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Обучението и начинът, по който си взаимодействаме
с възрастните и обучаемите учащи, се променят.
Дизайн мисленето е начин да се подготвите за тази
промяна и да поемете вълната на бъдещето.
Дизайн мисленето е решаване на проблеми чрез творчество и превръщане на идеите в
действие. Неговият основен принцип е проучването. Днес чрез дизайн мисленето идеите се
създават, а не просто се оформят. Това е начин да се задоволят нуждите и желанията на хората.
Ролята на дизайн мисленето в днешния свят е стратегическа и води до иновации и нови
видове стойност.

Трябва да развиваме нов начин на мислене и да насърчаваме промяна на
парадигмата в системите за образование и обучение. Тези системи следва да се
променят и да изоставят своята индустриална структура, която вече не обслужва
нуждите на 21-ви век. Дизайн мисленето е начинът да направите това. Противно
на популярните възгледи, не е нужно човек да бъде професионален дизайнер, за
да бъде активен дизайнер. За да приложите успешно дизайн мисленето, трябва
да проявите емпатия, да видите света от различни гледни точки и да приемете
подхода „първо хората“. Други ключови елементи за успешна стратегия за
дизайн мислене са оптимизъм, ескпериментиране и сътрудничество.

Дизайн

мисленето

е

ориентиран

към

Когато използваме методи и инструменти

потребителя подход към иновациите и

на

развитието. Той използва методи, за да

придържаме към подхода на „начинаещия

съпостави нуждите на хората с това, което е

ум“

технологично осъществимо, а в случай на

предизвикателство

образователен

обучение

процес

–

нуждите

на

учащите с това, което една жизнеспособна
образователна

стратегия

би

могла

дизайн
и

мисленето,
да

и

трябва

да

възприемаме

стъпка

се

всяко

като

възможност

за

за

увеличаване

на

нашата сила и устойчивост (резилиънс).

да

превърне в придобити умения и желана

И както всеки друг мощен инструмент,

образователна стойност. Прилагането на

дизайн мисленето трябва да се използва

холистичен

отговорно.

подход

към

дизайна

на

Когато

работите

с

учащи,

обучителните дейности ще позволи на

особено с тези от групи в риск, човек

обучаемите да възприемат своята стойност

трябва да разполага с правилните методи,

и да придобият нов начин на мислене. Той

за да приложи този метод в действие.

моделира ново поведение в тях и им
помага

да

преодолеят

различни

предизвикателства.
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разбираем език. Простите инструкции и съвети ще ви помогнат да приложите и изберете
подходящите методи, за да улесните груповите сесии и да насърчите активното участие на
обучаемите.
Методите са категоризирани в пет различни фази: фаза на загряване, фаза на усещане, фаза на
въображение и формулиране на идея, фаза на действие/сътворяване, фаза на споделяне. Тези
фази дават на обучаващия структура и лесен достъп до инструментите в съответствие с фазата
на дизайн мислене, в която той/тя работи.

Фаза „Загрява не “
предоставя практически методи за подготовка на обучаемите за процеса.
Фаза „Усещане/ Фо рмул ир ане на предизвика телс тво“ ( FEEL)
Първата стъпка към промяната е да се опитате да разберете как се чувстват хората.
Тази фаза се фокусира върху дейности по наблюдение.
Фаза „Въо бр аже ние/ Формулира не на идея“ (I MAG INE)
Втората стъпка към положителни и устойчиви решения е да можете да
визуализирате ясно промяната, която трябва да се постигне. Тази стъпка се
фокусира върху визуализирането на положителни промени, които да бъдат
приложени по отношение на избраното предизвикателство.
Фаза „Действие/Реа лиза ци я“ (DO)
Третата стъпка е промяната да се случи. Тази стъпка е фокусирана върху
действителното разработване и внедряване на дефинираното решение.
Фаза „Споделяне“ (SHAR E)
Четвъртата стъпка е споделяне на историята на успеха, за да ангажирате и
вдъхновите другите. Започва с дискусия за размисъл между членовете на екипа за
тяхното пътуване и преглед на цялата събрана документация и доказателства.

Използван съвместно с наръчника за обучители „Дизайн мислене в образованието за
възрастни“,

разработен

от

консорциума

на

проекта

ACTION

FOR

FUTURE,

този

инструментариум предоставя мощен инструмент за насърчаване на личностното развитие на
учащите и им позволява да бъдат активни и да превръщат идеите в действие по смислен
начин.
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Настоящата книга с ресурси предоставя набор от най-популярните методи, описани на лесен и
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Дейности за
загряване
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До 8 участници

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
Позволява на участниците бързо да

15–20 мин

се опознаят по игрови начин. Бързо
създава

позитивна

атмосфера

в
Не са необходими

групата.

материали или
оборудване

Описание:
Всеки участник разказва три малки истории (три истини) за себе си. Две от тези истории са
измислици. Една е вярна.
Членовете на групата трябва да гласуват след края на трите истории и по този начин да познаят
коя история е вярна.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Ако говоренето пред цяла група е трудно, може да разделите участниците по двойки. След
това слушателят разказва историята на разказвача на цялата група, след което те познават
дали е вярна.
Тази загрявка може да се използва и когато обучителят е фрустриран. Чуването на истории
и откриването на нови страни на младите хора те кара да се замислиш. Това отваря
пространство за нови идеи и по-добро разбиране.

Последващи
стъпки:

Това загряване може да се използва на всеки етап от Дизайн мисленето. Особено
когато креативността липсва или в групата има негативни чувства. Това насърчава
любопитството към различните хора, с които ще работите в бъдеще, и ви кара да се
чудите.

Източник:
-8-

https://methodenundmehr.de/3-wahrheiten-2/
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Загряване

3 истини

Загряване

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

Настолни игри за овластяване
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
Дейността

дава

положителна

възможност

атмосфера

за

и

5–25 участници

създаване
мотивация

на
за

ангажиране в групата на обучаемите. Настолните

20–30 мин

игри като цяло са забавни, което е и целта на
загряването по време на обучение. Освен това,
когато

настолните

овластяване
солидна

на

основа

игри

се

участниците,
за

използват
така

специфичните

се

за

полага

обучителни

дейности, които следват. Има много настолни игри,
които да се използват за тази цел. Настоящият ни
пример е за настолна игра, разработена по проект
„Еразъм+“, наречен Voice UP (https://voice-up.eu/)

2 комплекта настолни игри
за група от 12 участници.
Може да се изтегли от
https://voice-up.eu/
Чанта с различни предмети
(пионки)

Описание:
Играта може да се играе в два режима: състезателен и сътрудничество. Във всички случаи
играта приключва, когато един или всички участници достигнат финалната линия, като се
движат от 1 до 15 на игралната дъска.
Играта се играе с помощта на зар и карти за игра. Всеки играч избира пионка за игра от чантата
с различни предмети, предоставени от обучителя. Всички пионки се поставят върху игралното
поле с номер едно.
Първият играч, който започва, е този, който има най-висок резултат

СТЪПКА 1:

при хвърляне на зара. Другите играчи определят реда си на
започване по посока на часовниковата стрелка.

Когато играч хвърли зара, резултатът определя каква дейност ще

СТЪПКА 2:

изпълнява този играч (1 – танцува; 2 – пее; 3 – рисуване; 4 – разказване
на истории; 5 – театър; 6 – избор на предпочитана дейност).

Темата на дейността, която ще бъде изпълнена, се определя чрез

СТЪПКА 3:

теглене на карта от игралното поле или избиране на произволна
тема. Например: ако играч хвърли 1 (танц) и избере тема "Свобода",
задачата ще бъде да изпълни танц за свободата.
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(изпълнение или неизпълнение) вие като обучител можете да
дадете точки, за да признаете правото на избор.

В режим на играта „сътрудничество“ обучителят може да насърчи

СТЪПКА 5:

играча

да

помоли

някои

от

другите

играчи

да

подкрепят

изпълнението на задачата. В този случай всички участници в задачата
получават точки.

След няколко кръга можете да проверите общото настроение на

СТЪПКА 6:

участниците и след това да продължите напред.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Както споменахме, играта е предимно за забавление и овластяване на участниците. Все
пак в зависимост от вашите цели може да се използва като инструмент по време на
обучение, за да се подобри процесът на саморефлексия на обучаемите и да се навлезе подълбоко в темата за силните страни и областите, които да се развиват по-нататък.
Ако искате да насърчите сътрудничеството, можете да поканите участниците да играят без
точки или да приемете правилото, че играта ще приключи, когато всички достигнат
финалната линия.
Описаните принципи на играта са универсални, така че не се изисква да използвате
споменатата конкретна игра (Voice UP), но можете да използвате вашите игрови ресурси.
Например можете да използвате тесте метафорични карти (напр. Dixit) за процеса, свързан
с избора на теми.

Последващи
стъпки:

Дейността създава положителна атмосфера за всички дейности, които трябва да
се следват. Подхранва сътрудничеството, което е решаващ фактор за успеха на
всички процеси, базирани на дизайн мисленето.

Източник:

https://voice-up.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=aVrfg7tfqio
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Играчът може да избере да не изпълнява задачата. И в двата случая
СТЪПКА 4:

Загряване
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Фотографии /
Метафорични карти
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
12–15 участници

Целта на дейността е да позволи на обучаемите
да

се

свържат

разкрият

на

по-дълбоко

автентична

Съществуват

ниво,

информация

обширни

като

за

тях.

изследвания,

че

20–30 мин

визуалните образи (обективни или абстрактни)
позволяват

на

всеки

човек

да

подобри

самоосъзнатостта си и да свърже рационалното
с емоционалните възприятия на реалността.
Освен

това

дейности

е

със

доказано,

че

подгряващите

снимки/метафорични

карти

подхранват креативността и въображението на

Тесте от снимки или
метафорични/абстрактни
картинки. Маса в центъра
на стаята за обучение

обучаемите.

Описание:
Поставете картите с лицето нагоре върху маса в центъра на стаята за

СТЪПКА 1:

обучение.

Дайте на всеки участник достатъчно време, за да разгледа картите и

СТЪПКА 2:

да избере тази, която ги представя в настоящия момент.

Поканете участниците да седнат в кръг. Всеки участник споделя

СТЪПКА 3:

своите аргументи за избора на дадена карта и какви чувства и мисли
идват от тази карта.

След кръга за споделяне поканете всеки да избере три карти и като
СТЪПКА 4:

ги разгледа, да помисли за своите силни страни и качества.
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СТЪПКА 5:

СТЪПКА 6:

всеки своите размишлениявърху избраните карти.

Затворете процеса в кръг, наблягайки на идеята зад процеса:
свързване помежду си, свързване със своите ресурси (силни страни)
и изграждане на мотивация за следващите дейности.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Има различни видове процеси при използване на карти. Можете да погледнете като
пример карти, разработени за овластяване на младежкото лидерство по проекта APEL
(https://www.apel-project.eu/). Тези карти включват комбинация от думи, въпроси и
изображения. Наред с използването им като начална загрявка картите могат да се
използват като съпътстващи инструменти на целия тренировъчен процес. Те могат да
бъдат директно вградени във фазата на въображение и формулирането на идея и да
помогнат на обучаемите да визуализират своите идеи за бъдещи решения.

Последващи
стъпки:

Както бе споменато по-горе, тази игра на карти е универсален процес, който
може да се използва като начална дейност и съпътстващ процес. Създава
положителна и смислена атмосфера, подкрепяща дейностите за работа в
екип, които следват.

Източник:

https://www.apel-project.eu/
https://cardsoffeelings.wixsite.com/cards
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PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

Поканете участниците да формират двойки и да споделят за 5 минути

Загряване

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

Маршмелоу
(Marshmallow Challenge)

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
15–20 (5 обучаеми в един

Целта на тази дейност е да насърчи

отбор)

работата в екип и творчеството. Това е
едно от най-известните упражнения за
креативност, използвани от обучители по
дизайн мислене по целия свят. Кани

30 мин

учащите да се включат в интензивно
предизвикателство за групова работа,
което е забавно и зареждащо.

Действителният процес изисква подготовка на набор от материали за всяка група/екип
от участници, съдържащ: 1 бонбон маршмелоу, 20 спагети, 1 кълбо канап, 1 ролка
хартиено тиксо
Можете да замените хранителните елементи с алтернативи според вашите
предпочитания, ако не ви харесва фактът, че се използва храна
Освен това ще ви трябва работна маса за всеки отбор и достатъчно място в стаята, така
че екипите да не са твърде близо един до друг

Описание:
Поканете участниците да се разделят на групи от по петима души.

СТЪПКА 1:

Всяка група ще има 20 минути, за да построи възможно най-високата
кула от предоставените материали.

По време на работата на всяка група се опитайте да избягвате да

СТЪПКА 2:

отговаряте на въпроси и коментари на групата. Идеята е да ги държим
под натиск и да разчитаме само на тяхната креативност. Опитайте се
да ги насърчите да не копират идеи от своите „конкуренти“.
Когато времето изтече, измерете кулите с помощта на метър и

СТЪПКА 3:

обявете победителя.
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СТЪПКА 4:

върху преживяното и крайния резултат. Опитайте се да подчертаете
факторите за успех (пример: мнението на всеки беше взето под
внимание; важността на планирането и модела на кулата, преди да
се впуснете в изграждането й; опитайте се да мислите от различна
гледна точка; опитайте се да мислите наобратно).

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Дейността е много конкурентна. Участниците може да станат емоционални, особено когато
се определя кой е победителят. Може да има обвинения в нечестна игра. Не забравяйте, че
това не е дейност за победа, а за разбиране на основните фактори за творческа работа в
група/екип, което ще улесни следващите фази на дизайн мислене. Опитайте се да
напомните това на участниците и поддържайте атмосферата спокойна и позитивна.

Последващи
стъпки:

Дейността е свързана логично с фазата на въображението и формулирането на
идея в дизайн мисленето, тъй като подхранва креативността на участниците.
Може да помислите да го предвидите като дейност преди тази фаза.

Източник:
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https://www.marshmallowchallenge.com/instructions/

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

След процеса поканете обучаемите да седнат в кръг и да помислят

Загряване

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

Човешко бинго
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
Дейността

подпомага

опознаване.

процеса

Обучаемите

ще

на

научат

15–30 участници

интересни и забавни факти един за друг.
Освен това, това е дейност, която ще
позволи

да

се

индивидуални
които

могат

формиране

идентифицират

таланти/силни
да

на

бъдат
екипи

страни,

полезни
в

процеса

30 мин

при
на

дизайн мислене. Дейността също така ще
създаде положителна и енергизирана
атмосфера.

Трябва да подготвите лист за бинго. Има много опции за избор на шаблон. Идеята е да
има лист хартия с клетки/квадратчета върху него. Можете самите да изберете броя на
клетки, но ние препоръчваме поне десет клетки. Във всяка клетка опитайте да запишете
забавна, необичайна характеристика/талант/хоби на човек. Например: бийтбокс,
хартиено моделиране, катерене, фюжън готвене и други
Разпечатани бинго листове и химикалки за всички участници

Описание:
Разпределете листовете бинго между участниците. Всеки участник

СТЪПКА 1:

ще има 15 минути, за да обиколи стаята и да разговаря с поне десет
души. Задачата е да се идентифицират лицата, които притежават
качествата, записани на листа.

