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„Как да подготвим наш проект”
Програма за съвместно обучение на деца и възрастни за подготовка на
проектопредложение

Програмата е проведена за първи път пилотно в четири училища като част от по-голямата
програма „Моят проект за училище”, представена в първата част на наръчника. Програмата стъпва
върху разбирането, че неналичието на насилие само по себе си не е достатъчно, за да бъдат
образователните институции по-сигурно, приятно и развиващо интересите и личността на децата
място. Недоброто функциониране на училищната общност може да създаде предпоставки за
„лоши отношения” между деца и деца, деца и възрастни, възрастни и възрастни.
Ако учителите, родителите и децата заедно решават как да изглежда общността на училището и се
договарят за правилата, отношенията в училище могат да бъдат „по-добри”. Затова под добро
отношение се има предвид създаването на среда, която стимулира развитието на детската
личност и включването на децата във вземането на важни за техния живот решения.
Програмата може да се използва, за да подкрепи съвместното взимане на решения и да даде на
децата конкретни умения, чрез които могат да планират и реализират свои идеи.
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ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМАТА





1. За кого е предназначена програмата?
Тази програма е предназначена за ученици в начална степен (3 - 4 клас и 5-7 клас), с
цел да бъдат насърчени да разработят проект, който да подобри взаимоотношенията в
класовете, между ученици, учители и родители, и да даде на децата възможност да
осъществят свои идеи как училището може да се превърне в сигурна и приятна среда.

Програмата е разделена на отделни занятия. Предназначена е за използване от
специалисти, които имат опит във воденето на групи, работата с деца и подготовката
на проектопредложения. Може да се проведе от един външен на училището
специалист заедно с втори водещ от училище (учител, психолог, педагогически
съветник, ресурсен учител). Освен да участва в провеждането на програмата, вторият
водещ ще има задача да координира изпълненението на проекта, който групата
създаде.

2. Каква е целта на обучението?

Основната цел на програмата


Да стимулира и развие потенциала на децата за разрешаване на проблеми като им
даде насоки и умения да подготвят собствени проекти и да работят в група. Да
създаде пространство на доверие и споделяне, в което деца, учители и родители
работят заедно и в което е гарантирано правото на децата да участват във взимането
на важни за техния живот решения.
Специфични цели на програмата






Чрез използването на интерактивни методи да се предадат на децата умения за
разпознаване на проблеми, касаещи тяхното ежедневие и отношения с другите, както
и да намират начини да се справят с тях; да развият умения да изразяват идеите си и
да планират начини за тяхното осъществяване.
Насърчаване на общуването между ученици, родители и учители в неформална и
нейерархична среда, в която са равнопоставени участници.
Изграждане на умения за работа в група и в екип, изслушване на различни мнения и
идеи.
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3. Какви умения формира програмата?





Умения за споделяне и анализиране на проблеми, определяне на цели, и изготвяне на
стратегии за постигането им;
Базови умения за структуриране на идеи за проектопредложения;
Умения за работа в малки групи;
Комуникативни умения.

В обучението са използвани игри, работа в малки групи, дискусии, мозъчни атаки,
творчески задачи.

Необходими материали:
Разпечатани копия на Приложения 1, 2А и 2Б; флипчарт; цветни маркери; химикалки;
тиксо; катастрони; цветни моливи и флумастери; линии за чертане; ножици; лепило; бели
листа; няколко вида различни картончета (различни по цвят, дебелина, големина);
копчета или други кръгли предмети; стари списания, вестници, гланцови хартии и др.
материали за колаж.

Варианти за провеждане на сесиите във времето:
Програмата може да се проведе по различни начини, в зависимост от избора и
възможностите на участниците да отделят време за това.

Сесия

Времетраене

I Сесия

220 мин

II Сесия

260 мин

III Сесия

240 мин

IV Сесия

240 мин
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Първи вариант: 2 цели дни, по 2 сесии на ден, с обедна почивка между тях (общо 8
астрономически часа всеки ден, включително паузите). При този вариант програмата
може да се проведе изнесено.

Втори вариант: 4 сесии, проведени в 4 отделни дни
Трети вариант: Между 8 и 10 сесии, проведени в рамките на между 8 и 10 седмици.

Общи инструкции за провеждане на програмата:
Независимо от избраната структура на работа, хубаво е някои сесии да се проведат в
рамките на един и същи ден, за да се запази логическата връзка между отделните
дейности и да не се загуби динамиката на работа, например дейности 1, 2 и 3 от Сесия 2
(Построяване на мост) или дейности 2 и 3 от Сесия 3 (Специфични цели – творческа задача
и дискусия). Дейност 4 от Сесия 2, би могла да се проведе отделно и да продължи подълго от предвиденото, ако групата има нужда от по-дълга дискусия. Различните
организации на работа имат своите предимства. От една страна интензивната работа, в
рамките на два дни, позволява по-голямо фокусиране върху задачата, но провеждането
на повече сесии (8-10) може да помогне на групата по-добре да обмисли своите идеи и
начините за осъществяването им.
Ако сесиите се провеждат продължително във времето, всяка сесия започва с измерване
на настроението или игра и приключва с обобщение и търсене на обратна връзка от
групата.

Състав на групата:
Програмата е подходяща за работа с групи от 12 до максимум 15 участници: 8 (10) деца, 2
родители, 2 учители. Децата могат да бъдат от различни класове.
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I. МЕТОД НА РАБОТА: МАТЕРИАЛ ЗА ОБУЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ
Представените в обучението стъпки за разработване на проект са изведени от
т.нар. метод GOPP – GoalOrientedProjectPlanning или Целево ориентирано проектно
планиране.
От организационна гледна точка, този тип планиране предвижда участието на ограничен
брой лица и може да продължи един или повече дни. Използват се различни техники,
които да улеснят събирането и визуализирането на идеи, анализа на проблеми и
намирането на решения за тях. Планирането следва конкретна схема, която изглежда по
следния начин:
1) Поставяне наосновна цел
2) Определяне на специфични цели
3) Определяне на конкретни дейности за осъществяването им
4) Определяне на необходимите ресурси
5) Изготвяне на график и предвиждане на трудности

Към програмата е разработено Приложение 2, което помага на водещите да следват тази
схема по време на груповата работа. Водещите могат да подпомагат работата си и чрез
препратки към играта „Построяване на мост” (Сесия 2), която илюстрира прилагането на
тези стъпки.

