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Основната цел на наръчника е чрез неформално обучение да се стимули-
ра пълноценното развитие на децата:
• да се  насърчи проявяването на техните творчески заложби;
• да се подпомогне откриването на техните положителни качества 

и способности;
• да се повишат тяхното самочувствие и самоуважение.
Предложената програма за неформално обучение се основава на принци-
па на натрупването на опит чрез различни преживявания в клубове по 
интереси или в експедиционни занимания сред природата.
В наръчника е използван опитът на специалистите от Комплекса за 
социални услуги и семейства - Русе от дългогодишната им работа с 
ученици от русенските училища и деца в неравностойно положение.
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Идеята децата да се учат от опита се 
развива в България от времето, когато на 
СНЦ „Еквилибриум“  гостува световно из-
вестният планинар Дъг Скот. С него разго-
варяхме за „изобретателността, въобръже-
нието… да разчиташ на себе си и поемаш 
рискове… да правиш нещата спонтанно.“ 
Това се случи през 2005 година, а  една 
година по-късно публикувахме нашето 
ръководство „Учене чрез преживяване“.
Сега  „Еквилибриум“ работи с организации 
като Аутуърд Баунд и Дрийм тиймс – Бъл-
гария, които споделят своя опит, натрупан 
в сложни обстоятелства. 
Новият Закон за образованието представя 
учениците в ролята им на млади граждани, 
които по време на своето формално обра-
зование да бъдат поощрявани да поемат 
ангажименти към общността.  Учебните 
програми трябва да улесняват този про-
цес; образователната практика да признае 
правата на учениците на самостоятелни 
дейности, уменията да се представят сами 
и да участват при вземане на решения 
според възможностите си. Държавната 
образователна система би следвало да 
прегърне идеята, че децата могат да се 
учат от опита и че това е подходящо за тях.  
Този процес има необходимост да бъде 
подпомогнат или направляван чрез не-
формални контакти между възрастните и 
децата като се използват различни форми 
на образователни игри, подходящи за деца 
на възраст над детска градина.
СНЦ „Еквилибриум“ използва експери-
ментални образователни техники при 
специални обстоятелства. Ние работим с 
деца, които са класифицирани като деца в 
риск. Това определение включва много не-
гативи, но основното е, че тези деца имат 

лош опит, който излага на риск развитието 
на тяхната индивидуалност и слага барие-
ри пред възможността им да се доверяват 
на другите хора и да виждат ценностите на 
заобикалящия ги свят. Наше задължение е 
да ги убедим, че има много лоши неща, но 
не и животът като цяло. 
Непривилегированите деца са подозрител-
ни към официалната обстановка и тяхното 
предизвикателно поведение е естествена 
реакция  към възрастните, на които нямат 
доверие. Тези деца се обръщат към Ком-
плекса за социални услуги. Извънкласните 
форми на работа се предпочитат, когато 
децата се съпротивляват на традиционни-
те образователни методи. В допълнение 
ние трябва да си дадем сметка, че нашите 
деца са първото поколение, което отглеж-
даме без контакт с природата. Хората, 
работещи в областта на психологията, 
антропологията и образованието, които 
стават все повече, трябва да признаят, че  
в думите на индианския вожд Стоящата 
мечка, който казва, че извън природата 
човешкото сърце се втвърдява, има много 
истина.
Програмата за неформално обучение, на 
която е посветен настоящият наръчник, 
цели:
o  Да създаде подходящо чувство на 

близост, далече от институции и 
модели, където възрастният/менторът 
има власт над младия човек и правото 
да насочва и контролира дискусиите 
и да ограничава неговата свобода на 
изразяване на идеи и мнение

o  Да насърчи доверието и взаимната 
помощ в групата

o  Да осигури поощряване и отмора
o  Да насърчи развитието на самоувере-

ност, повишена толерантност и разби-
ране за ценността на общите усилия 
- фактори, които помагат на младите 
хора да открият себе си като индивиду-
алности и членове на групата 