За да го направите по-предизвикателно, помолете участниците да се

СТЪПКА 2:

стремят да напишат различно име под всяко поле. С други думи,
избягвайте приписването на качества само на един човек и намалете
продължителността на разговорите.

СТЪПКА 3:

Първият

участник,

който

попълни

всичките

десет

клетки,

е

символичният победител.
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СТЪПКА 4:

рефлексия,

по

време

на

коятоподчертайте

стойността

на

комуникацията за изграждане на силно сътрудничество.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Оригиналните правила на Човешко бинго акцентират върху конкуренцията. Когато
използвате този процес с младежи в риск, опитайте се да промените този акцент и да
насърчите комуникацията. Ако видите, че някои от обучаемите не участват и седят пасивно,
опитайте се да ги подкрепите да бъдат по-активни.

Последващи
стъпки:

Добре е да планирате тази дейност като начално упражнение за дейностите по
дизайн мислене. В резултат на това обучаемите ще се познават по-добре и
процесът на изграждане на доверие ще започне.

Източник:
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https://play.zogculture.com/digital-human-bingo-a-connectiongame-for-remote-working

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

След като играта приключи, поканете участниците за заключителна

Загряване

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

Придвижване
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
Това упражнение идва от психодрамата: метод за действие, при
който участниците използват спонтанна драматизация, ролева
игра и драматична самопрезентация, за да изследват и да

12–15 или дори по-

получат по-пълна картина за живота си. Дейността се фокусира

големи групи до 30

върху някои от основните принципи на дизайн мисленето:
обучителят не е просто доставчик на информация или съвети, а
преминава в позиция, да дава възможност на обучаемите да се

30–40 минути, в

опитат да усетят отвъд, да развият знанията си и да изразят себе

зависимост от

си. Вниманието на учащите се фокусира върху техния собствен

големината на групата

принос за изпълнение на дейността. Задават им се въпроси за
рефлексия като намирането на отговорите ще насърчи тяхното
самосъзнание,

самочувствие

и

проактивност.

Освен

Не са необходими

това

материали или

участниците са ангажирани в процес, който изследва груповата

оборудване

динамика и спонтанността; емоционалните и поведенчески
реакции, предизвикани от упражнението. Това им помага да
постигнат ново осъзнаване за това как взаимодействат с другите
и какво може да създава предизвикателства или ограничава
промените в живота им.

Описание:
Обучителят

СТЪПКА 1:

кани

участниците

да

се

разхождат

свободно

из

пространството в тишина и да изследват чувствата си, без да
осъществяват зрителен контакт с другите. Как различните зони на
пространството влияят на чувствата им? Къде се чувстват покомфортно? Има ли зони, които не харесват или избягват?
Обучителят кани участниците да продължат разходката, но да

СТЪПКА 2:

установят зрителен контакт и да се съсредоточат върху чувствата си.
Как се чувствам, когато те гледам в очите? Караш ли ме да се чувствам
неудобно, или чувствам доверие?

Също като в Стъпка 2, но този път фокусът е върху другите, така че

СТЪПКА 3:

въпросите са: Как се чувства този човек, когото срещам в този
момент?
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кани

участниците

да

продължат

да

ходят

и

да

осъществяват контакт, но да добавят гласов израз: „Здравей“ или
нещо друго.

Също като в Стъпка 4, но с физически контакт: ръкостискане,

СТЪПКА 5:

прегръдка или докосване на част от тялото.

Обучителят моли участниците да се върнат на мястото си в кръга.

СТЪПКА 6:

След това им казва, че винаги има много сили, които влияят на
нашето поведение. Водещият кани участниците да разгледат цялата
група и да помислят кого са срещнали веднъж, два или повече пъти
или изобщо не. Накрая участниците са насърчени да сформират
двойка с човека, когото са срещали най-малко, и да разговарят.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Опитайте се да създадете удобна среда: за динамиката на групата е важно участниците да
се чувстват комфортно в пространството за обучение. На някои хора може да им е
неудобно да се прегръщат, да се държат за ръце или да бъдат докосвани. Бъдете наясно с
това и планирайте дейността, отчитайки тази вероятност.

Последващи
стъпки:

Тази дейност е подходяща в ранните етапи на процеса, за да подхранва
позитивна нагласа у участниците. Това може да бъде инструмент за създаване на
добра групова динамика и сплотеност. Може да е полезно, преди да започнете
фазата на усещане/свързване с проблема.

Източник:

- 18 -

https://voice-up.eu/uploads/manual-en.pdf

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

Обучителят
СТЪПКА 4:

Загряване

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

Ритъм игри
До 30 участници

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
Тези видове дейности представляват
добър начин за загряване. Целта на
ритъм

играта

е

да

подготви

2–30 мин

участниците за по-нататъшна работа,
като

изисква

от

тях

да

останат

фокусирани както върху себе си, така
и върху групата. Този подход също

Не е необходимо

така

специално оборудване

развива

реагира

на

готовността

бързи

да

промени,

се
като

същевременно се създава сплотеност.

Описание:
Следва списък с ритъм игри. Всяка от тях може да се изпълнява като едно упражнение, но
можете също да изберете да ги провеждате последователно в зависимост от целта си. По
време на представлението участниците трябва да се съберат в кръг.

ПЛЯСКАНЕ С РЪЦЕ КАТО ОРКЕСТЪР:

СТЪПКА 1:

образуват

различни

групи.

Всяка

помолете участниците да
група

получава

ритъм

за

възпроизвеждане с ръцете си. Един човек става маестро и ръководи
оркестъра.

РИТЪМ И ИМЕНА: водещият задава ритмичен мотив и групата следва.

СТЪПКА 2:

Например участниците са поканени да пляскат с ръце по бедрата си
два пъти и след това с пръсти два пъти, така че да се постигне
следната последователност 4/4: бедра–бедра, пръсти–пръсти, бедра–
бедра, пръсти–пръсти. След това помолете участниците да повторят
имената си, докато пляскат, за да създадат комбинация от глас и
ритъм в следната последователност: бедра–бедра, моето име–моето
име, пръсти–пръсти, моето име–името на някой друг в групата. Този,
който чуе името си, трябва да продължи играта, без да губи ритъма.
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е придружен от движение на главата и ръцете. Взимам ципа (Zip) от
този, който стои отляво, и го подавам бързо на този отдясно. Ние сме
свободни да променим потока на кръга, като кажем думата „Zap“ (зеп)
на този, който стои отляво. Така например мога да дам „Zip“ на този,
който стои отдясно, а той може да обърне движението, като ми върне
„Zap“. Ако някой иска да спре потока на движение, той казва: „Зоп“.
След това можем или да променим потока на кръга, или да
настояваме, докато „Zop“ се превърне в „Zip“ или „Zap“. Тази игра е
бърза и има за цел да поддържа непрекъснат ритъм с бързи промени.

1–20: целта на играта е групата да брои от 1 до 20, без двама души да

СТЪПКА 4:

говорят едновременно. Ако два или повече гласа се чуят заедно,
играта започва отначало. Играта има за цел концентрация и въвежда
идеята за „даването на пространство“ на другите. Може да искате да
помолите участниците да затворят очи, докато играят играта.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Тези методи на работа се основават на неформално образование, в което се използват
игри. Може да е по-лесно да започнете в малки групи.

Последващи
стъпки:

Това е загрявка, полезна за създаване на положителна среда и групова
сплотеност. Може да е полезно преди започване на първите стъпки и преди
започване на дискусия във фаза на формулиране на идея или практически
дейности, както във фазата на действие.

Източник:
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https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file1457/Toolkit%20TTSC.pdf

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

ZIP-ZAP-ZOP: думата "Zip" преминава в кръга от един към друг. Гласът

СТЪПКА 3:

Загряване

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

Импровизация с тяло
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
Тази

дейност

представлява

отличен

начин

за

До 30 участници

загряване преди театрални дейности. Помага на
обучаемите да осъзнаят телата си в пространството
и взаимодействието си с други хора. Това ги кара да
се чувстват сигурни в групата, насърчавайки както
самоосъзнатостта,

така

Позволява

постигнат

им

импровизация

да
и

и

сътрудничеството.
високо

ниво

експресивност,

на
като

същевременно създават сплотеност с останалите.
Също така работи върху готовността за реагиране на
постоянна
чувстват

промяна,
комфортно

върху
и

да

2–30 мин

способността
поемат

да

се

За предпочитане е голяма
стая, където участниците да
се движат свободно

психически,

емоционални и физически рискове.

Описание:
Ето поредица от импровизации с тяло. Според целите си можете да изберете да ги
изпълнявате в описаната последователност или да изпълните само някои от тях.

ХОДЕНЕ: всички вървят напред, назад, наоколо, бавно, с прекъсвания,

СТЪПКА 1:

встрани, към и от, стъпват високо, ниско, тежко, правят пауза и остават
в неподвижност, позволяват на моделите да се развиват, бягат бързо,
прилагат внезапни промени в посоката на движението, навсякъде в
стаята, между две точки. Докато участниците се разхождат, водещият
може да ги помоли да отбележат светлината, сенките, миризмата,
температурата на стаята, да слушат звуците, във или извън стаята, да
се съберат на групи, свободни зони от пространството и т.н.

ИНСТРУКЦИИ: водещият дава инструкции да докоснете нещо жълто,

СТЪПКА 2:

седнете на пода, докоснете някого с лакътя си, направите фигура от
четири глави, направите кръг с петима души, докоснете крака на
някого, с една ръка докоснете коляното на някого и с другата
докоснете чужда глава и т.н.
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изберете своя лидер и следвайте всеки аспект от неговата дейност,
предвидете неговото действие, имитирайте го, настройте дадена
дейност в хармония с това, което се случва, възпрепятствайте
дейността му и т.н. Междувременно някой друг може да ви следва.

ИЗТОЧНИЦИ: позволете си да бъдете повлияни. Изберете своето

СТЪПКА 4:

собствено пространство в стаята. Започнете от състояние на покой и
постепенно започнете да следвате всеки импулс. Оставете едно
действие да се влее в следващо (бъдете готови да не правите нищо).
Позволете на дейността на другите в периферията на вашето зрение
да повлияе на това, което правите.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Този метод на работа се основава на неформално образование, използване на игри,
открити пространства и дейности за изграждане на екип. Важно е да има достатъчно
пространство за всеки да се движи свободно.

Последващи
стъпки:

Това е загрявка, полезна за създаване на положителна среда за себеизразяване
и групова сплотеност. Може да е полезно, преди да започнете фаза на усещане
и формулиране на идеи, тъй като работи върху осъзнаването на себе си и на
другите.

Източник:
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https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file1457/Toolkit%20TTSC.pdf
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СЛЕДВАЙТЕ ЛИДЕРА: започнете с ходене, след това по всяко време

СТЪПКА 3:

Загряване

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

Смесване на ритмични игри
и импровизации на тялото
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
Тази

дейност

загряване,

представлява

повишаване

на

добър

начин

До 30 участници

за

самоосъзнатостта

и

засилване на сплотеността и доверието в групата.
Целта е да подготви участниците за по-нататъшна

2–30 мин

работа: изисква от тях да бъдат фокусирани и им
позволява

да

импровизация
същевременно
другите.

постигнат
и

ниво

изразителност,

насърчава

Работейки

високо

на
като

сътрудничеството

върху

способността

с

За предпочитане е голяма

за

стая, където участниците да

постоянна промяна на пътищата на движение, тази
дейност

също

така

насърчава

готовността

се движат свободно

за

реагиране и поемане на рискове психически,
емоционални и физически.

Описание:
Ето поредица от импровизации с тяло, изпълнявани, докато се движите из стаята с различно
темпо и скорост. Според целите си можете да изберете да ги изпълнявате в описаната
последователност или да изпълните само някои от тях.
ТЕМПО И СКОРОСТ:

СТЪПКА 1:

можете да се движите на забавен каданс, с

нормална скорост или бързо. Играйте с тези три варианта, създавайте
внезапни

промени

и

се

изненадвайте.

Намерете

проста

последователност от движения и се опитайте да придадете различна
скорост на всяко действие.
СЕДНЕТЕ-СТОЙТЕ-ХОДЕТЕ-БЯГАЙТЕ: импровизирайте в групи от по

СТЪПКА 2:

шестима, като използвате тези четири прости действия, отнасящи се
до

времето/пространството/другите.

Вижте

голямата

картина

и

връзките, които могат да бъдат създадени.

РИТЪМ И ДИНАМИКА: разделяме се по двойки; намираме движение

СТЪПКА 3:

или последователност, която създава проста история. Представяме
нашата история, опитвайки се да приложим различни ритми и
динамика към нашите действия, като например едно движение
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какнашата история се променя, като променяте нашия ритъм.
Опитваме се да запазим лицето неутрално и да подчертаем ролята на
тялото, а не изражението на лицето.

ПО ДВОЙКИ: създайте диалогов прозорец на тялото. Действайте и

СТЪПКА 4:

реагирайте на това, което казва тялото на вашия партньор. Отново
можем да играем с динамиката и ритъма, качеството на движението,
използването на пространството и скоростта.
ПО

СТЪПКА 5:

ДВОЙКИ:

създайте

диалогов

прозорец

на

тялото

с

противоположности. Съсредоточете се върху кратки фрази на тялото.
Човек прави обратното на това, което прави партньорът му.
„Противоположно“ може да се отнася до качеството, формата,
скоростта.

ГРУПОВА РАБОТА: Вървете като един. Разделете се на групи;

СТЪПКА 6:

опитайте се да се движите в пространството, сякаш сте един човек.
Когато повторите импровизацията, изберете лидер. Всеки път, когато
посоката на лидера се промени, посоката на групата също се
променя. Водещият може да играе с ритъма и динамиката на
движението, нивото на движението (движи се по пода, движи секато
животно, движи се със скачане и т.н.). Водачът може също да играе със
звуци и гласове по време на движение. Групата трябва да следва като
хор. Групата трябва да премине от хаоса, за да се превърне в
ансамбъл.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Този метод на работа се основава на неформално образование, използване на игри,
открити пространства и дейности за изграждане на екип. Важно е да има достатъчно
пространство за всеки да се движи свободно. Някои хора може да се чувстват неудобно.
Можете да започнете упражнението сами или да дадете на участниците структурирани
инструкции в началото, а след това, след първоначално загряване, упражнението бавно ще
стане по-импровизирано.

Последващи
стъпки:

Това е загрявка, полезна за създаване на положителна среда за самоосъзнатост,

Източник:

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file1457/Toolkit%20TTSC.pdf
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себеизразяване и групова сплотеност.

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

правим много бавно и след това го повтаряме много бързо. Вижте

Загряване

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

Творческа игра
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:

Няколко малки групи
от 3–4 участници

Тази

дейност

представлява

полезен

инструмент за загряване на умовете и телата
на участниците при подготовка за творчески
сесии.

Инструмент

за

практикуване

и

5–15 мин

развитие на креативни и иновативни умения
и

нагласа

за

решаване

на

проблеми.