1. Определяне на основна цел на проекта
Процесът на създаване на проект започва с идентифицирането на една Основна
цел, която трябва да бъде изведена от важна за децата тема, по която да споделят
свободно своите мисли и идеи. Тъй като работата с някои основни понятия и дефиниции
може да бъде объркваща (особено в най-малките класове), са предложени интерактивни
методи за дефинирането на тези понятия и тяхната илюистрация. Водещите трябва да
съумеят да провокират децата и възрастните в групата да споделят важни за тях проблеми
и подкрепят създаването на детски проекти, които да отговорят на въпроса „Какво
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трябва да се промени, за да се подобрят отношенията в училище, между деца,
родители и учители?”. Основната цел на проектите е намирането на конкретни отговори
на този въпрос и разрешаване на някои от споделените проблеми.
Препоръчително е след първата среща водещите и възрастните от групата да се
срещнат с ръководството на училишето и да обсъдят първите реакции на децата. След
тази сесия възрастните ще имат първоначална изградена представа за нуждите и
желанията на децата и ще могат да помисля какви са материалните възможности за
реализирането на един проект. Може да се обсъдят възможностите за обособяване на
ново пространство в училище; възможности за набиране на допълнителни средства или
осигуряване на материали/ оборудване; възможности за допълнително търсене на
средства, включително чрез фондонабиране с участието на децата. Важно е възрастните
да имат яснота по тези въпроси, за да откликнат адекватно на идеите на децата.

2. Определяне на специфични цели на проекта
Следващата стъпка в програмата е определяне на специфичните цели, или по-малките
цели, които е необходимо да се постигнат, за да се допринесе за постигането на
основната цел. С други думи, специфичните цели са конкретното съдържание на проекта.
За да могат да поведат групата към избора на идея, водещите трябва да имат умение
внимателно да слушат проблемите и предложенията на групата, да разжерат какви нужди
се крият зад техните думи. Определянето на специфичните цели е процес на споделяне,
изслушване и съгласуване. Често нуждите на децата могат да са свързани с липсата на
лично пространство за децата, възможности за забавление и игри, спорт, лоши отношения
между малки и големи. В програмата са посочени няколко такива примера от училища.
Родителите често отчитат, че не участват достатъчно в живота на децата в училище,
програмата може да бъде инструмент това да се случи. Учителите и ръководството на
училището от своя страна често са включени в различни проекти, обвързани с отчитане
пред донори и институции и съставяне на документация. Работата по собствен проект
може да е стимулираща и за екипа на училището.
Проблем при създаването на идеята може да е недоверието, че тя ще се реализира.
Реална опасност това да не се случи може да е бюджетът. Възрастните трябва да съумеят
да сложат рамка на някои нереалистични или твърде скъпи очаквания и да насочат
идеите към промяна на училищния живот.
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3. Определяне на конкретните дейности на проекта
Определянето на дейностите е частта, в която започва да се изготвя план за действие.
Участниците заедно трябва да помислят за конкретните стъпки, които могат да
предприемат, за да постигнат общата цел. Дейностите трябва да са така измислени, че
изпълнението им да допринесе за постигане на основната цел. В тази сесия трябва да
провокирате участниците да нарисуват с думи своята идея в нейната цялост, да обрисуват
отделните стъпки, които е необходимо да направят при реализирането на проекта. Това
ще им помогне да си дадат сметка за ангажимента, който поемат, и за реалните задачи и
предизвикателства, с които ще се сблъскат, и затова е подходящо да се задават
насочващи въпроси – как точно ще се случи, трябва ли да се предвиди нещо
допълнително (други дейности), реалистично ли е да се справим, кой може да го
направи?
4. Определяне на необходимите ресурси
За да се определи кои са необходимите ресурси задаваме въпроса „Какво ми е
необходимо и кой може да ми помогне?”. Това са всички материални и нематериални
средства, които имаме на разположение или които е необходимо да се набавят за
изпълнението на дейностите. Предизвикателството в тази част от работата е да се постави
акцент върху нематериалните ресурси, които ще са необходими за осъществяването на
дейностите. Едновременно с финансовото обезпечаване на проекта е необходимо е да се
помисли за всички онези ресурси, които групата, училището и училищната общност могат
да използват – знания, умения, контакти, работа в екип, работа в мрежа, както и самата
организация на работата.
В зависимост от идеята може да се помисли за включване на външни хора и ресурси,
които могат и искат да помогнат. Някои проекти може да са насочени към свързване на
училището с местната общност и ресурсите около училището – инфраструктури (спортни
зали, площадки, читалища, дневни центрове, библиотеки, др.), институции,
неправителствени организации.

5. Изготвяне на график и предвиждане на трудности
Изготвянето на график има за цел поставянето на времеви граници за изпълнението на
дейностите и целите на проекта. Това помага на участниците да си изградят реална
представа за необходимото време и дава завършен вид на структурата на проекта.
Предложена е примерна таблица, в която най-общо се подреждат дейностите по
седмици. Вместо таблицата може да се използва времева линия, на която да се отбележат
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важните моменти от проекта. Важно е планирането на времето да се разпише по някакъв
начин, за да стане част от официалната договорка на групата.
В програмата се използват различни игри и творчески задачи. Те могат да бъдат
адаптирани и променяни
Играта „Развален телефон” от Сесия 2 служи за „разчупване на леда”, а играта „Музикални
форми” от Сесия 4 е за работа в малки групи. Другите две творчески задачи, „Изработване
на колаж” от Сесия 4 и „Построяване на мост” от Сесия 2, предлагат техники за
визуализация в прилагането на метода GOPP с цел развиване на въображението и
изобретателността на децата. Целта на изработването на колажи е чрез приложното
изкуство да бъдат изразени идеи, които децата не биха изразили или по време на
дискусия. Упражнението „Построяване на мост” комбинира и двете функции – от една
страна стимулира груповата работа, от друга страна е илюстрация на процеса на
планиране.
В програмата са използвани още дискусии и мозъчни атаки.
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СЕСИЯ 1
ЦЕЛ: Представяне на програмата, запознаване на участниците и работа по първите стъпки
за съставяне на проект.

СТРУКТУРА НА СЕСИЯТА
№
Дейност

Време
(в минути)

1.