ЗАЩО НАПИСАХМЕ 
НАРЪЧНИКА?
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Прог ра ма та за не фор мал но обу че ние се ос но ва ва на прин ци па на нат руп ва не то на опит 
чрез различ ни пре жи вя ва ния. Пред по чи та ните фор ми са работа в клубове и по хо ди сред 
при ро да та (ек спе ди ци о нен стил) като за кон тек ст на обу че ни е то се из пол зва го ля мо раз-
нообра зие от прак ти чес ки жи тей ски уме ния. Изпол зва ни те ме то ди включ ват раз лич ни 
тех ни чес ки и фи зи чес ки еле мен ти със специал ни ин те рак тив ни иг ри и дис ку сии. Мо де-
лът се със тои от пет вза им но до пъл ва щи се елемен та:
 Раз ви ва не на тех ни чес ки уме ния и ком пе тен тност при дей нос ти в клуб и на от кри то 

чрез спор тни и туристически за ни ма ния
 Раз ви ва не на прак ти чес ки жи тей ски уме ния и гри жа за се бе си
 Се бе поз на ва не чрез но ви пре диз ви ка тел ства и ра бо та в екип
 Обо га тя ва не на зна ни я та за мес тно то ис то ри чес ко и кул тур но нас лед ство чрез ак тив-

но обу че ние на са мо то мяс то
 Раз ви ва не на чув ство на рес пект и желание за опаз ва не на окол на та сре да

Це ли и за да чи на прог ра ма та              

Основ на та цел на прог ра ма та е да сти му-
ли ра про це са на со ци ал на ин тег ра ция на 
де ца в не рав нос той но по ло же ние ка то ги 
на сър ча ва да от кри ят в се бе си по ло жител-
ни ка чес тва и спо соб нос ти и да при до би ят 
но ви, ко е то по ви ша ва тях но то са мо у ва же-
ние и са мочув ствие. За пос ти га не на та зи 
цел прог ра ма та де фи ни ра след ни те за да чи:

1. Раз ви ва не на тех ни чес ки уме ния 
в клубната работа и в експедициите 
сред природата. Ви со коква ли фи ци ра ни 
водещи (бро ят им се оп ре де ля от броя на 
де ца та в гру па та) гаран ти рат пер со нал но 
вни ма ние към все ки от учас тни ци те в раз-
лич ни те дис цип ли ни, ко и то се пре по да ват.         

2. Раз ви ва не на прак ти чес ки уме ния, 
ко и то по ви ша ват лич на та не за ви си мост 
и са мо у ве ре ност – учас тие в за ку пу ва не-
то на материали и хра ни тел ни про дук ти, 
съставяне на програма, изграждане на 
бивак, при гот ва не на хра на, подбор на 
екипировка за дневни екскурзии през раз-
личните сезони и за различни терени и др. 

3. Обо га тя ва не на зна ни я та за 
обек ти те от ис то ри чес ко и кул тур но 
зна че ние чрез ак тив но то учас тие на 
мла де жи те – по се ща ва не на при род ни 

за бе ле жи тел ности и ис то ри чес ки мес-
та, за поз на ва не с мес тни те тра ди ции и 
оби чаи, ле ген ди и ми то ве. Пред по чи та 
се т.нар. проектен  под ход в срав не ние с 
беседите, ко и то обикно ве но се из на сят на 
ту рис ти те по та ки ва мес та. На деца та им е 
не об хо ди ма някак ва пред ва ри тел на под го-
тов ка – чрез ли те ра ту ра от биб ли о те ка та, 
инфор ма ция от интер нет и дру ги из точ ни-
ци по те хен из бор да представят аспект 
от забележителността, който най-много 
ги вълнува. Това може да бъде семейни и 
социални взаимоотношения между хората, 
устройство на жилищата, оръжия, сечива 
на труда, рецепти и технология на пригот-
вяне на ястия, облекла и мода, социални 
ритуали, музика, как са се забавлявали, 
начини на придвижване, спортни и бойни 
игри и така нататък. По същия начин се 
разработват и природни обекти – скални 
феномени, флора и фауна. Насърчава се 
участие във фестивали, местни празници, 
възстановки на минали епохи и съби-
тия, на изложения, за да натрупат децата 
лични преживявания и емоционален опит, 
чрез които да „закотвят” информацията. 
Изу ча ва не то на мес тни те исторически и 

ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛА
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кул тур ни обек ти за сил ва чув ство то за при-
над леж ност и доп ри на ся за раз ви тие на 
по ло жи тел на иден тич ност.