Подходящ за всякакъв вид и всяка възраст

Не е необходимо

творчески екипи, за образователни процеси с

специално оборудване:

деца и младежи, както и за професионалисти.

само малко хартия и

Може да служи като дейност за енергизиране

моливи

и разчупване на ледовете.

Описание:
Всички участници са разделени на малки групи от 3–4 души. Всяка

СТЪПКА 1:

група получава лист хартия и молив.

Обучителят дава на участниците две ключови думи: първата дума

СТЪПКА 2:

представлява

„точката

на

отпътуване“,

а

втората

„точката

на

пристигане“. Двете думи трябва да са съществителни: име на предмет,
концепция и т.н. Най-важното: двете ключови думи не трябва да имат
някаква конкретна логическа връзка помежду си.
Участниците трябва да създадат логическа верига между тези две

СТЪПКА 3:

точки, като използват толкова допълнителни думи, колкото са им
необходими. Връзката между всяка последователна ключова дума
след първата трябва да е ясна и дефинирана. Целта е да използвате
минимален брой думи.

Ето няколко примера за двойки думи:
облак – маховик

Чайник – гамбит

Часовник – Усмивка

Спортист – планета

плато – миротворец

вирус – любов
- 25 -

Това може да бъде забавно и творческо занимание. Опитайте се да създадете положителна
атмосфера и поканете участниците да бъдат неосъждащи и да си сътрудничат. Всеки
трябва да се чувства свободен да изразява своите идеи. За да избегнете дискусии, можете
да предложите всеки път, когато някой предложи нова дума, тя да бъде приета само ако
мнозинството от групата може лесно да идентифицира асоциацията с предишната дума
без никакво обяснение от страна на поддръжника.

Последващи
стъпки:

Тази дейност е експериментирана в обучение, работилници за развитие на
творчество и подобни. Може да се използва преди започване на творческа фаза
по формулиране на идея. Може да се използва като дейност за разчупване на
леда по време на загрявката и преди започване на творчески дейности.

Източник:
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https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/norwegian-highway-the-creativitydevelopment-game-by-a-burnosenka.1642/
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:

Загряване

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

Адаптиране към промяна
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:

12–24 участници

Това е ценна подгряваща дейност:
полезно

е

да

се

помогне

на

обучаемите да се чувстват свободни да
се изразяват свободно пред цялата

35–45 мин

група. Освен това дава възможност на
участниците да възприемат идеята, че

Не е необходимо

като се променят и адаптират, те от

специално оборудване:

своя страна могат да донесат промяна

просторно пространство за

в своите общности, било то малка или

работа на всички

значителна промяна.

участници

Описание:
Съберете участниците в кръг и ги инструктирайте да създадат

СТЪПКА 1:

движение, представящо всеки като личност със съответното име.
Всеки ще се представи пред групата и след това ще се върне в кръга.
Този процес трябва да отнеме само пет минути. Тази първа стъпка
показва как човек може да оцелее сам.

Помолете участниците да се разделят по двойки. Те ще трябва да

СТЪПКА 2:

смесят движението си, сякаш са един човек, и в крайна сметка да
създадат ново движение, кратко действие, представящо двамата
души. Помолете ги да се представят пред цялата група и след това се
върнете в кръга. Стъпката трябва да отнеме до 10 минути. Тази стъпка
представлява малка общност, например семейство.

Съберете две двойки в една и съща група, като по този начин

СТЪПКА 3:

направите група от четирима души и след това ги накарайте да слеят
движенията си и да създадат едно движение за четиримата. Помолете
ги да изпълнят това пред всички и след това да се върнат в кръга.
Дайте им 15 минути, за да изпълнят тази задача. Тази стъпка
изобразява по-голяма група хора, например училище или работна
среда.
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една

единствена

група:

обединете

всички

групи

и

накарайте участниците да поставят всички тези движения в едно
гигантско движение, което е живо. Дайте им само кратко време, за да
се симулира чувството за спешност, което може да се случи в дадена
общност, и как всеки трябва да се адаптира и да работи заедно, за да
отстрани проблем. Трябва да дадете само пет минути на групата, за да
изпълни тази задача, за да създаде натиск. Независимо дали са готови
или не, трябва да ги помолите да изпълнят движението.

Поканете участниците да седнат и да попитат за какво според тях

СТЪПКА 5:

може да е било упражнението. Ще слушате само техните идеи, а
вашите обяснения ще бъдат дадени в следващата стъпка за разбор.

Дебрифинг: споделете, че това упражнение се фокусира върху

СТЪПКА 6:

няколко концепции: на първо място, то показва, че можем да оцелеем.
Показва и колко е важно да общуваме и да работим заедно, за да
продължим напредъка си. Най-важната цел е да покажем, че ние, като
хора, през цялата история сме процъфтявали с други хора, като
работим заедно и се адаптираме.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Това може да бъде забавно и творческо занимание. Опитайте се да създадете положителна
атмосфера и поканете участниците да си сътрудничат, да се вслушват в идеите на своите
партньори и да ги сливат със своите. Чувството за неотложност може да ги накара да се
съсредоточат повече върху целта и по-малко върху конфликтите.

Последващи
стъпки:

Тази дейност може да се използва като дейност за разчупване на леда по време
на загрявката, особено преди започване на която и да е фаза, която ще изисква
сътрудничество и сливане на идеи.

Източник:

- 28 -

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file1457/Toolkit%20TTSC.pdf
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Създайте

СТЪПКА 4:

Загряване

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

Творчески сили
В зависимост от вашия
контекст тези дейности
могат да се изпълняват с

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
Тази

дейност

ще

позволи

малки и големи групи

на

участниците да активират всичките си

10–15 мин

сетива, което ще осигури силен тласък
на

тяхната

креативност,

когато

Не е необходимо специално

участват в процеса на дизайн мислене.

оборудване: просто просторно

Те са вдъхновени от концепцията за
фитнес

на

ума

от

школата

пространство за настаняване

за

на всички участници и също

позитивна интелигентност на Ширзад

така осигуряване на спокойна

Шамин.

атмосфера

Описание:
Поканете

СТЪПКА 1:

на

кратка

дискусия

по

темата

за

местоположението на нашите творчески сили.

След

СТЪПКА 2:

участниците

дискусията

ги

поканете

да

направят

серия

от

кратки

упражнения за активиране на техните творчески сили.

Първото упражнение е за дишане. Поканете участниците да затворят

СТЪПКА 3:

очи и да се съсредоточат върху дишането си, да проверят дали е
бавно или бързо, просто да дишат. След 2–3 минути ги поканете да
отворят очите си. Изследвайте как се чувстват по отношение на това
упражнение.

Сега ги поканете да затворят очи и да се съсредоточат върху слуха си.

СТЪПКА 4:

Нека се опитат да уловят най-далечния звук. Какъв е този звук? След
това бавно да се върнат и да се опитат да чуят звуците на тялото си
(дишане, сърцебиене и т.н.). Изследвайте как се чувстват по
отношение на това упражнение.
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да отидат до прозореца и да погледнат навън. Поканете ги да се
фокусират върху един обект, който привлича вниманието им, и да се
опитат да забележат всички подробности за този обект. След 2–3
минути ги поканете „да се върнат“ в стаята.

Проучете как се чувстват по отношение на цялата комбинация от

СТЪПКА 6:

упражнения.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Някои участници може да се чувстват неудобно със затворени очи. Бъдете нежни и винаги
им напомняйте, че имат избор да не участват.

Последващи
стъпки:

Тази дейност може да се използва като начална дейност за всички други

Източник:

https://www.positiveintelligence.com/
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упражнения и в началото на всеки „сериозен“ процес на дизайн мислене.

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

Сега ги поканете да се изправят и обиколят стаята. В идеалния случай

СТЪПКА 5:

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

Усещане
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PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

Усещане

Оформяне на
предизвикателството
12–15 участници

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
Тази дейност позволява да се
зададе

отправна

процеса

на

Участниците
установят

точка

дизайн
са

мислене.

поканени

своята

60–90 мин

на

Помощни средства за

да

писане, 4–5 маси за

начална

групова работа (при

мотивация и идея за проблем, с

онлайн обучение: 4–5

който биха искали да се справят.

виртуални стаи)

Описание:
Направете кратко въведение в процеса на дизайн мислене, като

СТЪПКА 1:

подчертаете, че той е много интерактивен и ще позволи на
участниците да бъдат активно ангажирани.

Обяснете, че отправната точка в този процес е идентифицирането
СТЪПКА 2:

на

предизвикателство,

което

ще

мотивира

намирането

на

ефективни решения на по-късен етап.
Поканете участниците да се разделят на 4 до 5 групи. Можете да ги

СТЪПКА 3:

помолите да го направят на случаен принцип или можете да
използвате кратка дейност, за да ги разделите на групи. Когато
групите/отборите са зададени, можете да предоставите инструкциите
за дейността.
Всяка група е поканена да обсъди и да отговори на списък с въпроси,

СТЪПКА 4:

които ще им предоставите, за да очертаят предизвикателството, върху
което ще работят. Времето за тази стъпка е до 60 минути. Можете да
използвате следния примерен списък с въпроси:

1. Какъв е проблемът, който се опитвате да разрешите?
(помощен въпрос – Как бихме могли да намалим
насилието в квартала?)
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2. Сега посочете крайното въздействие, което се
опитвате да постигнете (ключовия резултат, който
бихте искали да постигнете)
3. Какъв е контекстът/ограниченията, с които се
сблъсквате?
4. Какви са някои от възможните решения на вашия
проблем?
5. Запитайте се: първоначалният въпрос все още ли е найподходящ? Ако не, започнете отново от 1.
В оставащото време за тази дейност поканете всяка група да

СТЪПКА 5:

представи своя резултат.

Завършете дейността, като подчертаете, че това е само началото на

СТЪПКА 6:

процеса. Тяхното разбиране за предизвикателството и визията за
възможни решения ще се променят чрез последващите дейности,
когато започнат да изследват засегнатата област и да взаимодействат
с различни заинтересовани страни.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Когато се ангажирате с участници в неравностойно положение, може да се сблъскате със
съпротива да се ангажират с тази дейност, като откажат да назоват предизвикателство. За
да избегнете това, можете да въведете допълнителна подготвителна сесия, по време на
която да предоставите на групите конкретно предизвикателство и да ги поканите да
преминат през процеса. Можете да ги насърчите да опитат сами да картографират
предизвикателство на следващия етап. Освен това можете да подготвите набор от
отговори на списъка с въпроси като пример, за да демонстрирате логиката на работата.

Последващи
стъпки:

Тази дейност полага основата на фазата на усещане, известна още като
идентифициране на предизвикателството. Тя е пряко свързана с дейности като
емпатична карта, интервюта, проучване на документи, които ще дадат на
участниците повече знания и поглед върху разглежданата област. Ако смятате, че
дейността е твърде сложна за вашите обучаеми, можете първо да започнете с
емпатична карта и други по-интерактивни дейности и след това да се върнете към
формулирането на предизвикателството.

Източник:

https://www.designkit.org/methods/frame-your-design-challenge
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Усещане

Емпатична карта
12–15 участници

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
Основната
възможност

цел
на

е

да

60–90 мин

предостави

участниците

да

се

свържат по-силно с хората, засегнати от

Помощни средства за

предизвикателството,

писане, материали за

с

което

биха

искали да се справят. Картата предлага

творческа работа, 4–5 маси

възможност

за групова работа

да

погледнете

през

гледната точка на другия и да получите

(алтернативно, виртуални

по-задълбочено вникване в корените на

стаи и онлайн табло за

предизвикателството

групова работа), шаблони на

и

идеи

за

емпатични карти (формат А3)

възможни решения.

Описание:
Поздравете

СТЪПКА 1:

участниците

първоначалното

им

за

успешното

предизвикателство

по

картографиране
време

на

на

дейността

Оформяне на предизвикателството (Frame the Challenge). Направете
кратко въведение относно важността да имате гледните точки на всички
хора, когато се опитвате да намерите положително решение на всеки
проблем. Дейността ще позволи на участниците да обсъждат и опишат
един или повече представители на целевите групи/заинтересованите
страни, свързани с идентифицираното предизвикателство.

Представете шаблона на емпатичната карта. В света на дизайн
СТЪПКА 2:

мисленето има различни модели. В настоящата книга с ресурси ви
каним да използвате модел Persona, съдържаща следните ключови
елементи:

1. ЛИЦЕ: Бърза скица на лицето, за което изготвяме
емпатичната карта.
2. ИДЕнтичност: Кой е човекът? Какви са основните му/й
характеристики?
3. поведение: Какво прави този човек обикновено всеки
ден? Как изглежда един обичаен ден на този човек?
4. отношение (ценности): Какво е общото му/й отношение
към нещата? Какво е общото му/й отношение към
разглеждания проблем?
- 34 -
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5. лични цели: Какви са неговите/нейните лични цели?
6. цитати: Кои са неговите/нейните най-типични
твърдения и/или изказвания?
Разделете участниците на групи (4–5) и задайте 50 минути за работа

СТЪПКА 3:

върху изработването на картите. Всяка група трябва да създаде карта
на

един

представител

на

целевата

група,

свързана

с

предизвикателството. Осигурете им шаблон с размер A3. Насърчете
ги заедно с помощните средства за писане да използват творчески
материали, когато проектират своите карти. Те могат да превърнат
листа А3 в плакат.
Разходете се из стаята и дайте допълнителни обяснения и подкрепа,

СТЪПКА 4:

ако е необходимо.

Всяка група залепва проектираната карта на стената или на бяла

СТЪПКА 5:

дъска, така че всички други групи да могат да я видят и бързо да
представят работата си. Публиката се насърчава да задава въпроси,
което позволява нови прозрения за представената личност.
Когато всички карти са на стената и са представени, можете да

СТЪПКА 6:

насърчите размисъл върху добавената стойност от всяка карта и
тяхната взаимосвързаност.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Някои участници може да не желаят да участват и да се крият зад груповия процес. За да
избегнете това, можете да разделите участниците на малки групи, максимум 4-ма
участници. Когато предоставяте инструкции, подчертайте, че те трябва да отделят време
за точно разпределение на ролите (например водене на бележки, търсене на
информация онлайн, ръководене на процеса, използване на творческите материали,
представяне пред други и т.н.).

Последващи
стъпки:

Тази дейност има за цел да разшири прозренията на групата за различните
гледни точки към тяхното предизвикателство, но остава вътрешна дейност в
класната

стая.

Осигурява

мост

към

дейностите,

които

предвиждат

живо

взаимодействие с целевите групи и външната среда. Когато приключвате
дейността, можете да направите кратко изявление, че е време да излезем навън в
търсене на потвърждение за основните причини за нашето предизвикателство и
потенциалните решения.