Откриване на сесията:
Подготовка за работа

50 мин.

Измерване на настроението в групата
Изработване на правила на групата

2.

3.

Пауза

20 мин.

Представяне на същността и структурата на един проект
(1)

60 мин.

Пауза

30 мин.

Определяне на Основната цел на проекта (1)

60 мин.

Какво трябва да се промени в училище, за да се чувстват
всички по-добре?
Общо

220 мин

Необходими материали:
-

Приложение 1
Приложение 2А/Б във формат А0;
Флипчарт;
Малки разноцветни листчета
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-

Цветни маркери;
Химикалки;
Тиксо.

Дейност 1: Откриване на сесията



Цел: Представяне на участниците и подготовка на групата за работната фаза.


Инструкция:

Водещият започва с представяне на участниците в групата, като за тази цел може да
използва игра: участниците се разделят на двойки и всеки един описва себе си с 5
изречения. След това всеки участник представя партньора си в двойката пред останалите.
Водещият може да зададе основните параметри: „Казвам се...”, „На ... години съм”,
„Обичам да ... и в свободното си време ...”. След като е дал думата на всеки, водещият
представя себе си и обяснява целта на срещата.
Ако всички в групата се познават помежду си може да се използва друга откриваща игра –
всеки трябва да измисли дума, която свързва със себе си, и която започва с първата буква
на името му.
След като всички кажат коя дума са избрали и обяснят защо, водещият обяснява на
групата, че предстои да проведат поредица от срещи, по време на които всеки ще има
възможност да поговори с останалите по важни за него теми и да изслуша идеите на
другите. Постепенно по време на тези срещи групата трябва да измисли свой проект на
тема „Как да направим училището по-приятно и сигурно място?”, деца и възрастни ще
трябва да помислят какво искат да се промени в училище и как може да го направят
заедно, така че всички да се чувстват по-добре.
Измерване на настроението на групата: Помолете всеки от групата да се опита да
определи своето настроение и очакванията към предстоящата работа (какво мислят за
идеята за създаване на такъв проект, представят ли си какво точно ще се случи, имат ли
желания или опасения), като избере едно от предварително подготвените цветни
листчета. След като участниците изберат своето листче, всеки трябва да сподели с групата
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защо е избрал този цвят. Важно е още в началото да се създаде споделена нагласа за
същността на работата, водещите могат да запишат някои идеи и емоции на флипчарт и
да направят кратко обобщение.
Ако настроението на групата е много наситено с отрицателни емоции и чувства, добре е
да се загрее групата като използвате раздвижващи упражнения. Може да се използва
упражнението “Групов масаж”, при което участниците се нареждат в кръг, поставят ръце
върху раменете на предходния и по сигнал от водещия разтриват човека пред тях. След
това отново по сигнал на водещия се обръщат на 180 ˚С и разтриват участника, който
досега е бил зад тях. Упражнението приключва с изтръскване на ръцете.
Подготовката за работа завършва сизработване на Правила за групова работа. Ако
участниците са по-пасивни, водещите могат да се предложат примерни правила:
1) Изслушваме се без да се прекъсваме
2) Всички мнения и идеи са еднакво важни
3) Без обиди
4) .....

Дейност 2: Представяне на същността и структурата на един проект (1)


Цел: Запознаване на децата с целта на обучението и неговото съдържание. Даване на
определение на проект и представяне на структурата на един проект.
 Инструкция:
Използвайки записаните очаквания и желания на участниците, водещият се връща към
целта на обучението – по време на срещите всички ще могат да споделят, играят и да се
забавляват, да научат нови неща, които ще им помогнат да изпълнят свои желания.
Всички ще работят заедно, за да създадат и реализират свой проект.

Даване на дефиниция за проект:
Водещите питат групата какво си представят, когато чуят думата „проект”, участвали ли са
в проекти и какво определение биха дали. Отговорите се записват на флипчарт и след
като всички, които имат желание, са говорили, водещият дава няколко определения:

11

- Замисъл за осъществяването на нещо; план. Можем да имаме много идеи и мечти, но за
да се изпълнят ни е нужен план.
- За да осъществим своя идея, трябва хубаво да си представим какво искаме да постигнем
и да изготвим план за действие – какво трябва да направим, какво трябва да знаем, кой
може да ни помогне и какви трудности можем да срещнем.

Проектът може да бъде начин за осъществяването на наша мечта; създаване на нещо
важно за нас или хората около нас; разрешаване на важен проблем.
Водещите обясняват две от основните характеристики на един проект: изпълнява се за
определен период от време (има начало и край) и е уникален по своята същност, като
хората, които са го създали.
Водещият дава няколко допълнителни примера за проект, които добавя към
предложените от децата:
-

-

-

-

Построяването на Айфеловата кула в Париж някога е било проект и поддръжката и
почти 120 години по-късно също изисква планиране. С помощта на Приложение 1
обяснява, че за построяването на конструкцията е било необходимо да се
направил детайлен строителен и архитекруерн проект, така че да се изчислят
всички необходими материали, да се изчисли цената на проекта, времето,
необходимо за построяването, да се направят екипи от хора, които ще го направят.
Организирането на училищен празник за Коледа или края на учебната година или
организирането на някакво събитие по принцип е друг пример за проект. В този
случай е необходимо да се избере място за събитието, да се планира цялата
програма – кой ще участва и каква роля ще има, кой ще бъде поканен и как
новината за събитието ще стигне до повече хора.
Още един пример е разработване на групов проект по някой предмет в училище.
Когато трябва да се представи доклад или да се изнесе урок пред останалите от
класа, групата получава тема/ задача, по която да работи, но трябва заедно да
реши каква точно информация да представи, по какъв начин ще я подготви
(презентация, разказ, снимки), как да се разпределят задачите в групата, какви са
сроковете за изпълнението им.
Построяването на сградата на училището също някога е било проект, а
съдържанеито на учебните предмети, всичко свързано с обучението и
прекарването на свободното време на децата в училище, е обект на постоянно
планиране и промяна от страна на възрастните (Министерство на образованието,
директори, учители).
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-

Създаването на Конституция е пример за много голям и важен проект, чрез който
се договарят правилата в една цяла държава. Попитайте децата знаят ли какво
означава Конституция и обяснете, че това е най-важният закон на една страна,
всички хора и институции трябва да се съобразяват на първо място с него. Това са
основните правила, по които се определят всички останали закони. Конституцията
на България, например казва, че всички хора се раждат свободни и равни по
достойнство и права; всеки има право на образование; конституцията казва също,
че Президентът е държавния глава на Република България и се избира от
гражданите, навършили 18 години, за срок от пет години.