4. Раз ши ря ва не на познанието за 
са мия се бе си чрез но ви пре диз ви ка тел-
ства и ра бо та в екип. На де ца та се да ва 
въз мож ност да над ник нат от въд своя 
всекидневен на чин на жи вот и ру тин ни 
вза и мо от но ше ния. Чрез работата в екип 
те на ми рат в самите себе си нови по ло жи-
тел ни ка чес тва и за лож би, за ко и то не са 
по до зи ра ли. В ат мос фе ра на си гур ност, 
под кре па и раз би ра тел ство те се учат да 
спо де лят мис ли те и чув ства та си и да из-
граж дат но во по зи тив но от но ше ние към 
са ми те се бе си и към све та око ло тях. Те 
за поч ват да ува жа ват дру ги те, ко и то са 
раз лич ни от тях. Учас тни ци те придо би ват 
уме ния, свър за ни с по ло жи тел но то и съ зи-

да тел но об щу ва не, ана ли зи ра не на си ту а-
ци я та и раз ре ша ва не на проб ле ми в са ма та 
гру па, както и намиране на ме ха низ ми за 
ра зум но ре а ги ра не в ек стре мал ни си ту а-
ци ии. Те на у ча ват все по-добре за то ва как 
важ ни въп ро си мо гат да бъ дат раз ре ша-
ва ни по-успешно колек тив но, от кол ко то 
ин ди ви ду ал но.

5. Раз би ра не същ нос тта и зна чи мос-
тта на окол на та сре да. В експедицион-
ната част от програмата де ца та откриват 
раз но об ра зи е то, бо гат ство то, кра со та та и 
ве ли ко ле пи е то на приро да та ка то ал тер на-
ти ва на тях но то всекидневие. Чрез съз да ва-
не на по зи тив но от но ше ние към окол на та 
сре да в мла ди те хо ра се раз ви ва чув ство за 
раз би ра не и желание за опаз ва не на ес тес-
тве ния свят. 

Групова работа с деца 

Груповата работа с деца се разглежда като 
процес и метод, чрез които в условията на 
организирана и планирана съвместна дей-
ност участниците в група са подпомагани 
от специалист активно да взаимодействат 
и да се опитат да постигнат промяна, рас-
теж и развитие в съответствие със своите 
нужди, интереси и възможности.
Груповата работа включва следните със-
тавни части: 

• организационен процес

• работа по привличане на нови членове

• открояване на проблеми и интереси

• договаряне

• осигуряване на подкрепа в съответ-
ствие с функциите и целите на групата

• спазване на норми и процедури

Груповата работа не замества индивидуал-
ната работа с децата - напротив, двете дей-
ности са взаимно свързани една с друга. 

В групата се развиват и създават между-
личностни отношения, доверие, мотива-
ция, импровизация. 
Групата създава сама свои правила, които 
се спазват от всеки един неин член. 
Груповата работа цели да пресъздава 
реални житейски ситуации, да ги разглеж-
да от всички възможни страни и да ги 
анализира. 
Групите са отворени за нови идеи и пред-
ложения в посока водещи – участници и 
участници – водещи. 
Груповата работа е изключително подхо-
дяща за деца със затруднения в мотива-
цията за учене поради изследване по нов 
начин  на вече известни неща, които не са 
със задължителен характер на заучаване 
и не на последно място – поради положи-
телните емоции, които се създават между 
участващи и водещи.