Източник:

https://www.eu-patient.eu/globalassets/library/epf_toolkit_on_empowering_leadership.pdf
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Усещане

Потапяне
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
Тази дейност позволява на участниците да преживеят съзнателна промяна на
гледната точка, като се потапят в живота на други хора. Стойността на дейността
е участниците да разбират по-добре други хора или различни общности,
начина, по който работят, и нещата, които са важни за тях. Съпричастността и
разбирането на мненията и идеите на другите хора позволяват по-плодотворни
и съвместни взаимоотношения. Един от начините да се постигне това е като се
обясни разликата между възприятие/наблюдение и осъждане/тълкуване. Ако
участниците могат да възприемат потапящ се начин на мислене, те ще изпитат,
че опитът да разберат други хора може да повлияе положително на
отношенията им с тези хора.

10–15 участници

Тази дейност е подходяща за изпълнение или като семинар, или в два
последователни дни
2 часа за подготвителна работа (Стъпка 1 до Стъпка 3)
2–3 часа за изпълнение на основна дейност (Стъпка 4 и Стъпка 5)
1–2 часа за обсъждане на констатациите (Стъпка 6 и Стъпка 7)

Материал с насоки за участниците
Флипчарт и химикалки за мозъчна атака и дискусионни дейности
Практически примери

Описание:
Подгответе

СТЪПКА 1:

се

за

дейността,

възприятие/наблюдение

и

като

проучите

разликата

осъждане/тълкуване.

между

Помислете

за

примерни ситуации, които показват тази разлика. Това ще гарантира,
че можете да обясните адекватно двете концепции на вашите
обучаеми.

Запознайте обучаемите си с дейността, като проведете открита
СТЪПКА 2:

дискусия защо хората тълкуват нещата по различен начин. Това ще
ги подпомогне да разберат смисъла на дейността по потапяне.
Можете

да

използвате

следните

насочващи

въпроси,

за

започнете дискусия:

Защо тълкуваме света около нас по специфичен начин?
- 36 -
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Как се формира мнението ни за другите хора и
заобикалящата ни среда?
Каквo влияе на нашето мнение?
Каква е разликата между възприятие/наблюдение и
осъждане/тълкуване?
Можете да дадете практически примери, които вече сте проучили в
Стъпка 1.

СТЪПКА 3:

Наблюдение в сянка (Shadowing).

Обяснете на участниците концепцията за потапяне
(immersion). Попитайте ги за мнението им относно
стойността на поставянето на себе си на мястото на други
хора.
Запознайте ги с понятието „наблюдение в сянка“. Кажете
им, че това е техника, която ви позволява да разбирате
по-добре другите хора. Означава да прекарате определено
време с други хора, да наблюдавате тях и тяхното
поведение в естествената им среда и да правите бележки
за това, което наблюдавате за тях. „Наблюдението в
сянка“ е и за задаване на подробни въпроси на други
хора, като например как стигат до решения, как общуват,
работят или се отпускат. Най-просто казано, позволява да
получите ясна картина за даден човек или група хора.
Сега, когато участниците са схванали разликата между възприятие/

СТЪПКА 4:

наблюдение и осъжадне/тълкуване и са разбрали концепцията за
„наблюдение в сянка“, можете да ги запознаете с основната дейност:

Основната дейност е обучаемите да наблюдават в сянка
избран от тях приятел/познат за определено време (напр.
няколко часа/един следобед, в зависимост от времевата
рамка на обучаемите) и да записват всички направени
наблюдения. Задачата е да се обърне специално внимание
на заобикалящата среда, на начина, по който
наблюдаваното лице действа спрямо заобикалящата
среда (т.е. ситуации, други хора, предизвикателства и
т.н.).
- 37 -

Разпределете

СТЪПКА 5:

участниците

произволно

по

двойки

(например

напишете името на всеки обучаем на лист хартия, поставете ги в
кутия, след това всеки тегли листче с име).
След като упражнението е завършено, насърчете участниците да

СТЪПКА 6:

споделят своя опит. Попитайте ги какво са научили, изпълнявайки
упражнението.

СТЪПКА 7:

Посочете стойността на дейността и обобщете резултатите.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Препоръчително е това упражнение да се изпълнява с обучаеми, които вече са запознати
един с друг. Тази дейност може да бъде напълно ново изживяване за обучаемите и
изисква от тях да излязат от зоната си на комфорт, поради което е важно всички да се
чувстват достатъчно комфортно. Обяснете стойността на дейността на обучаемите и защо
те могат да се възползват от нея. Можете да споменете личен пример, който подчертава
точно това.

Последващи
стъпки:

Тази дейност е свързана с всички фази на дизайн мисленето, тъй като насърчава

Източник:

www.designkit.org/methods/immersion
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Осигурете на обучаемите насоки, които обобщават
най-важните детайли от задачата.

Усещане
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Лимони
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
Различен

Това

е

игра

за

изследване

и

създаване на климат за взаимно
сътрудничество
работната
използва

в

група.
в

рамките
Може

началото

на

да

на
се

30 мин

даден

процес, за да създаде положителна
атмосфера и незабавно да насърчи

Достатъчно лимони за

осъзнаването

всички в групата и чанта

на

индивидуалните

характеристики на всеки участник.

за носене

Описание:
СТЪПКА 1:

Всеки член на групата получава произволно по един лимон.

Всеки трябва внимателно и стриктно да разгледа своя плод, като

СТЪПКА 2:

опише всички негови отличителни черти като форма, цветови тон,
текстура на кожата и т.н.

Всеки човек трябва да изброи възможно най-много характеристики

СТЪПКА 3:

на своя лимон: целта е да придаде идентичност на плода. В края на
процеса (около 5 минути) всеки лимон трябва да получи име.

След като времето свърши, водещият събира всички лимони, поставя

СТЪПКА 4:

ги в чантата, като я разтръсква, за да се размесят добре.

Участниците са разположени в кръг и лимоните се преобръщат на

СТЪПКА 5:

случаен принцип в центъра на групата.
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двама или повече участници претендират за един и същ плод,
водещият може да им помогне да идентифицират своя. Ако обаче не
се постигне споразумение, спорният лимон се оставя настрана като
неидентифициран.
В края на играта преподавателят трябва да въведе и насърчи

СТЪПКА 7:

дискусията между участниците. Попитайте какво ги накара да
разпознаят своя лимон в групата и проучете разликите между тези
плодове: цвят, форма, кора и т.н.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
За да се възползвате най-добре от тази игра, трябва да улесните всички участници, като
създадете спокойна и съвместна среда, за да работят успешно.

Последващи
стъпки:

Тази дейност въвежда концепцията за лична идентичност: позволява ни да
разберем, че всеки от нас има различни характеристики, които ни отличават от
другите, което ни прави уникални и безпогрешни. Освен това ни позволява да
оценим и да разсъждаваме върху различията между хората, които принадлежат
към различни култури, раси и пол.

Източник:
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Сега помолете всеки участник да разпознае и вземе своя лимон. Ако

СТЪПКА 6:

Усещане
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Фото истории
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:

10–12 (броят на
участниците може да

Научаваме се да разбираме по-добре човек
чрез

фоторазказ.

Това

е

и

средство

бъде гъвкав, в

за

зависимост от вашия

овластяване на хората да разказват своите

контекст)

истории. Това е така, защото снимките са
особена форма на визуализация, съдържаща
много информация за живота на човек. Те

2 до 7 дни

помагат да се получи по-ясна представа за
характера на даден човек, контекста, в който
някой се намира (например различни системи,

Фотокамера (смартфон,

като общности и социални системи). Те също

Polaroid, камера за

така помагат за свързването и могат да положат

еднократна употреба)

почвата за дискусия.

Описание:
Този метод помага да се разбере по-добре характерът на човек, мислите, социалните системи и
хората в тях. Той също така служи за разбиране на действията на човек и как някой се справя със
ситуации. Фоторазказите са полезни, когато се подготвяте за интервюта или индивидуални
разговори, тъй като обикновено съдържат много ключови думи за дискусия. По този начин те
могат да се разглеждат като доказателствен материал и да вдъхновят учащите да търсят решения.

Тази дейност трябва да се разглежда като процес, който се фокусира

СТЪПКА 1:

върху очертаването на динамиката на ежедневния живот на хората.
Следователно отнема време. Уверете се, че сте отделили няколко дни,
за да се разгърне дейността.

Осигурете на участниците камера (ако нямат такава) и задание,

СТЪПКА 2:

съдържащо информация по коя тема трябва да направят фоторазказ.
Например, когато обучението е свързано с финансови теми, може да
ги

помолите

да

направят

снимки

на

всеки,

който

влияе

на

финансовите им решения. Или можете да ги помолите да направят
снимка на всички места, където извършват финансови транзакции.

След като участниците направят снимките, те ви ги изпращат

СТЪПКА 3:

предварително, преди да започнете дискусията с тях.
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няколко въпроса, които искате да зададете на учащите на следващия
ден/следващия път, когато ги видите.

Задайте на участниците въпросите, които сте подготвили въз основа

СТЪПКА 5:

на снимките, които са направили. Попитайте ги защо са се
фокусирали върху определени неща. Това ще ги накара да обяснят
защо са направили тази снимка, стойността й за тях и т.н.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Не забравяйте, че когато правят снимките си, вие не трябва да пречите и влияете на
участниците с присъствието си, въпреки че те ще адаптират леко обичайното си
поведение, тъй като знаят, че ще видите историите по-късно.
В случай на учащи, които изглеждат срамежливи и нежелаещи да се включат в дейността,
опитайте се да подчертаете, че няма правилно или грешно; снимките са добър начин да
научите за живота или предизвикателствата на даден човек, особено ако са направени от
самите обучаеми.

Последващи
стъпки:

След като способността на учащите да наблюдават и разбират поведението си се
подобри, те могат да се насърчават да си представят различни сценарии за
собствения си живот или да мислят за визии, идеи и цели, които биха могли да
имат.

Източник:

https://www.designkit.org/methods/photojournal
https://www.interaction-design.org/literature/article/stage-1-in-the-design-thinkingprocess-empathise-with-your-users
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Въз основа на информацията, предоставена от снимките, разработете

СТЪПКА 4:

Усещане
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5 пъти защо
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:

Това упражнение

Тази дейност е предназначена да повиши

може да се изпълнява

осведомеността на учащите за проблем или

както с по-малки, така

ситуация. Получаването на общо основно

и с по-големи групи

разбиране за дадена проблемна ситуация
помага

на

обучаемите

да

разберат,

че

проблемите често се коренят на място, за
което

човек

първоначално.

може
Чрез

да

не

е

30–60 мин

подозирал

прилагането

на

това

упражнение обучаемите могат да видят по-

Бяла дъска или флипчарт

голямата картина и да разберат какво трябва
да се промени, за да работят процесите.

Описание:
Методът „5 пъти защо“ служи за откриване на произхода на проблема. Основава се на проста
техника за интервю, при която задавате конкретни въпроси, за да разберете повече за
проблемната ситуация.
Преди да приложите с обучаемите си, можете да направите мозъчна

СТЪПКА 1:

атака, в която те се споразумяват за проблем, по който имат интерес
да търсят решения. Попитайте обучаемите си как биха формулирали
проблема. Или вие може да зададете проблема, по който да работят.
Зависи от контекста и нуждите на обучаемите.

След това задавате на обучаемите няколко пъти въпроса „защо?“. В

СТЪПКА 2:

зависимост от вашия контекст и нуждите на учащите можете да
отговаряте на въпросите заедно, като ги подкрепяте, когато е
необходимо.

За да се постигне отговор, който е приемлив за всички, участниците

СТЪПКА 3:

могат да се споразумеят за него в групова дискусия или всеки член на
групата да формулира отговор и групата да се съгласява с един от тях.

Напишете дадения отговор като цяло изречение на бялата дъска или

СТЪПКА 4:

флипчарта и попитайте до 4 пъти "защо" за всеки отговор.
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добре, или докато не бъде идентифициран произходът на проблема.

След това може да проведете групова дискусия. По този начин на

СТЪПКА 6:

участниците се дава възможност да разсъждават върху процеса и да
изяснят отворените въпроси.

Завършете упражнението, като подчертаете значението на разбирането, че очевидната причина
за даден проблем невинаги може да бъде неговата действителна причина, а просто израз на
някакъв друг проблем или верига от проблеми.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Повишаването на осведомеността на учащите относно системното и аналитично мислене не е
лесно. Следователно този вид упражнение изисква практика. Уверете се, че подкрепяте
учащите си, като им предоставяте полезни съвети или забележки, които разпалват
способността им за мислене, ориентирано към решения. В тази връзка опитайте се да
задавате открити въпроси (напр. Как мислите, че се чувстват хората, участващи в тази
ситуация?) и избягвайте да задавате затворени въпроси (напр. Добре ли се чувстват хората?).
Ако някой не желае да участва/проявява съпротива, опитайте се да намерите общи основания,
за да насърчите участие, като разберете какви може да са неговите/нейните притесения.

Последващи
стъпки:

Tази дейност може допълнително да насърчи обучаемите да мислят за начини за

Източник:

https://www.designthinking-methods.com/en/1Empathie/5-warum.html
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справяне с проблемни ситуации.
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Можете да повторите този цикъл толкова пъти, колкото сметнете за

СТЪПКА 5:

Усещане

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

Заедно в тишина
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
Тази дейност създава възможност за истинска човешка връзка.
Мълчанието е удивителна и подценявана част от човешкото
взаимодействие. Да забавите темпото и да позволите тишина,
докато сте напълно присъстващи с друг човек, е прекрасен

5–6 участници

начин за общуване. Ефективността и работата са по-ценени от
тишината в днешното общество. Изисква се смелост да седнеш
лице в лице с друг човек в мълчание и да се погледнете в очите.
В началото може да е неловко. Но да отдадете на друго човешко

30–60 мин

същество цялото си внимание и наистина да го видите е може би
най-големият подарък, който можете да направите на някого.
Някои

обучители

специфични

се

нужди

притесняват,
би

било

че

за

участниците

предизвикателство

да

със

бъдат

Компютър,
мултимедия

поставени в мълчание. Тук ще влязат в действие уменията на
обучителя/фасилитатора

да

модерира

ситуацията

според

конкретните нужди.

Описание:
За да се подготвите за дейността, изгледайте в YouTube видеото, озаглавено „Минута мълчание“:
("A minute of silence" by Artist Marina Abramovic)

Гледайте видеоклипа „Минута мълчание“ от художничката Марина

СТЪПКА 1:

Абрамович в YouTube. Ще ви помогне да създадете правилното
настроение и е наистина красиво (4 мин)

Обучителят води участниците през кратка медитационна практика.

СТЪПКА 2:

Използването на водена медитация онлайн също е добър вариант.
Важното е да сте спокойни и да се чувствате комфортно заедно. (15
мин)
По двойки участниците сядат един срещу друг. Процесът започва,

СТЪПКА 3:

като участниците отделят няколко секунди, за да се погледнат
безмълвно и директно в очите. (1 мин)

Един от участниците започва да споделя нещо важно за него или нея,

СТЪПКА 4:

само едно или две изречения. След това седят в пълна тишина още
10–15 секунди, преди другият да изрази своето разбиране относно
споделеното.
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След споделянето ролите се сменят. (5 мин)

В зависимост от времето, с което разполагате, половината от

СТЪПКА 6:

участниците могат да се преместят на друг стол и да споделят/
отговарят с друг човек. (10 мин)
Когато дейността приключи, може да откриете, че коментирането или

СТЪПКА 7:

задаването на въпроси ще изглежда малко неуместно. Самото
мълчание е резултатът от обучението. И да се надяваме, че стойността
на това се усеща от участниците. Просто кажете „Благодаря ви, че
бяхте смели и участвахте“.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Споделянето на мълчание може да бъде дълбоко, интимно и малко страшно. Важно е да
създадете „правилното настроение“ и да накарате всички да се чувстват комфортно.