Сесията приключва с обратна връзка. Участниците споделят впечатленията си.

Дейност 3: Определяне на Основната цел на проекта (1)
Какво трябва да се промени в училище, за да се чувстват всички по-добре?



Цел:



Инструкция:

Даване на определение на „цел”.
Да се се провокират децата да споделят важни за тях проблеми, свързани с
живота в училище, неща, които биха искали да променят, свои желания.

Извеждане на определение на цел. Извеждане на основна идея за проекта.
Водещият обяснява на децата, че за да се научат как да направят свой проект, до края на
срещите ще поговорят върху важни и интересни за всички теми, за неща, които биха
искали да направят и променят.
Реализирането на един проект винаги води до някаква промяна, чрез един проект ние
имаме въжмоност да променяме ситуацията около себе си. Това може да се случи чрез
създаването на някакъв материален продукт (като случая на Айфеловата кула) или чрез
предаването на послания и емоции (като организирането на концерт или друго събитие).
И в единия и в другия случай, за да се случи тази промяна, трябва да знаем каква е целта
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на нашите усилия, какво искаме да постигнем. Каква е целта на един концерт? Целта е
изпълнителите да предадат на публиката своите послания и емоции чрез своите
произведения.
Целта на групата ще е да измисли идеи, които да помогнат отношенията в училище да
станат по-добри и всички да се чувстват по-добре.
Водещият задава въпроса „Кое най-много ми харесва в училище и кое най-малко?” и
провокира дискусия в групата. Целта е да се изведат важни за децата проблеми от живота
в училище, неща, които биха искали да подобрят или променят.
Възможно е децата да срещнат трудност при споделянето на проблеми. Водещите могат
да зададат въпроса по различни начини: „Ако имаше магическа пръчка и можеше да
промениш всяко нещо само с един размах, какво би променил/а?”.

Отговорите на всички участници се записват на флипчарт. Водещите обобщават
записаното и допълват, че изброените проблеми и идеи са общи и важни за всички – за
деца, учители и родители, защото ги засягат пряко. Затова и задачата на групата при
следващата среща ще бъде да отговорят на въпроса „Как може децата, учителите и
родителите заедно да направим училището по-приятно за всички?”. Това ще бъде
основната цел на проекта, който трябва да разработят заедно. С други думи, целта на
техния проект е да им помогне да разрешат някои от проблемите, за които споделят.
За да помогне на групата да реши какво иска да промени със своя проект, водещият дава
задача на всички участници, която трябва да подготвят за следващата среща. Всички
трябва да помислят и да напишат свое предложение за Конституция на училището, 10
основни правила, неща които според тях са важни да се случват или да ги има, за да се
чувстват всички добре в училище. Предложенията може да отговарят на въпросите:
-

Как искам да се отнасят с мен в тази група?
Какво ме кара да се чувствам сигурно?
Как се отнасяме един с други, така че да се разбираме?
Как искам да се отнасят с мен в училище?
Как аз трябва да се отнасям с другите?

Предложенията ще бъдат представени при следващата сесия и ще им помогне за
следващата работа.
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Бележка за водещия: В следващите сесии, за записване на отговорите се използва
преварително отпечатано платно с човешко тяло в размер А0 (Приложение 2)Отговорите
се записват върху гърба на човешкото тяло, а рисунката се разрязва на 5 части, които
отговарят на нивата по схемата: основна цел, специфични цели, конкретни дейности,
необходими ресурси, график за изпълнение на дейностите. След попълване на всички
нива, лентите се съединяват и водещите показват рисунката от другата страна. Целта е
след като се съединят отделните части от паното, които се добавят една по една, да се
предаде посланието, че отделните части на един проект се допълват като частите на
човешкото тяло.
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СЕСИЯ 2
ЦЕЛ: Представяне на същността и структурата на един проект. Формулиране на основна
цел на проекта.

СТРУКТУРА НА СЕСИЯТА

№

Дейност

Време
(в минути)

1.

Представяне на същността и структурата на един
проект (2)

60 мин

Построяване на мост: правила
Пауза

20 мин

2.

Построяване на мост

60 мин

3.

Обсъждане на работата и изводи

30 мин

Пауза

30 мин

Определяне на основната цел на проекта

60 мин

4.

Какво искаме да променим, за да се чувстват всички
добре в училище?
Общо

260 мин

Необходими материали (разпределени по равно за работа в 2 малки групи)
-

линии за чертане
ножици
тиксо
няколко листа хартия
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-

няколко вида различни картончета (различни по цвят, дебелина, големина)
стари вестници
цветни моливи или флумастери
копчета, кламери, други малки предмети
пластмасово фолио
химикалки

Дейност 1: Представяне на същността и структурата на един проект (2)

Цел: Целта на упражнението е децата, с помощта на родители и учители, да създадат свой
малък проект чрез игра.

Водещите откриват сесията, като питат участниците дали след предишната среща/ сесия
имат въпроси или нови идеи, които искат да споделят. Отговорите на групата се записват
на флипчарт. Водещият предлага на групата да изиграе една игра, която ще помогне на
всички да си представям какво означава да направиш твой проект.
Правила:
Децата, учителите и родителите ще работят заедно по осъществяването на една задача,
един проект, при който водещите определят правилата, преди групата да реши заедно
какъв ще бъде нейния собствен проект. Участниците се разделят в две групи и всяка от
тях трябва всяка да построи половината на един мост. Целта на задачата е да се построи
мост, който, след съединяването на двете половини, да издържи тежестта на една
химикалка. Двете групи трябва да работят разделени, в отделни помещения, и за да
изпълнят задачата имат право да общуват посредством избрани от тях представители, по
един за всяка група. Времето за работа е един астрономически час, а през това време
двамата представители могат да се срещнат общо три пъти, в договорен от тях момент. По
време на тези срещи ще трябва да обменят информацията, която им е необходима.
Групите могат да използват вестници, картони, тиксо, кламери, копчета, пластмасово
фолио.
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За да изпълнят задачата правилно, групите трябва да следват определени стъпки.
Водещият дава инструкции за изпълнение на задачата и по този начин въвежда няколко
основни понятия и извежда рамка за работа, която може да се използва при планирането
и реализирането на всеки проект. Следните стъпки се записват на флипчарт.