Групова работа в клубове 
по интереси 

Клубовете по интереси са особено под-
ходящи за деца, които имат ограничени 
социални контакти, които нямат приятели 
сред съученици и връстници, имат пробле-
ми с общуването. 
Чрез извършването на една обща и в 
същото време приятна дейност, те имат 
възможност да намерят нов социален кръг, 
където да се чувстват значими и съще-
временно – да повишат своите знания и 
умения. 
Благодарение на работата в клубовете по 
интереси децата могат да усвоят различни 
умения и техники, които биха им били 
полезни в бъдещия им житейски път.
Основни принципи на работата в клубове-
те по интереси:

• Поставяне на висшия интерес на дете-
то в центъра на работата

• Индивидуален подход към всяко дете

• Поощряване на свободното експе-
риментиране, на удоволствието от 
извършване на дейността

• Аплодиране на усилието и старанието 
и на индивидуалния резултат

• Насърчаване на сътрудничество, вза-
имопомощ, екипност

• Толерантност и съобразяване с 
характеристиките на всяко дете по 
отношение на пол, възраст, етнически 
произход, религиозни, културни и 
езикови особенности

• Поверителност

“Въ веж да ща иг ра”
Сед не те всич ки в кръг. Раз дай те на все ки лист хар тия. Пог лед не те -   лис та та на всич ки са 
ед нак ви. Зат во ре те очи. Сгъ не те лис та на две. Скъ сай те гор ния ляв ъгъл. Отно во сгъ не те 
лис та на две и скъ сай те гор ния ляв ъгъл. Пов то ре те съ що то дей ствие от но во.  Раз гъ не те 
лис та. Отво ре те очи.
Пог лед не те сво е то, а пос ле и про из ве де ни я та на ос та на ли те - всич ки те са раз лич ни. За-
що то ние са ми те сме раз лич ни. И кол ко чу дес но е да е та ка - да има ме рав ни пра ва, как то 
има ме рав ни лис то ве.  Но да има ме пра во то да тво рим раз лич на кра со та.  

“Игра за за поз нан ство”
По ка не те всич ки учас тни ци да зас та нат пра ви в кръг. Все ки от тях пос ле до ва тел но из го-
ва ря сил но и яс но име то, с ко е то ис ка да го на ри чат в гру па та. Съ щев ре мен но той се пред-
ста вя пред ос та на ли те, прис тъ пяй ки крач ка навът ре в кръ га с ми ми ка и жест. След то ва 
всич ки гру по во пов та рят то ва, ко е то е нап ра вил, опит вай ки се да за пом нят име то му.

“Мо е то име го во ри за мен”
Все ки учас тник на пис ва име то си вер ти кал но, а сре щу вся ка от бук ви те хо ри зон тал но 
- ка чес тво, за поч ва що със съ от вет на та бук ва, ко е то спо ред не го раз кри ва същ нос тта му. 
Отно во в кръг, всич ки под ред че тат на пи са но то.
 

Примерни игри за запознаване на групата
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“Интер вю”
При ка не те учас тни ци те, раз де ле ни по двой ки, да си взе мат вза им но ин тер вю та за 3-5 
мин., след ко е то вза им но да се пред ста вят пред ос та на ли те. 
Пом ни те ли? Раз де ля не то на гру пи ста ва мно го лес но и удач но, ко га то всич ки са на ре де ни 
в кръг и се бро ят на “Пър ви, вто ри...” или “пър ви, вто ри, тре ти...” и т.н., в за ви си мост от 
за да ча та.

“Кар та на сър це то”
При гот ве те за все ки учас тник кар та по за да де на та 
схе ма. Най-под хо дящ е лист с фор мат А4. По ка не те 
учас тни ци те да по пъл нят кар та та, ка то в сре да та мо-
гат да на ри су ват сим вол или кар ти на, ко и то най-доб-
ре ги пред ста вят ка то лич нос ти. По ка не те все ки един 
да пред ста ви сво я та кар та пред дру ги те учас тни ци.