Последващи
стъпки:

Тази дейност е свързана с всички фази на дизайн мисленето, защото участниците
ще се чувстват насърчени да продължат да изследват тишината сами и заедно,,
знаейки че размишлението в тишината, е важно за човешкото развитие и връзка.

Източник:
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ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
12–15 участници

Тази дейност позволява на участниците
систематично да заемат различни позиции
по даден въпрос и по този начин да играят

15–20 мин

чрез различни начини на мислене, което
прави

много

по-лесно

намирането

на

решения на проблеми или идеи. Това ще
позволи на участниците да видят една идея
от различни гледни точки и да прегърнат
един от най-важните принципи на дизайн
мисленето,

свързан

с

прилагането

на

възможно най-разнообразни гледни точки.

Материали за
творчество и
рисуване за
проектиране и
изработка на шест
цветни шапки

Описание:
Стартирайте, като отбележите, че преди да се впуснете в сериозни

СТЪПКА 1:

предизвикателства и работа по дизайн на решения, ще направите
няколко загряващи дейности, за да събудите нашите суперсили. Една
от тези дейности се нарича „6-шапки“.

Разделете участниците на шест групи и ги поканете да създадат
СТЪПКА 2:

цветни шапки (бели, жълти, черни, червени, зелени и сини),
използвайки предоставените материали.
Всяка група представя своята художествена работа. Поздравете

СТЪПКА 3:

групите за усилията. Представете символичното значение на всеки
цвят, като използвате следните описания:

Бялото означава обективност и неутралност. Без оценка
се събират информация, факти и цифри. Личните мнения,
емоции и преценки са изключени.
ЖЪлтото показва всички обективни положителни
качества.
Черното символизира лични чувства и субективни мнения.
Червеното символизира лични чувства и субективни
мнения.
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6 шапки
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Зеленото означава креативност и алтернативи и
символизира мисленето отвъд червеното.
синьото разглежда цялостния процес от по-високо ниво и
обединява отделните резултати.
Всяка група ще трябва да формулира мнение от гледна точка на
СТЪПКА 4:

своята шапка за предизвикателство, което ще им предоставите.
Преди това демонстрирайте бързо чрез пример как работят
различните шапки, когато говорите за проблем.
Представете

СТЪПКА 5:

официалното

предизвикателство

(напр.

как

да

направите обучението по-интересно) и осигурете на всяка група 5–
10 минути да разсъждава от гледна точка на своята шапка. Можете да
отпечатате характеристиките на всяка шапка и да ги предоставите
на всяка група за улеснение.
Всяка

СТЪПКА 6:

група

представя

своето

твърдение.

Насърчавайте

ръкопляскането след всяка презентация.

Завършете процеса, като подчертаете важността на разнообразието
СТЪПКА 7:

от възгледи и гледни точки при справяне с предизвикателство,
особено когато това предизвикателство е от значение за различни
целеви групи.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
В случай на учащи, които изглеждат срамежливи и пасивни, опитайте се да подчертаете,
че това е забавна и творческа дейност и няма правилно и грешно. Можете да създадете
положителна атмосфера, като използвате самоирония в самото начало, за да намалите
напрежението в групата (напр. носете забавна хартиена шапка, която сте създали за себе
си).

Последващи
стъпки:

Тази дейност е свързана с всички фази на дизайн мисленето, тъй като насърчава

Източник:

https://www.partizipativ-innovativ.de/kreativitaets-und-moderationstechniken

обучаемите да търсят умишлено разнообразието от възгледи.
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От 25 до 100 участници

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
Основната цел е да бъде опосредстван
диалог

в

голяма

група.

Дейността

90–120 мин

предлага възможност за обмисляне на
идеи в голяма група чрез разделяне и
организиране на дискусията на помалки подгрупи от 4–6 души. Методът
позволява структуриране на идеите и
групирането

им

в

конкретни

предложения.

4–5 маси за групова работа,
флипчарт, проектор,
маркери, лепящи листчета,
някои декорации, за да
осигурят на групата
атмосфера като в кафене

Описание:
Създайте „специална“ среда, най-често оформяна по модел на кафене,

СТЪПКА 1:

т.е. малки кръгли маси, покрити с карирана или бяла ленена
покривка, месарска хартия, цветни химикалки, ваза с цветя и по избор
„пръчка за говорене“. На всяка маса трябва да има четири стола
(оптимално) и не повече от пет.

Домакинът започва с топло посрещане и въведение в процеса на
СТЪПКА 2:

Световното кафене, като задава контекста, споделя етикета на
кафенето и успокоява участниците.
Процесът започва с първия от три или повече двадесетминутни

СТЪПКА 3:

кръга на разговор за малки групи от четирима (максимум петима)
души, седнали около маса. В края на двадесетте минути всеки член
на групата се премества на различна нова маса. Те могат или не
могат да изберат да оставят един човек като „домакин на масата“ за
следващия кръг, който приветства следващата група и накратко
разказва за случилото се в предишния кръг.
Всеки кръг започва с въпрос, специално създаден за конкретния

СТЪПКА 4:

контекст и желаната цел. Едни и същи въпроси могат да се
използват за повече от един кръг или могат да се надграждат един
върху друг, за да фокусират разговора или да насочват посоката му.
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Световно кафене
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След малките групи (и/или между кръговете, ако е необходимо),
СТЪПКА 5:

участниците са поканени да споделят прозрения или други
резултати с останалата част от голямата група. Тези резултати се
отразяват визуално по различни начини, като най-често се използва
графичен запис или презентация в предната част на стаята.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Важно е да имате предварително подготвен анализ на нуждите на целевата група, с
чиито проблеми/предизвикателства ще се занимава световното кафене.

Последващи
стъпки:

Тази дейност дава изчерпателен преглед на различните гледни точки в групата и може
да свързва идеи и различия в процеса. Световното кафене също е полезна метафора за
забелязване как учим, споделяме знания, създаваме смисъл и съвместно развиваме
бъдещето си чрез живите мрежи от разговори, в които участваме.

Източник:

https://www.worldcafe.eu/
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Интервю
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:

10–15 участници

Интервюто е чудесен начин да проучите
надеждите,

мечтите

и

страховете

5–120 мин

на

вашата целева група. Това е целта.
Въпроси за интервю и теми
Контекстните интервюта имат за цел да

за дискусия

съберат холистична информация. Чрез

Тетрадка или компютър

подходящи въпроси и подробни отговори

Диктофон

от интервюираните се получава подробна

Видео камера

и контекстуална информация.

Споразумение за
поверителност

Описание:
Помислете предварително за темите, които искате да разгледате, и

СТЪПКА 1:

въпросите, на които искате интервюираният да отговори. Поставете
се на негово/нейно място и си представете какво си мисли.

СТЪПКА 2:

Избягвайте затворени и предварително формулирани въпроси.

Поканете
СТЪПКА 3:

интервюирания(ите)

на

интервюто.

Препоръчват

се

индивидуални интервюта.

По време на интервюто се ориентирайте по въпросите си и
СТЪПКА 4:

поддържайте естествения ход на разговора.

Слушайте внимателно интервюирания. Попитайте за произхода на

- 52 -

СТЪПКА 5:

техните изявления.

СТЪПКА 6:

Запишете информацията и отговорите по време на интервюто.
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Обработете
СТЪПКА 7:

информацията,

събрана

след

интервюто.

Идентифицирайте най-интересните констатации и твърдения.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Качеството на интервюто изисква подбор на правилните партньори за интервю. За целта,
направете профили (избройте уникалните харектеристиките) на масовия потребител и
на „екстремния“ потребител. Също така е важно да действате като неутрален
интервюиращ и да не осъждате темите и отговорите на интервюто.
Отделете време, за да подготвите ръководство, така че младите хора в риск да знаят
какво да попитат. Често вълнението представлява голям проблем, така че също е полезно
да репетирате ситуацията в ролева игра преди интервю с експерт.

Последващи
стъпки:

Както вече беше описано в раздела "Полезни съвети", има смисъл да изпълните

Източник:

https://www.designthinking-methods.com/2Definition/interviews.html

подготвителна ролева игра, за да се запознаете с непознатата ситуация на интервюто.
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Най-малко двама

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
Груповите

интервюта

са

членове на
дизайнерския екип,
7–10 интервюирани

полезни за процеса на дизайн
мислене,

когато

получите

общ

общността

трябва

поглед
и

да

90–120 мин

върху

нейните

взаимодействия в съвместния

Химикалки, хартия,

живот.

фотоапарат или диктофон

Описание:
Определете вида на групата, която искате да интервюирате. Ако се

СТЪПКА 1:

опитвате да научите нещо конкретно, организирайте групата така, че
да имате най-добрата възможност да я чуете.

Свикване на груповото интервю на неутрална територия, може би
СТЪПКА 2:

споделено обществено пространство, до което хора от всички
възрасти, раси и полове ще имат достъп.

В групово интервю се уверете, че един човек задава въпросите, а
СТЪПКА 3:

другите членове на екипа си водят бележки и улавят това, което
казва групата.

Подгответе се със стратегия за ангажиране на по-тихите членове на
СТЪПКА4:

групата. Това може да означава да им зададете въпроси директно
или да намерите начини да накарате по-гласовитите членове на
групата да се отдръпнат за момент.
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Въображение

Групово интервю
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Разпределението на задачите трябва да е ясно в началото на интервюто, така че всеки да
знае своята роля. Препоръчително е да се осигури на модератора лице като подкрепа
при трудни ситуации. И тук за подготовка се препоръчва ролева игра с младите хора.

Последващи
стъпки:

Ако груповото интервю разкрие, че човек има други идеи и възгледи, които са полезни
за процеса на дизайн мислене, можете да попитате за тях по-задълбочено в
индивидуално интервю.

Източник:

https://www.designkit.org/methods/group-interview
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ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:

3–12 участници

Тази дейност се стреми да насърчи
всеки участник да осъзнае собствените
си ценности. Какво е най-важно за вас?
На

какви

въпроси

бихте

се

съсредоточили, ако знаехте, че вашите
думи

ще

получат

5–60 минути в
зависимост от това колко
учащи участват

национално

внимание? Тази задача е възможност
да откриете какво наистина ангажира

Компютър, проектор

сърцето и съзнанието ви.

Описание:
Обучителят дава задачата. „Представете си, че сте министър–

СТЪПКА 1:

председател, президент/кралица/крал на вашата страна. Всеки, който
живее във вашата страна, след около час ще чуе какво имате да
кажете. Можете да говорите 2–5 минути. Кои ще са основните акценти
във Вашата реч?“
Може да бъде забавно да подготвите трибуна, където ще се държат
речите. А може би корона играчка или от хартия за по-силен ефект и
елемент на забавление? Такива малки неща могат да помогнат за
премахване на част от сериозността на ситуацията и да я направят поигрива.
Подчертайте, че споделянето/изнасянето на реч е доброволно.

СТЪПКА 2:

Обучаемите подготвят речта си, 30–45 минути.

Обучителят може да даде насоки относно говоренето пред публика
СТЪПКА 3:
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и как да предадат посланието си по добър начин.
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Въображение

Ако бях крал или кралица

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

Обучаемите изнасят своите речи пред групата. Благодарете им за
СТЪПКА 4:

смелостта и приноса им и дайте положителни отзиви. Поканете и
другите учащи да допринесат с обратна връзка.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
За някои говоренето пред група хора изглежда много страшно. Важно е да подчертаем,
че изнасянето на реч пред група е напълно доброволно. Като алтернатива обучителят
или някой от другите участници може да прочете съставената реч. Опитът показва, че ако
един или двама в групата изнесат реч, това ще вдъхнови повече хора да намерят смелост
да четат на глас.

Последващи
стъпки:

Тази дейност се отнася до всички фази на дизайн мисленето, защото има за цел да
накара всеки участник да осъзнае собствените си ценности, което е важно за
творческия процес.

Източник:

https://www.courage-skills.eu/outputs
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1 модератор;
6–12 участници. Броят

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
Целта

тук

различни

е
идеи

да
за

се

разработят

решаване

на

на участниците може
да варира

20–30 мин

проблем за кратък период от време
в екип от шестима души.

6 листа с празна
таблица (3 колони с по
6 реда)

Описание:
СТЪПКА 1:

Формулирайте проблема, с който се занимавате, в кратко изречение.

Всеки участник получава лист хартия с празна таблица (3 колони с
СТЪПКА 2:

по 6 реда).

За първия ред всеки участник записва 3 идеи за решаване на
СТЪПКА 3:

проблема.

След 3 минути листовете се предават по часовниковата стрелка на

СТЪПКА 4:

следващия човек.

Сега всеки се опитва да развие съществуващите идеи и да запише 3
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СТЪПКА 5:

нови идеи.

СТЪПКА 6:

Стъпки 4 и 5 се изпълняват, докато всички редове се запълнят.

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

Въображение

6-3-5 Метод

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

СТЪПКА 7:

Групата анализира, оценява и обсъжда резултатите заедно.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Не забравяйте, че началото на упражнението може да бъде трудно. Бъдете готови да
помогнете на участниците. След като първоначалните идеи са на листовете, те
обикновено са подходящи за по-нататъшно развитие. В случай на дискриминационни
забележки моля да се намесите незабавно. Никоя идея не струва повече или по-малко.

Последващи стъпки:
Източник:

Отговорите може да използвате за създаване на мисловна карта.

https://www.designthinking-methods.com/3Ideenfindung/6-3-5.html
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(How-Wow-Now)

До 5-ма участници

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
При този метод предварително
събраните

идеи

се

10–40 мин

оценяват

според тяхната осъществимост и
оригиналност.

Флипчарт
Маркери
Големи стикери

Описание:
Начертайте 3 големи квадрата. Маркирайте квадратите като КАК, УАУ

СТЪПКА 1:

и СЕГА.

Разпределете наличните идеи на отделните квадратчета. КАК се

СТЪПКА 2:

отнася до неосъществимо в момента, но оригинално, УАУ към
иновативни и възможни, СЕГА към нормални и лесни идеи.

Обсъдете

СТЪПКА 3:

резултатите.

Идеите

СЕГА

трябва

да

се

реализират

директно или да се съхраняват като резерв. Идеите КАК трябва да
бъдат допълнително разработени, за да се намери начин за тяхното
прилагане. УАУ идеите трябва да се предприемат незабавно и да се
обсъдят необходимите стъпки. Идеи, които не се вписват в един от
тези три квадрата, могат да бъдат оставени настрани.
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Как-Уау-Сега
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Уверете се, че няма конкуренция сред участниците кой е посочил най-добрата идея.
Идеите, които идват от процеса на дизайн мислене, обикновено са съвместни усилия. Ако
в групата има забележки или коментари, задача на обучителя е да се намеси.