1. Основна цел
Основната цел на проекта е големият резултат, който искаме да постигнем. В нашия
случай, това е построяването на мост, който издържа тежестта на една химикалка.
2. Специфични цели
Специфичните цели са тези по-малки цели, които трябва да постигнем и без които не е
възможно да постигнем основната си цел. В случая, специфичната цел на проекта е двете
групи да построят две отделни половини на моста, които в последствие да се съединят.
3. Дейности
Дейностите на проекта са конкретните малки стъпки, които групата трябва да изпълни, за
да изпълни задачите. Какви трябва да бъдат отделните етапи от построяването на моста?
Всеки отбор трябва да измисли как ще изглежда моста (с какви материали, колко ще е
висок, широк...); да сподели и обсъди своя план с другата група, така че двете половини
да си приличат и да могат да се съединят; да построи половината мост с материалите,
които има на разположение; да обсъди работата си с другата група и да направи промени,
ако има нужда; последната стъпка е съединяване на двете половини.
4. Ресурси
Ресурсите са всички материали, които имаме на разположение, за да изпълним задачата.
Ресурсите могат да бъдат както материални, така и неща, които не можем да пипнем, но
също толкова важни. За изпълнението на конкретната задача е много важно как групите
ще договорят изпълнението на задачата, така че двете половини да могат да се съединят.
Отборите няма да виждат едни други своята работа и единствения начин да се договорят
ще бъде по време на срещите на двамата представители. Важно е какво те ще си кажат по
време на тези срещи, каква информация ще споделят и как ще се разберат. Доброто
общуване е много важен ресурс за изпълнение на задачата.
5. Трудности
При изпълнението на всеки проект възникват трудности, някои от тях можем да
предвидим, други се появяват по време на работа без да сме помислили за тях
предварително. Например, може да се окаже, че материалите, които имаме, не са
достатъчни за да изпълним проекта, който сме намислили. В такъв случай е необходимо
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да използваме въображението си, за да направим промени, и да договорим тези промени
с останалите.
6. График
При изпълнението на всеки проект има начало и край. Трябва да преценим колко време
имаме и да си разпределим задачите, за да целта. В случая групата има един час за
работа, като представвителите на всяка група се срещат веднъж 20 минути след началото
на работата и още два пъти по тяхно договаряне. Групите трябва да планират времето си
между тези срещи.

Групата излиза в почивка, преди да започне работа по моста.

Дейност 2: Построяване на мост
Групите се разделят в две отделни помещения и водещите засичат 60 мин. Водещите
наблюдават работата и могат да дават насоки, така че да помогнат да се изпълни
задачата.

Дейност 3: Обсъждане на работата и изводи
След изтичане на времето двете половини на моста се съединяват. Водещият помага при
съединяването, така че да паснат и да издържат тежестта на химикалката. Всяка група
трябва да избере един представител, който да разкаже как е протекла работата, да
сподели стъпките, по които са работили и какви трудности са срещнали. Водещите правят
препратки между предварително записаните стъпки и начина на работа на двата отбора.

Дейност 4: Определяне на основната цел на проекта
Какво искаме да променим, за да се чувстват всички добре в училище?




Цел: Договаряне на основната цел на проекта: Как да се превърне училището в посигурно и приятно за всички място?
Инструкции
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След приключване на почивката водещите питат участниците дали задачата им е била
приятна и казват, че сега предстои да започнат работа по техния проект. Водещият закача
на стената първата лента от паното – Приложение 2, и записва върху нея основната цел.

На първо място трябва да помислят какво разбират под това всички се чувстват по-добре в
училище. Водещият прави връзка с предишната сесия и кани тези, които имат желание, да
представят своята идея за конституция на училището. Някои предложения се записват на
флипчарт „Как да стане училището да стане по-приятно и сигурно място?”.
Водещият се опитва да обедини и обобщи записаните принципи с конкретните
предложения от сесия 1 (какво би променил в училище, ако имаше магическа пръчка?) и
да доведе групата до споделено разбиране за общата цел на проекта.
При прилагането на програмата някои от общите проблеми, които извеждат водещите, са
свързани с липсата на свободно време и възможности за разтоварване и забавление,
възможностите за спорт, липса на разчупени пространства, които децата усещат свои,
агресията между по-малки и големи и заяждането между връстници. Водещите трябва да
усетят какво обединява споделеното от участниците и да направят обобщение на общата
цел на проекта.
Предстои групата заедно да измисли как тази обща цел може да се изпълни в техните
класове или в тяхното училище.

Дейност 5: Игра Стражари и апаши


Инструкции

Играта се играе от нечетен брой участници. Групата застава в кръг, като половината
участници сядат на столове, а останалите застават прави зад гърбовете им. Седналите са
апашите, а изправените – стражари. Столът пред един от стражарите е празен, неговата
цел е да „открадне” някой от апашите. Това се случва чрез намингане към апаща. Ако
неговият стражар види намигването и го докосне навреме, апашът остава на мястото си. В
противен случай трябва да стане и да се премести на празния стол, пред стражаря, който
го е „откраднал”.
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СЕСИЯ 3
ЦЕЛ: Определяне на специфичните цели и дейностите на проекта

СТРУКТУРА НА СЕСИЯТА

№

Дейност

Време
(в минути)

1.

Игра: „Развален телефон”

10 мин

2.

Определяне на специфичните цели (1) – творческа задача

60 мин.

Пауза

20 мин

Определяне на специфичните цели (2) – дискусия

60 мин.

Пауза

20 мин

Определяне на дейностите на проекта

60 мин

Игра: „Прегръдка”

10 мин

Общо

240 мин

3.

Необходими материали: (в допълнение към материалите от Сесия 2)
-

По един катастрон за всяка малка група (3 или 4);
Цветни моливи и флумастери;
Флипчарт;
Цветни маркери;
Химикалки;
Тиксо.