“Име и жи вот но”
Учас тни ци те се пред ста вят пос ле до ва тел но /сед на ли са нап ри мер в кръг/, ка то все ки каз-
ва име то си и лю би мо то си жи вот но. След ва щи ят по ред пов та ря име то и жи вот но то на 
пре диш ния и до ба вя сво е то име и лю би мо жи вот но.

“Име с при ла га тел но”
Все ки от учас тни ци те се пред ста вя, ка то пре ди име то си сла га ня как во при ла га тел но, ко е-
то той счи та, че го ха рак те ри зи ра. Нап ри мер Ве ли ко леп ни ят Ни ко лай или Артис тич на та 
Ана. След ва щи ят учас тник пов та ря име то на пре диш ния и до ба вя сво е то но во име.

“Три те кар ти”
Все ки учас тник на пис ва на три от дел ни лис тче та: при ла га тел но, ко е то най-доб ре го ха рак-
те ри зи ра; лю бим де виз; лич ност – от ре ал ния жи вот или ли те ра ту рен ге рой, ко я то му е 
пов ли я ла най-сил но. След то ва все ки се опит ва да “из тър гу ва” лис тче та та си сре щу дру ги 
та ки ва, на пи са ни от дру ги те учас тни ци, ко и то най-мно го му ха рес ват. “Про даж би те” са по 
жанр и раз мя на та е на двус тра нен прин цип – де виз сре щу де виз, лич ност сре щу лич ност 
и при ла га тел но сре щу при ла га тел но. Един учас тник мо же да “про да де” ня кол ко пъ ти 
но воп ри до би ти те лис тче та, ако по пад не на по-ин те рес ни, до ка то се спре на те зи, ко и то 
ка те го рич но ис ка да за дър жи. След прик люч ва не на раз мя на та все ки учас тник тряб ва да 
при те жа ва дру ги три лис тче та, по ед но от все ки жанр. Един по един учас тни ци те обяс ня-
ват за що са из бра ли съ от вет ни те лис тче та или за що не са по ис ка ли да про да дат ня кое от 
сво и те. Игра та да ва въз мож ност да се на ме ри об що то меж ду учас тни ци те – ха рак те ри, 
ин те ре си, спо де ле ни цен нос ти.

“По ви со чи на и рож де на да та”
Учас тни ци те пра вят 2 гру пи и при ко ман да те тряб ва да се под ре дят по ви со чи на или спо-
ред рож де на та си да та – ден и ме сец, но без да си го во рят /с жес то ве на у ча ват съ от вет ни-
те да ти/. Ако вмес то на зе мя та са стъ пи ли на сто ло ве, иг ра та ста ва още по-за бав на.

7
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КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ

Клуб “Забавна работилница”  

Този клуб може да има и други имена: 
„От нищо – нещо“, „Приложни изкуства“, 
„Сръчни ръце“, „Арт-ателие“ и т.н. Клу-
бът може да включва деца от различни 
възрасти. Основната цел  на този клуб е да 
се организира свободното време на децата 
с образователни и възпитателни занима-
ния, развиващи фината моторика, също 
така да активира мисловни и фантазни 
процеси, както и тяхното изобразяване 
чрез различни форми и техники. Да развие 
детското въображение, пространствено 
художествено виждане и вкус, умения и 
сръчност. Да подобри устойчивостта на 
вниманието, мотивацията и волята да 
се извеждат проектите до край, които са 
важни качества за живота като цяло.
Заниманията се състоят в  моделиране, из-
рязаване, апликиране, работа с природни 
материали (камък, миди, шишарки, варива, 
листа, пръчки),  изработване на гипсо-
ви, глинени и картонени фигури, маски, 
хвърчила, плашила, дракони, рисунки, 
картички, бижута, тиквени и динени фене-
ри, царевични кукли и приспособления за 
други старинни игри  и др. 
В различните дейности децата имат въз-
можност по интересен и достъпен начин 
да се запознаят и комбинират различни 
техники и материали: цветна хартия, 
парчета плат, прежда, филц, вълна, 
глина, дърво, пластмаса, метал и 
много други материали. Децата се  
научават на точност и майсторе-
не, да конструират и изработват  
красиви предмети, забавни 
играчки, сувенири, бижута. 