Последващи
стъпки:

Този метод може да се използва много добре според метода 6-3-5 за проверка на

Източник:

https://www.designthinking-methods.com/3Ideenfindung/how-wow-now.html

идеите за тяхната осъществимост.
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(Bodystorming)

3 –12 участници

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
С бодисторминг получавате нови

15 мин

идеи чрез физическа активност.
Лепящи листчета,
химикалки, дъска,
достатъчно място за
движение

Описание:
Залепете въпрос за мозъчна атака на стената, така че да е ясно видим

СТЪПКА 1:

и четлив. Всеки участник получава лепящи листчета и химикал.

Сега е време да се движите: Бягайте, ходете, скачайте – каквото

СТЪПКА 2:

работи най-добре за вас. Когато преминете край стената с въпроса за
мозъчна атака, трябва да залепите идея.

СТЪПКА 3:

Разгледайте заедно резултатите и ги обсъдете накратко.

СТЪПКА 4:

Повторете бодисторминга.

Обсъдете отново резултатите: Какво намирате за особено вълнуващо?
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СТЪПКА 5:

Кои мисли ви вдъхновяват и вълнуват?

СТЪПКА 6:

Решете заедно с кой подход искате да продължите.
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Бодисторминг
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
В това упражнение участниците могат да се движат свободно из стаята, което насърчава
формулирането на нови идеи. Те също могат да участват допълнително, например като
изберат музика, която да звучи по време на упражнението.

Последващи
стъпки:

Можете да свържете метода с други активности като Как-Уау-Сега или Мисловна

Източник:

https://www.zukunftsinstitut-workshop.de/methoden/alle/bodystorming/

карта.
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Въображение

Мисловна карта
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
Мисловното

картографиране

До 5-ма участници

е

ефективна техника за улавяне на мисли
и

връзки.

Мисловните

карти

30–90 мин

са

запомнящи се и вдъхновяват творчески
идеи и асоциации чрез визуализиране

Бял лист хартия, най-

на знания и информация. Мисловното

малко А4 формат

картографиране е особено подходящо

Средства за писане и

за анализ на проблеми, планиране и

различни цветни

преглед на дадена тема.

химикалки

Описание:
Определете вашата тема. За да направите това, помислете за

СТЪПКА 1:

централен термин, символ или изображение за тази тема. Сега
запишете това в средата на листа. Листът трябва да е в пейзажен
формат пред вас.
Съберете ключови термини. Сега съберете всички ключови термини,

СТЪПКА 2:

които свързвате с централната тема на мисловната карта. За
подзаглавия и по-дълбоки мисли запишете подходящ ключов термин
и

го

напишете

първоначалното

на

отделен

понятие.

ред.

Линиите

Свържете

служат

за

линия

с

структуриране

тази

и

подреждане на ключовите понятия. Аналогия за мисловните карти е
дърво. Централната тема съответства на основата. От този ствол се
разклоняват различни клони. Тези клони отговарят на понятията и
термините, които свързвате с темата. Клоните също могат да се
разклоняват от този ствол и така нататък.
Разработете

СТЪПКА 3:

вашата

мисловна

карта.

Въпросът

тук

е

да

идентифицирате и визуализирате връзките между концепциите/
термините, които сте събрали. Не се ограничавайте от формата: вече
можете да групирате, подчертавате и добавяте термини, както
желаете. Мисловната карта, подобно на дървото, е органична и трябва
да продължите да я доработването, докато не отразите всички идеи.
Стъпка по избор: повторение
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Мисловната карта е завършена тогава, когато вече няма
какво да добавите.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
В началото на упражнението може да се избере водещ и човек, който рисува. Голямата
хартиена повърхност и ярки цветове насърчават креативността.

Последващи
стъпки:

Мисловните карти са чудесен начин да внесете структура в творческия хаос.
Особено след методи за мозъчна атака на идеи като метода 6-3-5 или
Бодисторминг може да се създаде ред с помощта на мисловната карта.

Източник:

https://xn--kreativittstechniken-jzb.info/problem-verstehen/mindmapping/
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Ролева игра
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:

Препоръчва се за
прилагане с по-малки

Ролевата игра е подходящ метод за
разпалване

на

креативността

групи учащи

на

обучаемите. Учещите получават шанса да
се учат от промяна на гледната си точка,

1 час до 1 ден

поставяйки се на мястото на други хора с
различен произход. По този начин те
разбират

по-добре

действията

и

Тетрадка; Камера;

мотивите на хората и в крайна сметка
разширяват

хоризонтите

си,

Реквизит

като

разглеждат алтернативни възможности.

Описание:
Един или повече обучаеми представят своето взаимодействие с услуга, човек или продукт. Това
представяне е през зададена роля. Така обучаемите в публиката ще получат реалистична
представа за потребителското изживяване с посочения продукт или услуга.

Помислете

СТЪПКА 1:

за

ситуация,

услуга,

човек

или

продукт,

които

са

подходящи за изучаване от обучаемите.

След това определете сюжета и ролите. Уверете се, че предоставяте

СТЪПКА 2:

на обучаемите адекватна контекстуална и основна информация, за да
се ангажират автентично със сценария.

СТЪПКА 3:

Обучаемите трябва да разберат своята роля, преди да я изиграят.

Актьорите са избрани и ролите са определени. Уверете се, че всеки

СТЪПКА 4:

се чувства комфортно.

Ако има декори, може да ги използвате или да помолите самите

СТЪПКА 5:
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Обучаемите изпълняват ролевата игра, опитвайки се да пресъздадат
СТЪПКА 6:

личността на своя герой.

След като ролевата игра приключи, проведете групова дискусия.
СТЪПКА 7:

Попитайте обучаемите как се чувстват в ролята си. Какво научиха от
характера си? Маркирайте важната обратна връзка.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Важно е обучаемите да могат да се държат възможно най-естествено и реалистично,
когато са в ролите си. Ролевата игра, макар и забавен и игрив начин на учене, не е за
всеки. Следователно желанието на обучаемите да участват доброволно е предпоставка
за това упражнението да работи.

Последващи
стъпки:

Подходяща последваща дейност може да е такава, при която обучаемите практикуват

Източник:

https://www.designthinking-methods.com/4Prototypen/rollenspiel.html

емпатия. Помага им да разберат по-добре причините, последиците и взаимовръзките.
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(Brainwriting)

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
Тази методология е подобна на мозъчната атака, но може да бъде валидна
алтернатива в групи, в които всички или някои участници се чувстват под натиск,
изпитват страх да не отхвърлят идеите им или не успяват да изразят себе си. В тези
случаи писането на идеи ви позволява да генерирате нови идеи и творчески
решения, като предоставяте на всички равни възможности и им позволявате да
изразяват себе си свободно.
Всеки участник може да съобщи своята идея, без да се припокрива и/или създава
„шум“. Brainwriting също така избягва възможността срамежливите играчи да бъдат
повлияни от другите и да се ограничават в изразяването на своите идеи.
Brainwriting също ви позволява да развиете асоциативно мислене – една идея от
другите участници, може да породи идея в мен и т.н. Използването на мислите на
другите разширява хоризонтите на всеки, като по този начин се избягва попадането
в капана на нашите мисловни структури.

10–15 участници

15–60 минути в зависимост от трудността на анализирания проблем и
мотивацията на групата

Хартия и химикал за всеки участник. Модератор. Черна дъска/бяла дъска/
флипчарт за момента на споделяне на идеи

Описание:
Съберете групата и ги оставете да седнат на маса с химикалка и лист

СТЪПКА 1:

хартия. Модераторът на групата формулира въпроса в режим „как
можем....“ и се стреми да създаде приятелска и спокойна атмосфера, в
която всеки може да се чувства свободен да изрази мнението си.
Никой не трябва да пише името си на листа и следователно всеки
остава анонимен.

Оставете групата за около 5 минути, за да може всеки участник да
СТЪПКА 2:

помисли и да напише три възможни идеи как да реши проблема. Те
не трябва нито да доразвиват, нито структурират идеите си, а да ги
пишат по прост начин.
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Съберете листовете, смесете ги и разпределете по един на човек.
СТЪПКА 3:

Всеки ще трябва да подобрява все повече и повече първоначалната
идея, която е написана на листа: не можете да я промените или да
напишете несъответстващи допълнения.

Когато кръговете приключат (модераторът е този, който решава
СТЪПКА 4:

броя, пет са достатъчни например), всички листове се събират.

Идеите вече се споделят с останалата част от групата, като се
СТЪПКА 5:

записват на черната дъска, така че всеки да може да ги види.
Започва фазата на оценка и обсъждане.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Участниците трябва да имат ясно разбиране за проблема, който трябва да бъде решен,
следователно модераторът трябва да го дефинира подробно и точно, а участниците
трябва да са наясно с него и да имат опит в областта, която засяга проблемът.
По време на процеса трябва да се стремите към възможно най-много идеи. Колкото
повече идеи се генерират, толкова по-големи са шансовете за намиране на ефективно
решение. Мозъчната атака следва максимата „количеството поражда качество“.

Последващи
стъпки:

Това е полезна методология в онези групови дейности, при които някои участници са
твърде екстровертни и са склонни да изземват всяка дискусия или да се опитват да
омаловажават идеите на други. Също така е ефективна, когато в групата има
интровертни хора, които се страхуват от преценката на другите.

Източник:

https://www.designthinking-methods.com/en/3Ideenfindung/brainwriting.html
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-how-to-use-the-best-ideationmethods-brainstorming-braindumping-brainwriting-and-brainwalking
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ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
Скицирането често се свързва с рисуване и други режими на записване. Като
форма на рисуване скицирането може да бъде просто, подробно и
многопластово, за да изследва, комуникира, изучава, отбелязва, записва,
осмисля и разсъждава върху даден въпрос. Скицирането е начин да
направите бързи бележки за решаване на проблем или изработване на
визуално решение. Терминът „скициране“ произлиза от гръцката дума
schedios, което означава направено без планиране, направено в момента. За
някои това е основен инструмент за комуникация с техния екип и/или
клиенти, докато за други скицирането е повсеместно и за еднократна
употреба.

10–12 участници

8 минути за всеки участник, за да скицира 8 различни идеи. Целта на това
упражнение е да генерира широк спектър от решения за кратък период от
време. Така че упражнението може да се повтори, ако е необходимо

Хартия и химикал за всеки участник. Модератор. Черна дъска/бяла дъска/
флипчарт за момента на споделяне на идеи

Описание:
Съберете групата и ги оставете да седнат на маса с химикал и лист

СТЪПКА 1:

хартия. Модераторът трябва да обясни проблема, тъй като всички
участници трябва ясно да разберат какъв е проблемът и защо е важно
да се разреши.

Участниците са помолени да вземат своя лист и да сгънат хартията
СТЪПКА 2:

наполовина четири пъти, за да създадат 8 секции. Задайте осем 1минутни времеви периода. Скицирайте една идея на минута във
всяка от 8-те секции.
Споделяне и обсъждане на идеите. Когато завършите своите скици,

СТЪПКА 3:

направете снимка и прикачете изображението директно към
работния си документ за дизайн. По този начин можете бързо да
посочите какви решения до какви резултати са довели, без да се
налага да ги търсите.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Напишете обратна връзка до вашите скици – записването на общи области на объркване
или идеи за по-нататъшно проучване може да намали напрежението и да помогне на
участниците да придобият самочувствие и да изразят себе си.
Дайте име на вашите скици – понякога е забавно да дадете идея или да проектирате
умно име. Помага да привлечете хора, когато стартирате проект.

Последващи
стъпки:

Ако изпълнявате това упражнение като част от дизайнерски процес, измислянето
на нова идея всяка минута вероятно ще се почувства прибързано действие. Тези
скици ви помагат да обмислите идеите си, без да бъдете повлияни от други хора.
Освен това не е необходимо да споделяте нито една от тези скици. Следващата
фаза в дизайн мисленето ще изисква от вас да погледнете назад към вашите
скици и да предложите най-доброто решение.

Източник:

https://marvelapp.com/blog/sketching-techniques-improve-design-process/
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Аквариум

(Fishbowl)

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
Подход за организиране на дискусии в средни до големи групи. Обучаемите
са разделени на вътрешен и външен кръг. Във вътрешния кръг, или аквариум,
обучаемите провеждат дискусия; обучаемите от външния кръг слушат
дискусията и си водят бележки. Тази ангажираща и ориентирана към
обучаемите структура изгражда разбиране на сложни текстове/идеи, като
същевременно развива умения за групова дискусия. Обучаемите тренират
да отговарят на множество гледни точки. Наблюденията на обучаемите от
външния кръг дават представа за това какво прави ефективни дискусиите в
малки групи.

12–15 участници

В зависимост от темата или целта на обучителя

Стая с достатъчно място, за да има кръгове от столове (вътрешни и външни)

Описание:
Изберете централна тема или текст. Разработете отворен въпрос, за да

СТЪПКА 1:

започнете дискусията. Ако се използва текст, обучаемите могат да
прочетат текста предварително.

Помолете
СТЪПКА 2:

или

изберете

4–5

доброволци,

които

да

бъдат

в

аквариума. Само обучаемите в аквариума (вътрешния кръг) имат
право да говорят.
Инструктирайте външния кръг да остане тих, да наблюдава и да си

СТЪПКА 3:

води бележки за съдържанието и процеса на дискусията във
вътрешния кръг.
Първите няколко пъти играйте сами ролята на фасилитатор. След

СТЪПКА 4:

като процесът е ясен, изберете като фасилитатор някой от групата.
Фасилитаторът не участва в дискусията, но задава въпроси по пътя,
за да подтикне към по-задълбочена дискусия и да е сигурен, че
всеки от вътрешния кръг има възможност да говори.
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Завъртайте обучаемите да влизат и излизат от аквариума по време
СТЪПКА 5:

на

дискусията.

Обяснете

процеса

предварително,

така

че

обучаемите да знаят какво да очакват от тази ротация. Оставете
дискусията да продължи поне 15–20 минути в зависимост от
възрастта на обучаемите.
След като всички преминат през аквариума, разделете групата на
СТЪПКА 6:

малки

групи

и

поканете

обучаемите

да

направят

доклад.

Обучаемите могат да използват своите наблюдения от външния
кръг, за да подчертаят силните страни на дискусията и да направят
предложения за начини за по-смислено ангажиране един с друг.
Следните въпроси могат да улеснят процеса:

Какво забелязахте по време на обсъждането?
Кое нещо, което чухте, е подобно на вашата гледна
точка?
Кое е това, с което не сте съгласни?
Как се почувствахте, докато бяхте от външната страна на
аквариума?
Как се почувствахте, докато бяхте във вътрешността на
аквариума?
Завършете процеса с финална дискусия. Задайте последен въпрос и
СТЪПКА 7:

дайте възможност на всеки да обсъди с партньор.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
За някои говоренето пред група хора изглежда много страшно. Важно е да подчертаем,
че участието е доброволно.