Дейност 1: Игра „Развален телефон”
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Цел: Загравяне на групата
Инструкции

Децата сядат в редица едно до друго. Може водещият да започне играта, като подаде
дума на първото дете в редицата, прошепвайки я на ухото му. Детето предава думата на
следващото в редицата и т.н. Целта е и до последното дете да стигне първоначално
подадената дума. Играта може да се повтори докато не доскучае на децата или докато не
познаят три или 5 поредни думи.

Дейност 2: Определяне на специфичните цели (1)
 Цел:Да се стимулират децата да помислят какво конкретно могат да направят те, за да
се промени училището към по-добро.


Инструкция:

В тази сесия, водещите трябва да помогнат на групата да вземе решение за конкретното
съдържание на техния проект.
Помолете всички да помислят какво според тях групата може да направи, за да се
изпълни общата цел на проекта и защо. Дайте 10 минути време за размисъл, след което
разделете участниците в три групи и раздайте на всяка по един голям катастрон, цветни
моливи, химикалки, флумастери, др. Всяка група трябва да нарисува една идея за
промяна на живота в училище.
Групите имат 40 минути, за да направят рисунката, след което ще представят идеята си на
останалите и трябва да я защитят пред тях.
Направете почивка след приключване на работа.

Дейност 3: Определяне на специфичните цели (2)


Цел: Формулиране на специфични цели на проекта
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Инструкция:

След приключване на почивката поканете всеки екип да представи идеята си в голямата
група. Помолете да обяснят какво са изобразили и защо са избрали тази идея. Дайте 5
минути за представяне на всяка група, след което предизвикайте дискусия около всички
представени идеи: кои от тях се харесват на всички, мислят ли, че са важни и защо, кои от
тях биха могли да използват като част от техния проект?

Водещият трябва да може да обедини различните идеи с посочените от групата
проблеми.
Насърчавайте участниците с допълнителни въпроси, например „Какво ще се промени за
теб, ако се осъществи вашата идея?”, „Какво ще се промени за всички в училище?”.
Докато групите разказват, записвайте на флипчарт техните идеи.
Можете да представите на групата няколко проекта, които вече се релизирани в няколко
училища в страната по тази програма:

Ученици, родители и учители в СОУ „Панайот Волов” в Шумен създават Радио 6+, като
тяхната цел е да бъде „свободното време на учениците пълноценно осмислено,
интересно и забавно чрез „правене” на разбообразни предавания”; да се стимулира
„свободния обмен на идеи и информация”, да се развивят талантите на децата в
областите на науката, културата и изкуството.

Група деца и възрастни от 3 ОУ „Иван Батаклиев” в гр. Пазарджик прави проект за
изграждането на кът за игри „Моят малък оазис” в училищния двор. Целта е да се
„обособи ново пространство в училищния двор, в което децата се чувстват
сигурно и комофортно и разтоварват натрупаното напрежение”. В къта са
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разположени шатра с маси, пейки, шахмаси. Пространството около къта е озелелено с
общите усилия на деца и възрастни, а за откриването са организирни състезания.

В 17 СОУ „Дамян Груев” във София ученици на възраст от 8 до 11 години изработат
проект за създаване на „Стая на доброто”. Въпреки, че среща трудности,
ръководството отделя една от класните стаи, която е обзаведена според идеите на
децата и която могат да използват за прекарване на свободното време – за
самостоятелна или групова работа.

Определянето на специфичните цели на проекта е една от най-трудните дейности за
групата и най-предизвикателната за водещите. Вземането на общо решение може да се
случи по-спонтанно в дискусията, но е възможно на децата да е по-трудно да дадат идеи
или да ги съгласуват помежду си. Водещият може да обясни на децата, че някои идеи ще
станат чест от проекта, а други мога да се реализират при следващ проект. Ако има
големи разногласия в групата,водещият предлага гласуване.
В края водещият записва на втората лента от общото пано (Специфични цели) решенията,
около които се е обединила групата, и затваря сесията.

Дейност 4: Определяне на дейностите


Цел:Планиране на дейностите за осъществяване на целите



Инструкция:

След като са договорени конретните цели на проекта, предстои групата да помисли кои са
нещата, които трябва да направи, за да ги реализира. Какво конкретно трябва да
направим?
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Дейностите са конкретните стъпки, които трябва да се изпълнят за реализиране на целите.
В случая на моста това беше планирането на изработката на двете половини,
построяването им, срещите за съгласуване, обединяването на двете половини. За да се
организира концерт, трябва да се направи програма, да се осигури пространство и
техника, да се организира участието на изпълнителите, да се покани публика, да се
осигурят храна, напитки, да се проведе самото събитие.
Какво трябва да се направи, за да се осъществи нашият проект?
Запишете на флипчарт предложенията на групата и им помогнете да ги допълват.
Задавайте допълнителни въпроси, така че участниците да построят цялостен разказ за
това, което искат да направят, с възможно най-много детайли, това ще им позволи да
визуализират идеите си и да по-ясно да предвидят задачите, които ще изпълнят,
ангажиментите, които трябва да се поемат. В тази сесия се прави заявка, за поемане на
определен ангажимент към проекта, за реализиране на дейностите.

Ако групата има затруднения, можете да предложете игра. Всеки от участниците трябва
да каже какво трябва да се направи, какви дейности трябва да се изпълнят, като не
довършва мисълта си а оставя следващия в групата да го направи вместо него. Целта е
участниците заедно да направят кратък разказ как ще осъществат своята идея. Записвайте
на флипчарт.
След като направите обобщение, закачете на стената следващата част от паното и
запишете на нея дейностите.
Ако е необходимо, сесията може да продължи повече от предвиденото.

Дейност 5: Приключване на сесията с игра „Прегръдка”
Помолете групата да застане в кръг. Прочетете едно по едно списък с твърдения. Ако
твърдението е вярно, участниците стъпват крачка напред. Изберете такива твърдения, при
които участниците да пристъпват напред и да стеснят кръга – хареса ми работата днес,
научих нещо ново, имам идеи какво ще направя след това, гладен съм. Продължете
докато участниците се приближат съвсем близо един до други и направете групова
предгърка, чрез която да покажете благодарност към останалите.
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СЕСИЯ 4

ЦЕЛ: Обсъждане на необходимите ресурси за осъществяване на проекта. Изработване на
първоначален график за изпълнение на дейностите.

СТРУКТУРА НА СЕСИЯТА
№
Дейност

Време
(в минути)

1.