За разлика от традиционните кръжоци и 
подобни занимания в центрове за деца 
тук не се акцентира върху таланта, а върху 
удоволствието от експеримента, свобод-
ното изразяване и „играта“ с материали и 
техники. Децата се насърчават да си по-
магат, заедно да постигат и да се любуват 
на продуктите на своите усилия. Всичко 
се излага публично в Комплекса, преди 
да бъде отнесено вкъщи, а децата сами 
подбират кои свои изделия да предоста-
вят за благотворителните базари на СНЦ 
„Еквилибриум“.

Използвани методи:

•  беседа – разговор по дадената тема

•  анализ на предмет – да опишат пред-
мета на изработка

•  нагледност – да разгледат определени 
материали по темата

•  приложна дейност –  това е основната 
задача, където ръчната работа е в осно-
вата на всички подкрепящи я дейности

В дадена сесия едни методи имат превес, а 
други отсъстват в зависимост от основна-
та задача.

КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ
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Квилинг - примерно занимание в клуб по 
интереси “Забавна работилницa’’

Квилингът е прекрасна стара форма на 
изкуството, за която се смята, че е възник-
нала още в древен Египет. Познат е под 
много и различни имена, включително 
хартиено навиване, филигиране, хартиена 
мозайка. Смята се, че основоположниците 
на квилинга са навивали техните хартиени 
ленти на ствола на патешко перо (quill), 
откъдето идва и името – квилинг. През 
годините популярността на това изкуство 

расте и намалява многократно. 
В България квилиниг техниката бавно и 
постепенно започва да набира скорост и 
последователи. Изработването на декора-
ции е изключително интересна дейност, 
която пленява хора от различна възраст. 
Квилинг техниката може да бъде успешно 
комбинирана и с други хартиени техники, 
за да се получи още по-ефектна декорация. 
Основните материали, необходими за 
работа и изработка на елементите, са на-
пълно  достъпни – цветна хартия или кар-
тон, която е нарязана на тънки лентички 
(5 мм), лепило за хартия (С 200, тъй като 
при изсъхването му става прозрачно и не 
оставят следи), ножица, четки за нанасяне 
на лепилото.

Разбира се, съществуват и други материа-
ли за доукрасяване - печати, перфоратори 
с различни форми, ножици с различни по 
форма накрайници и др, които могат да 
се закупят от магазини за инструменти и 
материали за хора на изкуството.
Има няколко основни елемента и форми, 
на които се базира цялата техника. Ето ги 
и тях:



Придобивайки умението да изработите 
тези основни форми, може да сътворите 
всичко, което ви хрумне. Дължината им 
зависи от това колко голям трябва да е 
кръгът, който искате да навиете. Винаги 
можете да залепите още една лентичка, за 
да стане по-голям елемента. Навиването 
в домашни условия можете да направите 
на клечка за зъби или на приспособление 
изработено от игла с голямо ухо - отрязва 
се краят на ухото, а върхът й се забива в 
капачка от химикалка или в обикновена 
химикалка.

Квилингът може да се използва за украся-
ване на много и различни изделия. Изклю-
чително красиво изглеждат картичките, 
направени с тази техника. 
Може да се използва като декорация за 
подаръци, рамки за снимки, албуми за 
снимки, може да е добавка към друга хар-
тиена техника, например декупаж. Казано 
накратко -  навсякъде, където може да 
залепите нещо, то може да е изработено с 
квилинг техниката. Приложението на сът-
ворените красоти е изключително голямо.