Последващи
стъпки:

Тази дейност е свързана с всички фази на дизайн мисленето, защото създава отворено

Източник:

https://www.learningforjustice.org/

пространство за размисъл и обратна връзка от партньори.
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Физическо прототипиране
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:

10–15 участници

Прототипът е прост експериментален модел на
предложено решение, използван за тестване
или

валидиране

на

идеи,

В зависимост от групата и

дизайнерски

предположения и други аспекти на неговото

задачата за проектиране

концептуализиране,

може да отнеме до няколко

така

че

участниците

в

часа или няколко дни

процеса да могат да направят бързо и евтино
подходящи усъвършенствания или възможни
промени.

Прототипирането

е

свързано

Дайте възможност на

с

участниците да бъдат

превръщането на идеи в реални предмети.

креативни и свободни да

Прототипът може да бъде всичко, което приема

използват това, което

физическа форма – било то стена с бележки,

предпочитат

ролева игра, пространство, обект, интерфейс
или дори табло с истории.

Описание:
Създайте подробна скица или диаграма. Вашата цел трябва да бъде

СТЪПКА 1:

да уловите възможно най-много идеи визуално. В идеалния случай
трябва да имате две концептуални скици:

Дизайнерска скица, показваща как продуктът може да
изглежда след завършване.
Техническа скица, показваща размерите, материалите
за продукта.
Можете да използвате дигитален инструмент, за да направите това, но
работата на хартия е препоръчителна. Чувствайте се свободни да
експериментирате

и

бъдете

креативни

в

тази

стъпка:

не

се

страхувайте да опитвате нови неща.
Това е най-забавната част, тъй като групата физически създава идеята.

СТЪПКА 2:

Как ще изградите първото си доказателство на своята концепция ще
зависи от няколко неща. Материализирането на концепцията не
трябва да изглежда добре или дори да прилича на крайния продукт.
Просто трябва да работи. Можете дори да използвате обикновени
канцеларски материали, за да създадете този модел на ранен етап.
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За да помогнете на обучаемите в процеса на създаване на прототипи, предложете им
следните насоки:
Прототипът трябва да има: Какви функции трябва да притежава продуктът?
Добре е да има: Кои функции биха помогнали на продукта да се открои, но не са от
съществено значение за неговото функциониране?
Не е необходимо: Кои функции са излишни за продукта и не добавят много по отношение
на привлекателността или полезността?

Последващи
стъпки:

Традиционно

прототипирането

се

възприема

като

начин

за

тестване

на

функционалността. В контекста на обучението на групи в риск то се свързва с
възможността да се насърчи творчеството.

Източник:

https://www.ecwid.com/blog/how-to-create-a-product-prototype.html
https://static1.squarespace.com/static/57c6b79629687fde090a0fdd/t/58890239db29d6c
c6c3338f7/1485374014340/METHODCARDS-v3-slim.pdf
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:

Реализация

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

Пътна карта/план за
действие
10–15 (броят на

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:

участниците зависи от
вашия контекст)

Тази дейност е насочена към създаване на пътна
карта/план за изпълнение. Участниците получават
възможността да разсъждават върху идея, проект

2–3 часа

или тема, които са важни за тях, и да могат да
направят конкретен план за това как искат да ги
реализират. Чрез разработването на пътна карта

Календари (вижте

учащите се подтикват да съберат конкретна

примерни тук:

информация за своята идея/проект. Те ще се
научат

как

да

определят

основни

етапи

https://wallpaperaccess.com/

на

2022-calendar)

изпълнение и как да поддържат ориентираност
към

решенията.

Всичко

това

са

Цветни лепящи листчета

решаващи

Флипчарт и химикалки

стълбове в процеса на дизайн мислене.

Описание:
Подготвителна фаза: Отпечатайте календар за вашите обучаеми,

СТЪПКА 1:

обхващащ периода от следващата година или 18 месеца. Календарът
служи за учащите да начертаят какво трябва да се случи в кой момент
от времето, за да изпълнят своята идея/проект. Подгответе цветни
листчета, за да могат вашите учащи да отбележат важни дати или
важни етапи по време на основната дейност. За да не се изгубят по
време на задачата, те трябва да започнат да мислят за своя календар
на парчета. Можете да им предоставите насочващи въпроси:

Какво трябва да се случи през следващия месец, 4 месеца
и т.н.?
Кои са най-важните ви етапи?
Кога има смисъл да се определя краен срок за конкретна
задача?
Запознайте ги със задачата, като подчертаете нейната стойност. Какво

СТЪПКА 2:

могат

да

научат

от

задачата?

Можете

да

дадете

личен

или

практически пример, за да илюстрирате важността й. Отделете
достатъчно време на обучаемите да задават своите въпроси.
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която

биха

искали

да

приложат

или

постигнат.

Помислете

предварително за някои примери, които биха могли да вдъхновят
учащите. Този процес на размисъл може да се извърши и по двойки
или малки групи.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
След това заедно с обучаемите дефинирайте функциите на всяко

ТЪПКА 4:

цветно листче. Какво означава (т.е. кой етап, дейност и т.н.)? След това
раздайте календарите и приканете към залепяне на листчета.
Използвайки

лепящи

листчета,

участниците

идентифицират

различните задачи, които ще трябва да се извършват в определен
момент от време. Те също трябва да мислят за ресурсите/подкрепата,
от която се нуждаят в определен момент от време.
За всеки основен етап те също трябва да мислят за това как изглежда

СТЪПКА 5:

успехът в този момент. Как могат да определят дали са достигнали
целта в този момент? Как може да се измери това? Подкрепете ги при
разработването на подходящи критерии за измерване на резултата.
Обучаемите доброволно представят своята пътна карта пред групата,

СТЪПКА 6:

докато останалите слушат внимателно и дават обратна връзка.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Колкото повече сте убедени в тази дейност/метод, толкова повече обучаемите ви ще се
ангажират в създаването на своята пътна карта. Ето защо е полезно да се подчертае
специфичната стойност на дейността. Можете да представите някои практически примери
за успешни истории или успешни истории на известни хора, които препоръчват този
метод.

Последващи
стъпки:

Въпреки че дейността е свързана с всички етапи на дизайн мислене, е полезно да
се приложи, след като обучаемите вече са схванали/преминали през етапите,
свързани с формулиране на предизвикателство и идея.

Източник:
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Дайте на обучаемите време да помислят за идея, проект или цел,

СТЪПКА 3:

Реализация

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

Умни цели
(SMART goals)

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
Тази дейност помага на обучаеми да разберат
какво е необходимо за постигане на целта. По
този начин те са по-способни да определят
времева рамка или времеви лимит за целта си,
което им помага да избегнат отлагането.
Умното

поставяне

на

цели

е

свързано

10–12 (броят на
участниците може да
бъде гъвкав и
адаптиран към вашия
контекст)

с

откриването на:

4–6 часа

Какво има значение за мен?
Какво искам да постигна
(професионално или лично)?
Флипчарт или бяла дъска
Работни листове със SMART критерии
Химикалки
Различни списания, вестници, календари с изображения (за
създаване на табло за визия в Стъпка 6)
Лепило, тиксо или щифтове, за да прикрепите изображения

Описание:
SMART е акроним, който означава специфичен, измерим, постижим, уместен и ограничен във
времето. Тази рамка улеснява хората да постигнат целите си, като им помага да визуализират
поставените цели в рамките на определен период от време. Дизайнът на метода е такъв, че се
фокусира върху положителни аспекти като личностно и професионално развитие, а не върху
проблеми. Може да се използва за мозъчна атака, дискусия в пленум, малки групи и
индивидуална работа.
Обучаемите получават информация за критериите SMART, както следва:

СТЪПКА 1:

СПЕЦИФИЧНА: ясно дефинирайте и очертайте желаната цел,
поддържайте я проста и разбираема.
ИЗМЕРИМА: позволява измерване на резултата.
ПОСТИЖИМА, ПРИЕМЛИВА: използвайте само положителни
формулировки ( „Искам да...“ вместо „Не искам да...“).
РЕАЛИСТИЧНА: фокусирайте се върху реалистични цели, които са
постижими с наличните ресурси.
ОБВЪРЗАНА С ВРЕМЕВИ ПЕРИОД: задайте график с фиксирани дати и
важни етапи.
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СТЪПКА 2:

някои практически примери или личен пример. След това ще бъде
проведена мозъчна атака за важността на поставянето на цели.
Съберете идеите на обучаемите и ги запишете на флипчарта. Това
може да бъде последвано от групова дискусия за това какво е
подравняване на целите и защо е важно.

СТЪПКА 3:

Обучаемите са поканени да работят в малки групи и да обменят идеи:

Помислете какво представлява личната цел?
Създайте плакат с постижими цели, като използвате
критериите SMART.
Проверка на реалността на собствените цели, планиране
на необходимите стъпки, мислене на примери от реалния
живот.
Всеки екип представя своите постижения. Учащите говорят за това

СТЪПКА 4:

как са развили своите индивидуални цели и какво са преживели по
време на процеса (напр. Какво беше лесно? Трудно? Защо?).
След това обучаемите създават визуални табла. Те служат за

СТЪПКА 5:

визуализиране на посоката, в която искате да поеме животът ви в
професионален

и

личен

план.

Таблата

са

колаж

от

картини,

твърдения, ключови думи, рисунки – всичко, което подпомага
обучаемите да визуализират своята идея и по този начин да я
направят осезаема за себе си. За да създадете табла за визия,
използвайте различни материали (снимки, картички, списания и т.н.).
Обучаемите

СТЪПКА 6:

избират

изображения

и

символи

от

визуалните

материали, които най-добре илюстрират тяхната цел. Избраните
изображения се поставят върху техните табла с лепило, тиксо или
щифтове.
Таблата се подреждат в изложба, която насърчава групова дискусия и

СТЪПКА 7:
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дава възможност на участниците да разсъждават върху процеса.

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

За да запознаете участниците с тази дейност, можете да предоставите

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Тази дейност дава възможност на участниците да разсъждават върху личните си цели и
да открият своя потенциал. Помага им да осъзнаят от какво се нуждаят, за да постигнат
целта.
Имайте предвид, че размишлението върху личните цели може да бъде ново
преживяване за учащите и може да се нуждаят от повече подкрепа, отколкото човек би
предположил в началото. Следователно визуализацията е важна стъпка. Тя активира
творческото мислене у обучаемите и им помага да фокусират вниманието си върху
нещата, които имат значение за тях.

Последващи
стъпки:

Последващата дейност от фазата на споделяне може да бъде полезна, тъй като
позволява на обучаемите да разсъждават върху своята история за успех и да
вдъхновяват други хора да се включат в поставяне на цели и положителна промяна.

Източник:

https://www.voice-up.eu/manual.html
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Реализация
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Предимството

(The Edge)

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:

10–12 участници

Тази дейност е предназначена да

60–90 мин

подпомогне обучаемите в процеса
на вземане на решения, като се
фокусира върху темата за решаване

Флипчарт или бяла

на проблеми.

дъска
Химикалки

Описание:
Всеки член на групата подготвя поне четири предложения за

СТЪПКА 1:

решаване на определен проблем, като ги записва на отделни карти. За
да се подобри конкретното предимство на компанията (оттук и името
на дейността, The Edge), могат да се правят предложения като
„разработване на глобална визия за бъдещето“, „постоянна промяна за
подобрение“ или „фокусиране върху нуждите на потребителите“.

Тези и други предварително подготвени карти се разбъркват и се
СТЪПКА 2:

дават по три на всеки участник. Участниците ги класират по
предпочитание. Останалите карти се поставят на маса встрани. Без
да вдигат твърде много шум, участниците могат да изхвърлят и да
вземат нови карти, за да разменят поне една карта с един от своите
партньори. По този начин те може да предпочетат не своето, а чуждо
предложение.
Създават се групи, за които няма предварителни ограничения за

СТЪПКА 3:

минималния и максималния брой членове. Въпреки това всяка група
може да запази само три карти – всички останали карти трябва да
бъдат изхвърлени.
След това всяка група трябва да изготви рисунка или плакат,

СТЪПКА 4:

описващ

картите

в

групата.

Това

насърчава

групите

да

трансформират твърденията в нещо конкретно. Това също помага на
членовете на различните групи да се споразумеят за значението на
използваните думи/изрази. Плакатите се представят на останалите
членове на общата група, като се обясняват всички възникнали
неясноти.
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Накрая жури, външно за групата, определя победителя въз основа
СТЪПКА 5:

на допълването и последователността на трите приложения,
пълнотата на посланието на плаката и колко добре изображенията
отговарят на предложените идеи.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Тази дейност дава възможност на обучаемите да разсъждават върху своите идеи и да ги
приоритизират. Визуалният елемент дава възможност дейността да е достъпна за всички
видове учащи.

Последващи
стъпки:
Източник:

Всяка дейност може да допълни методи за по-нататъшно развитие на основните идеи
и заключения.
Дейността се основава на опита на партньорите по проекта като обучители и
компилация от различни източници.
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6–20 участници

30–90 минути в

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
В рамките на тази дейност искаме
участниците

да

намерят

зависимост от това колко
учащи участват

За да подготвим тази дейност,
трябва да разпечатаме

положителни решения за екипа в

помощен материал: карти за

стресова

професии, представени в

ситуация,

като

предприемат смели и алтруистични

описанието. В зависимост от

действия.

креативността на обучаващия
той може да нарисува игровата
ситуация на бялата дъска

Описание:
Примерен сценарий за игра включва следната критична ситуация (чувствайте се свободни да
изберете свой собствен сценарий за апокалипсис): „Село или малък град е затворено за външния
свят. След голяма снежна буря всички улици, както и всички къщи, са покрити с много сняг и лед.
В селото живеят обикновени хора: деца, възрастни хора, младежи, хора с увреждания и т.н. И има
хора с различни професии: лекари, свещеници, китоловци (това е норвежко село), полицаи,
сервитьори, учители по танци, шофьори на автобуси и др.“
Това е ролева игра, в която участниците трябва да поемат професионална роля и да работят с
партньорите си, за да разработят стратегия за това как най-добре да разрешат критичната
ситуация в полза на всички. Как могат те да допринесат положително за тази критична ситуация
със своята професия?
Групата трябва да се състои от поне десетима участници. Всеки тегли скрита карта за професия
(професиите, споменати по-горе). След като всеки изтегли карта, участниците трябва да намерят
своите партньори, които са изтеглили същата професия. Важно е отборите да са произволни и
играчите да не се познават твърде добре.

Смесете картите за игра с различните професии и ги поставете с
СТЪПКА 1:

лицето надолу върху масата. Обяснете на групата казуса и сценария.
Уверете се, че винаги имате две карти от една и съща професия.
Всеки участник тегли карта и намира своя съотборник (този със

СТЪПКА 2:

същата карта). Всеки екип трябва да седне заедно и да започне да
разработва решения за хората в селото.
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Реализация

Спаси баба

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

След договорено време екипите представят своите подходи за това
СТЪПКА 3:

как (по отношение на професията си) могат да помогнат в тази
критична ситуация. Обучителят не трябва да прекъсва в тази стъпка.

Групата обсъжда и оценява ситуацията. Обучителят може да
СТЪПКА 4:

подкрепи дискусията с въпроси: Какво почувствахте? Какво според
вас беше смисълът на това упражнение?