Игра Музикални форми

10 мин.

2.

Определение на ресурс и инструкции за
изработване на колаж

40 мин.

Пауза

20 мин.

Изработване на колажи и дискусия

60 мин.

Пауза

20 мин.

4.

Изготвяне на график

30 мин

5.

Представяне на проектния формуляр

30 мин.

6.

Приключване на обучението

30 мин.

Общо

240 мин. / 300
мин.

Необходими материали: (като допълнение към материалите от предишната сесия)
-

Стари списания, вестници, гланцови хартии и др. материали за колаж;
Бели листа;
Лепило, тиксо;
Флипчарт;
Цветни флумастери и моливи;
Химикалки;
Ножици.
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Дейност 1:Игра




Цел: Разчупване на леда в групата.
Инструкции: Музикални форми

След като поздравите групата открийте сесията с игра. Пуснете музика или създайте
ритъм с ръце. Участниците трябва да се движат из стаята докато не прекъснете музиката
или ритъма и не кажете две числа. Сборът на числата трябва да е равен на броя
участници. При подаването на сигнала групата се разделя на 2 части (например за група от
12 участници комбинациите може да са 6+6, 5+7 и т.н.). След като двете групи са разделят,
посочете различни категории – например животни, растения, сезони, филми, др. Всяка
група избира една от категориите и, без да го казва на останалите, трябва да изиграе пред
тях това, което е решила да изобрази. Водещите, заедно с другия отбор, трябва да
разпознаете избраните категория и форма.
Музиката започва отново, както и целия процес.

Дейност 2: Определяне на необходимите ресурси
 Цел:Да помисли групата върху нещата, от които има нужда, за да постигне своите
цели. Чрез приложно изкуство да се илюстрират идеите на децата.


Инструкция:

Групата се запознава с дефиницията на ресурс и с различни материални и нематериални
ресури, които са необходими в нашето ежедневие.

Какво означава ресурс?
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Това са всички средства, които можем да използваме, за да осъществим своя проект.
Ресурсите могат да бъдат материални (пари, материали) и нематериални (знания, умения,
контакти, работа в екип, помощ от родители и учители).
Нематериалните ресурси са също толкова важни, колкото материалните. Например, една
болница може да намери средства и да закупи много модерна и скъпа апаратура, но ако
няма служители, които са обучени да я използват, тогава апаратурата става безполезна.
При построяването на моста групите можеха да разполагат и с два пъти повече
материали, но ако не бяха общували помежду си нямаше да успеят да съединят двете
половини. При организирането на концерт може да поканим най-известните изпълнители
и да намерим най-хубавото място, но ако не успеем да поканим публика, не сме
изпълнили целта си.

Какви ресурси са необходими за нашия проект?
Водещият закача следващата лента от паното – ресурси, която ще попълни в края на
сесията и задава въпрос: какви ресурси са необходими, за да се реализира нашия проект?
За да отговорят на този въпрос, участниците се разделят в три или четири групи и имат
задача трябва да изработят колажи. Чрез използването на снимки, рисунки и думи в
колажите си трябва да изобразят ресурсите, които мислят, че ще са им необходими за да
осъществят проекта.
Групите имат на разположение 40 мин за работа.
Всяка група представя изработения колаж – кои ресурси са избрали да изобразят и как
мислят да ги използват. Водещият записва отговорите на флипчарт. След представянето
на всяка група провежда дискусия, за да включи допълнителни предложения, и прави
обобщение, като записва отговорите на паното.

Дейност 3: Организиране на фондонабиране
Цел: Да се дадат идеи на децата как могат да съберат средства за реализиране на проекта

Бележка за водещите, учителите и родителите в групата:
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Тази сесия се провежда по желание на групата. В някои случаи е възможно училището
или родители да могат да осигурят ресурсите, необходими за реализирането на проекта.
В други случаи самите проекти могат да използват съществуващата материална база в
училище и да на са необходими допълнителни средства. Понякога, обаче, е необходимо
да се потърсят финансови средства за испълнението на определени дейности. Възможно
е групата заедно да измисли начин за намирането им, чрез организирането на
фондонабиране. Предимството на този подход е, че това може да се превърне в
допълнителен стимул за групата и да я сплоти, както и да популяризира идеята сред
останалите. От друга страна фондонабирането изисква отделяне на допълнително време
и може да се превърне в цял паралелен проект, затова е важно да се обмислят всички
аспекти на една такава инициатива.

Инструкции:
Водещият се връща към записаните на паното ресурси и пита участниците кои от
средствата, които са необходими, имат на разположение, и кои от тях трябва тепърва да
си набавят. При положение, че няма бюджет затова, какви идеи могат да се измислят?
Оставете участниците свободно да споделят своите идеи и запишете предложенията на
флипчарт. Предложете един допълнителен вариант, като преминете през всички стъпки
на реализацията.

Организиране на «Ден на кулинарията» в училище
Всеки, който има желание (не само участниците в групата), може да се включи в
организирането на «Ден на кулинарията», като донесе от вкъщи приготвено ястие или
сладкиш. Може да измислите допълнителна тема, например българска кухня, екзотична
кухня, друго, или помолете всеки да приготви любимата си храна. Определете място
(някоя класна стая, салона по физическо, двора или някой коридор), на което да
подредите всички донесени ястия. Подгответе се с пластмасови прибори и салфетки и
подредете красиво храната. Определете символична цена, на която всеки може да закупи
и опита ястията. Поканете родители и други гости и определете време (например 30
минути в обедната почивка), в което да разкажете каква е целта на събитието,
представете своя проект пред всички. Помолете класните ръководители и ваши приятели
от други класове да разпространят новината сред всички деца. Може да публикувате
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новина на сайта на училището или в училищен вестник, ако има такъв. Определете
период, в който всеки може да подкрепи проекта като направи дарение в специална,
анонимна кутия. Важно е даренията да се правят доброволно и анонимка и не забравяйте
– всички могат да се включат в проекта и по друг начин, чрез своите знания и труд. Затова
помислете хубаво как ще разкажете за своята идея в определения ден и час.

Разделете участниците на две групи и им дайте 10 минути, за да помислят как да
организират събитие за фондонабиране. След това всяка група има 10 минути за
представяне на работата си. Ако групата се съгласи, че иска да организира такова събитие
или да направи свое фондонабиране по друг начин, добавете го на паното при
планираните дейности и предвидете събитието и в заключителната дейност от сесията –
изготвяна на график и планиране на трудности.

Дейност 4: Изготвяне на графики предвиждане на трудности
Цел: Да се определи период за изпълнението на планираните дейности и да се помисли
за възможни трудности. Построяване на логическа последователност между дейностите
на проекта.
Инструкции:
Водещият изчита записаните на паното дейности и пита участниците коя от тези стъпки
трябва да се изпълни първа. В дискусия трябва да се подредят всички последователни
стъпки и да се предвиди по какъв начин групата ще работи заедно, за да ги осъществи.
Групата трябва да се договори за периода на реализиране на проекта, кога ще започне и
кога ще приключи. Водещият записва последователно всички дейности и посочва
приблизително времето, в което трябва да се изпълнят.
Един от основните рискове при изпълнението на всеки проект е участниците да не се
договорят добре и това да затрудни изпълнението на целите. Изпълнението на проекта е
ангажимент да се създаде нещо ново и всеки участник трябва да има своята роля в този
процес. За да не се забави или провали изпълнението на проекта ще е полезно ако
групата или отделни екипи правят периодични срещи, на които да обсъждат работата по
проекта и да планират следващите си стъпки, да търсят решения на възникнали
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трудности. Тези срещи могат да се провеждат веднъж на две седмици или при
определени поводи. През това време вторият водещ ще има отговорност да следи
изпълнението на проекта и ще координира действията на членовете на групата.
Водещият се връща към графика на дейностите и с отделен цвят записва предвидените
срещи на групата.

Дейност 5: Представяне на проектния формуляр
Цел:Да се подготви групата за предстоящото реализиране на проекта. Да се създадат
малки екипи за работа и да се разпределят задачи.
Инструкции:
На децата се представя формуляр, който може да използват, за да запишат своя проект.
Целта на формуляра е да им помогне да съберат на едно място всички идеи и конкретни
стъпки и по този начин да улесни изпълнението на проекта. Участниците могат да си
разпределят работата, като в няколко екипа попълнят отделните части на формуляра.
Вторият водещ на програмата, който е от екипа на училището, ще има задача да проведе
една среща, на която всички екипи да представят работата си и да го обединят. Оттук
нататък това, което напишат, ще бъде техният съгласуван план за действие при
реализирането на проекта.

Дейност 6: Приключване на обучениетои обратна връзка


Цел:Обобщение и приключване на работата.

 Инструкция:
Водещият пита участниците чувстват ли се готови да започнат работа по своя проект и с
какво настроение си тръгват всички от срещата. За целта кара всички да изберат по едно
от цветните листчета, които използва за измерване на настроението в откриващата сесия.
Всички са насърчени да споделят своите емоции и очаквания.
След като всички са говорили водещият преминава към приключване на сесията. На
децата се представя Приложение 4 от обратната му страна, на която е изобразена
човешка фигура и която не са виждали до този момент. Водещият раздава на всички
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лепящи се листчета и флумастери. Всеки трябва да напише на отделни листчета три
различни неща, които да залепи на рисунката на човешкото тяло: новите неща, които са
научили по време на обучението трябва да залепят на мястото на главата на човека. На
мястото на сърцето трябва да сложат чувствата и емоциите, които са изпитали. Третото
листче трябва да залепят на мястото на ръцете и на него трябва да запишат неща, които
ще вземат със себе си от обучението. След като всички са готови идеите се изчитат и
обобщават. Водещият прави обобщение и предава посланието, че когато искаме да
осъществим своите идеи, трябва да мислим за плана си като за отделните части на
човешкото тяло, които се допълват.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Страна А
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Страна Б
Основна цел

Специфични цели

Дейности

Ресурси

График за изпълнение на дейностите
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Формуляр за представяне на проектопредложение

Начало на проекта: .........................
Край на проекта:

.........................

1. Име на проекта

2. Представяне на проекта в резюме (опишете в рамките на половин страница
каква е основната ви идея, защо сте избрали точно нея и какво планирате да
направите, за да я осъществите)
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3. Цели на проекта (опишете какви са основните цели, които си поставяте)
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5. Разпределение на отговорностите(Опишете как ще са разпределени
4. Описание на планираните дейности (избройте основните дейности, които
планирате, и опишете кратко в какво се състоят)
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отговорностите между всички участници – как ще работите заедно и как ще
си разделяте задачите)
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5. Описание на необходимите ресурси (избройте материалните и
нематериални ресурси, от които ще имате нужда, за да осъществите
проекта)
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6. График за изпълнение

Месец

Дата (от – до)

Дейност
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Допълнителни игри за загряване
ОГЛЕДАЛО
Правила на играта:
Участниците остават в кръг на столовете си и докато водещите изчакват извън стаята
трябва да определят представител на групата. Задачата на всички ще бъде да имитират
движенията и позите на представителя (мимики,жестове, движения). Водещите не знаят
кой е човекът, когото всички имитират и имат задачата да го разпознаят, стоейки в
средата на кръга.

ПУЛС
Правила на играта:
Участниците се нареждат в кръг и се хващат за ръце. Един от тях започва играта като
предава „пулс” на съседа си от дясно. Когато съседният играч усети стискането на ръката,
тя или той трябва да предаде пулса на следващия съсед по същия начин. Играчите трябва
да се държат за ръцете през цялото време, в противен случай играта започва от начало.
Може да добавите допълнителни правила като: никой не трябва да говори; всички играят
със затворени очи.

В КУФАРА ИМА ......
Правила на играта:
Участниците се нареждат в кръг. Водещият започва играта като каже „В куфара има .....” и
избира произволен предмет, който да „постави вътре”. Следващият играч трябва да
повтори неговия предмет и да добави свой. Третият играч повтаря първите два предмета
и добавя свой. Всеки следващ играч трябва да запомня все повече неща и да ги повтаря
преди да добави своя предмет. При една грешка играта започва от начало, при втора
грешка човекът изгаря и играта започва от начало.
Идеи за още игри за откриване и закриване на сесиите може да откриете на интернет
страницата на организация Peace First, на английски език:

http://www.peacefirst.org/digitalactivitycenter/resources/search?field_type_value%5B%5D=O
pening%2FClosing+Ritual
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