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Представянето пред група хора може да изглежда много страшно за някои. Важно е да
подчертаем, че е изцяло доброволно. Като алтернатива обучителят или някой от другите
участници може да представи спешните решения.

Последващи
стъпки:

Тази дейност е свързана с всички фази на дизайн мисленето, тъй като тази дейност има
за цел да накара всеки участник да осъзнае собствените си ценности, което е важно за
всеки творчески процес.

Източник:

https://www.courage-skills.eu/outputs
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Споделяне
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Споделяне

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

История на пътуването
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
Тази

дейност

предоставя

на

10–15 (броят на
участниците може да

обучаемите

бъде гъвкав, зависи от

възможност да споделят личните си истории с

вашия контекст)

други и да разкажат какво са научили по време
на своето пътуване. Тази дейност насърчава
чувството за свързаност и е предназначена да

2–3 часа

вдъхнови обучаемите да преследват своите
цели.

Като

представят

индивидуалната

си

история, обучаемите могат да подчертаят пред

Бяла дъска или флипчарт,

връстниците

химикалки

отношение

си
да

своите
послужат

успехи
като

и

в

това

модел

Плакати

за

Насочващи въпроси

подражание един за друг, което е основната
ценност на тази дейност.

Описание:
Запознайте обучаемите с дейността. Посочете ползите от споделянето

СТЪПКА 1:

на

нечия

практически

индивидуална
пример,

за

история.

Представете

предпочитане

личен

на

обучаемите

пример,

който

изобразява вашето пътуване през живота.
След това можете да представите пътуването чрез линия на живота

СТЪПКА 2:

(например нарисувайте линия на бялата дъска). Можете да отбележите
дати и най-важни етапи и повратни точки в живота си на времевата
линия. Устно кажете на учащите защо правите това: този метод ни
помага да осъзнаем по-добре своите вътрешни ресурси, силни страни
и компетенции. Помага да се осъзнаят пречките и препятствията, които
човек успешно е преодолял в живота. Понякога хората са склонни да
забравят индивидуалните си истории за успех, поради което тази
дейност може да даде възможност на обучаемите да се свържат отново
с вътрешния си потенциал.
След това можете да раздадете плакати на учащите, за да нарисуват

СТЪПКА 3:

своите линии на живота. Осигурете им достатъчно време, за да
помислят за най-важните етапи в житейския си път. Ако обучаемите
предпочитат, те също могат да се подкрепят взаимно в очертаването на
жизнената линия (например като задават въпроси, дават насоки и
посочват постиженията. Ако решите, може да искате да подготвите
някои насочващи въпроси, които да подкрепят участниците).
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пред групата.

СТЪПКА 5:

Най-важните констатации се обобщават и поставят на обсъждане.

Попитайте обучаемите какво мислят за упражнението. Какво научиха?

СТЪПКА 6:

Каква стойност виждат? Подчертайте, че като слушаме активно и сме
готови да се учим един от друг, можем да практикуваме емпатия.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Препоръчително е това упражнение да се изпълнява с учащи, които се познават
достатъчно добре, за да споделят лични данни за живота си. За да се чувстват комфортно
обучаемите с упражнението, можете да им кажете, че споделят само това, което желаят да
споделят. Уверете се, че атмосферата и настроението в класа са положителни за
изпълнение на това упражнение.

Последващи
стъпки:

Тази дейност може да приложите, за да укрепите способността на обучаемите за
ефикасност или винаги, когато смятате, че обучаемите биха имали полза от
повторното свързване с вътрешните си ресурси и един с друг.

Източник:
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https://www.interaction-design.org/literature/article/stage-1-in-the-design-thinkingprocess-empathise-with-your-users
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Обучаемите доброволно представят своите индивидуални истории

СТЪПКА 4:

Споделяне

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

Мостове
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
Чрез тази дейност се стремим участниците да
изпитат различни начини за решаване на важни
граждански проблеми, пред които са изправени, и
да

развият

умения

за

10–15 участници

сътрудничество,

позволяващи им да взаимодействат с различни
хора за постигане на обща цел. Участниците ще се
научат да оценяват важността на изграждането на

60 мин

„мостове“, да проявяват гъвкавост в подхода си, да
коригират речта си, да проявяват толерантност
към мненията на други хора, дори да се различават
от тяхното, но ще запазят фокуса си върху това,
което има значение.

За да проведе тази дейност, обучителят подготвя различни казуси, които ще се
раздават постепенно с ограничено време за дебат от участниците. Осигуряване на
достатъчно писмени материали, така че всеки участник ще получи свои собствени
инструкции за всяка работна стъпка
Достатъчно място за подреждане на 6–7 маси в кръг. Участниците ще седят лице в
лице, така че една група да представлява вътрешния кръг, а друга група да
представлява външния кръг. Пространството трябва да позволява лесно движение на
участниците във външния кръг
Флипчарт в центъра на или извън кръга, в позиция, която не пречи на движението на
участниците

Описание:
Създайте две подгрупи, относително равни по размер: Всеки участник

СТЪПКА 1:

заема място във вътрешния кръг или във външния кръг. Обучителят ще
даде на участниците свободата да изберат своето място или да
организират

две

подгрупи,

използвайки

различни

критерии

за

забавление.
Представяне и обяснение на проблема. Обучителят моли участниците

СТЪПКА 2:

да прочетат казуса за 10 минути и обяснява важността от решаването
му.
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СТЪПКА 3:

подготвен сценарий и участниците предават идеите си, за да ги
запише на флипчарта. След това обучителят поставя друг въпрос и
моли участниците от външния кръг да преместят мястото си вдясно и
да работят по следващия въпрос с друг участник от вътрешния кръг.
Играта приключва, когато първоначалните партньори се срещнат
отново или въпросите са завършени.

Подробен анализ на идеите и заключенията. Идеите, отбелязани на

СТЪПКА 4:

флипчарта, ще бъдат обсъдени в група. Обучителят заедно с
участниците ще създаде диаграма на основните изводи.

Ако времето позволява, дейността се възобновява за друг случай/

СТЪПКА 5:

казус.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
За някои говоренето пред група хора изглежда много страшно. Важно е да подчертаем, че
е напълно доброволно.

Последващи
стъпки:

Тази дейност е свързана с всички фази на дизайн мисленето, тъй като участниците

Източник:

https://www.courage-skills.eu/outputs
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ще могат да идентифицират подходящи решения на различни проблеми.
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Работа по двойки: обучителят поставя въпрос от предварително

Споделяне

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

Асансьорна реч
(Elevator pitch)

10–12 (можете да
адаптирате броя на

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
Дейността

е

инструмент

за

обогатяване

участниците според
вашия контекст)

на

комуникационните умения на обучаемите. Този
метод подпомага учащите се да се съсредоточат

2–3 часа

върху положителни аспекти от живота си, като
например

нови

предназначен

да

цели.

Този

предостави

инструмент
на

е

обучаемите

Химикалки и хартия
Ако искате да задълбочите

методология стъпка по стъпка, която да им позволи

тази практика, може да се

да общуват по кратък, прозрачен и положителен

записва дейността, за да се

начин. Това допълнително укрепва способността

анализира след това. Ще

на обучаемите да излагат убедителни и интересни

трябва да помолите

аргументи, като по този начин допринасят за

учащите за тяхното

повишено самочувствие.

съгласие

Описание:
Започнете с подпомагане на групова дискусия: Какво обикновено

СТЪПКА 1:

правите или сте правили, за да убедите някого в собственото си
мнение, в страхотна идея или предложение, което имате предвид
(напр. членове на семейството, приятели, други хора и т.н.)? Как
комуникирахте това мнение? Какво бихте казали, че е убедително за
начина ви на аргументация? Ако не успяхте да убедите някого
успешно, защо мислите, че се е случило това? Направете си бележки на
флипчарта.
След това представете същността на асансьорната реч:

СТЪПКА 2:
Какво е асансьорна реч (еlevator pitch)? (определение)
Mетод за представяне на идеите накратко и стегнато. Идеята зад
метода се основава на сценария да срещнете важен човек в асансьор и
да използвате това време, за да го убедите в стойността на идеята,
която имате. Представяне на идеята ви за времето на престоя в
асансьор, откъдето идва и името на метода.
Ако идеята е представена достатъчно убедително, разговорът се
продължава или може да се уреди друга среща.
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Предизвикателството при създаването на такава реч е да
бъдете точни, да сведете идеята си до ползите и да я
представите по този начин на други хора.
Това също така означава, че трябва да сте напълно наясно
какво си представяте с идеята си.
Практикуването
на
тази
дейност
комуникационните умения на обучаемите.

укрепва

Как да създадете такава реч? Структура по модела AIDA.
Този тип реч е всъщност кратка презентация. Следователно това
изисква проучване и планиране. Като насока за създаване на
съдържание можете да използвате модела AIDA. AIDA означава:
Внимание, Интерес, Желание, Действие.

ВАШЕТО ПРЕДСТАВЯНЕ Е УСПЕШНО, АКО:
Привлича ВНИМАНИЕТО на вашата аудитория.
увеличава ИНТЕРЕСА към вашата идея.
Създава ЖЕЛАНИЕ в публиката да допринесе за вашата
идея.
Насърчава ДЕЙСТВИЕ на подкрепа за вашата идея от
публиката
Обучителят кани обучаемите да напишат привлекателна, интересна

СТЪПКА 3:

реч (3-минутна самопрезентация) по тема, която им харесва. Тази реч
трябва да съдържа следните елементи:
а) Информация за себе си и защо тази тема е важна за вас.
б) Информация за нещо, което ви интересува, и защо искате да се
развивате допълнително.

Всеки обучаем се подготвя и представя своята асансьорна реч.

СТЪПКА 4:
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Публиката предоставя обратна връзка.
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Предимства::

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Подчертайте на обучаемите, че те трябва да се поставят на мястото на публиката, когато
разработват своите речи. Ако обучаемите са срамежливи или не са склонни да се
включат в дейността, опитайте се да подчертаете, че няма правилно или грешно.

Последващи
стъпки:

Тази дейност е свързана с всички фази на дизайн мисленето, тъй като те са свързани с
насърчаване на учащите да поставят под въпрос своята ситуация и предизвикателства,
да постигнат основно разбиране за тях и да търсят алтернативни подходи за
решаването им.

Източник:

https://www.voice-up.eu/manual.html
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Споделяне

Мрежата
4–15 участници

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
Чрез

тази

дейност

ние

заедно

откриваме

взаимозависимости и връзки между различни

2 часа

участници/социални фактори, които биха могли
да играят роля при решаването на много важни

Писмени материали за

проблеми

всеки участник;

в

обществото.

Участниците

ще

разберат, че са необходими координирани

1 или повече кълбета

действия между тези участници за решаване на

канап;

проблема. Обучаемите ще се научат как да

5–6 топчета с различни

идентифицират

размери;

всяка

ситуация

потенциални
и

да

проблеми

намерят

във

начини

Големи етикети за

за

сътрудничество, за да намерят общи решения

ролите;

на проблемите.

Място за 10–12 души

Описание:
Участниците ще образуват кръг и ще получат определени етикети, идентифициращи техните
роли (участници, институции, съответните заинтересовани страни, които потенциално биха могли
да се включат в ситуацията) и ще бъдат показани видимо, за да видят другите.
Всеки участник ще получи писмен материал с очертани въпроси, без да го чете, докато не получи
инструкциите за задачата. Преди да започне дейността, обучителят трябва да е наясно със
задачата и да се увери, че всички я разбират.

Треньорът

СТЪПКА 1:

хвърля

участниците,

за

да

топката,

завързана

започне

за

канап,

упражнението.

към

Поемайки

един

от

топката,

участникът обсъжда накратко предварително поставения проблем и
идентифицира съответния играч в стаята (съгласно раздадените
роли), и подава топката по-нататък, като продължава да държи канапа.
В този момент треньорът хвърля няколко топки с различни размери в
кръга на участниците. Със сигурност топките ще паднат на пода.

Вторият участник ще вземе хвърлената топка и ще продължи с
СТЪПКА 2:

анализа, като идентифицира следващата заинтересована страна,
която ще бъде включена и ще предаде топката отново, като
продължава да държи канапа. Тази последователност ще продължи,
докато не бъдат идентифицирани всички заинтересовани страни и
се образува мрежа в кръга.
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На групата ще бъде предоставено достатъчно време за обсъждане, а
СТЪПКА 3:

междувременно упражнението ще осигури плътна мрежа между
участниците, достатъчно, за да поддържа няколко по-големи топки,
без да ги оставя да паднат на земята. Обучителят моли участниците
да държат канапа опънат и да се опитат да се придвижат в
пространството.

Участниците могат да седят на столове или на пода, като спазват
СТЪПКА 4:

кръговото подреждане. Анализирайте упражнението и кажете какви
изводи могат да се направят за значението на мрежите от съответни
участници при решаването на общностни проблеми. Обучителят
може да ръководи дискусията, като задава въпроси.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Важно е да предразположите всички участници да се чувстват комфортно.

Последващи
стъпки:

Тази дейност е свързана с всички фази на дизайн мисленето, защото чрез тази дейност
участниците ще бъдат мотивирани да развиват институционални и граждански мрежи,
за да участват в решаване на обществени проблеми.

Източник:

https://www.courage-skills.eu/outputs
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(Storyboard)

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
Описва

преживяването

потребителите.
провокира
слаби

То

дискусии

места

или

подобрение.
възможност

да

възможни

възможности

Разказите
да

на

трябва
за

се

До 5-има участници

1 час – 1 ден

за

дават

визуализира

Химикалки и хартия
Дигитална камера

гледната точка на потребителя и ако е

Шаблони за разказ в

необходимо,

картини

да

се

получи

ценна

обратна връзка.

Описание:
Посочете темата и посланието, които искате да изразите чрез
СТЪПКА 1:

историята.

СТЪПКА 2:

Определете актьорите във вашата история.

СТЪПКА 3:

Запишете цялата история като сценарий.

СТЪПКА 4:

Разделете историята на части (сцени).

Вземете решение за подходящо графично представяне (чертеж,
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СТЪПКА 5:

снимки).

СТЪПКА 6:

Направете снимка за всяка сцена.

СТЪПКА 7:

Ограничете се от 6 до 12 снимки.

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

Споделяне

Разказ в картини

PROJECT NUMBER: 2020-1-DE02-KA204-007415

Използвайте сториборда, за да разкажете историята си ефективно и
СТЪПКА 8:

ефективно.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА С ГРУПИ В РИСК:
Този метод работи добре с млади хора в риск, които могат да проектират креативно и да
представят

логическа

последователност.

Ако

групата

млади

хора

намира

за

предизвикателство да поддържа нишката, тя се нуждае от вашата подкрепа.

Последващи
стъпки:

Storyboard е особено полезен и в ранната фаза на прототипиране за представяне на
решения в техния контекст, и за да ги направи разбираеми за другите. Този метод е
преносим, за да се използва във фазата на изпълнение.

Източник:

https://www.designthinking-methods.com/4Prototypen/storyboard.html
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