10

Програма на занятията 
по квилинг:
1. Запознаване с основните матери-

али, необходими за работа с тех-
никата. Научаване на основните 
форми и елементи

2. Изработка на елементарни форми – цветя, пеперуди, животни
3. Изработка на тематични картички и украси, свързани с актуални празници – Коледа, 

Нова година, Свети Валентин, Осми март, Великден и така нататък
4. Изработка на картички и украси за рождени и именни дни, както и за други различ-

ни поводи по желание на посещаващите клуба

Техниката развива едно основно качество – търпение. Търпение да се навиват лентич-
ките, за да може да се създаде фигурата, към която се стремите. Търпение към малките 
детайли, които имат огромно значение и са много важни, тъй като те оформят цялостната 
картина на фигурата, която правите.
Развива се творческото мислене, фантазията, сръчността, изобретателността, усещането 
за създаване на нещо красиво. 
Още по-приятно е, когато създавайки нещо и подарявайки го на някого, успеете да видите 
онзи блясък в очите и благодарността, че сте сътворили това с вашите ръце, с вашето 
търпение, с помощта на вашето творческо мислене и с мисълта да дарите радост на от-
срещния човек. 
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Примерни игри за загряване – подходящи за начало на 
работните занимания, за да се раздвижат участниците 
или за освежаване и разтоварване

“Кот ка и миш ки”
Избе ре те един доб ро во лец, кой то е кот ка. Всич ки ос та на ли са миш ки. Кот ка та за поч ва да 
го ни миш ки те. Вся ка миш ка мо же да се спа си за 3 се кун ди в кри тич на си ту а ция, ка то пре-
гър не дру га миш ка.
“Да си сме нят мес та та те зи, ко и то…”
Та зи иг ра се во ди от един от учас тни ци те, ос та нал прав в цен тъ ра на кръ га, в кой то ос та на-
ли те са на ся да ли. Ка чес тво то, ко е то той по со чи, мо же да бъ де ви ди мо за всич ки (...но сят 
чер ни обув ки) или та ко ва, ко е то изис ква са моп ре цен ка (уме ят да бъ дат дис крет ни) или от-
кро ве ние (...са влю бе ни). Всич ки, от го ва ря щи на по со че ния кри те рий, тряб ва да раз ме нят 
мес та та си. Во де щи ят се включ ва в със те за ни е то за мес та. Оста на ли ят прав, ста ва во дещ.

“Игра на асо ци а ци и”
Во де щи ят по кан ва гру па та да офор ми по лук ръг със сто ло ве те си и в от во ре но то прос тран-
ство пос та вя три сто ла един до друг – сред ни ят е ле ко из не сен нап ред. Мо же да се се ди и 
нап ра во на зе мя та, ка то три те мес та се обоз на чат с ня как ва вещ.
Инструк ция: Цел та на та зи иг ра е да се раз дви жим и по заб ля ва ме. То ва е ед на иг ра на 
асо ци а ции. То зи, кой то се ди на цен трал ния стол, каз ва ед на ду ма – сти мул за асо ци а ции 
от стра на на гру па та. Все ки, кой то се е се тил за асо ци а ция на ду ма та сти мул, я из вик ва 
вис о ко, ска ча от своя стол и ти ча да сед не на един от два та сво бод ни сто ла. Щом се за е мат 
и две те мес та – пър ви те два ма, ко и то са се се ти ли за асо ци а ции и са из ти ча ли пър ви до 
два та сто ла, се дя щи ят по сре да та тряб ва да нап ра ви из бор меж ду ед на от две те асо ци а ции. 
Нап ри мер, ако ду ма та сти мул е “сек с”, ед на та асо ци а ция е “кек с”, а дру га та “лю бов”, се дя щи-
ят на сред ния стол, ав тор на ду ма та сти мул, тряб ва да из бе ре ед на от две те асо ци а ции. Да 
пред по ло жим, че е из брал вто ра та – “лю бов”. То га ва и три ма та учас тни ци ста ват от сто ло-
ве те, ав то рът на из бра на та асо ци а ция (в слу чая – на ду ма та “лю бов”) ся да на цен трал ния 
стол, а дру ги те два ма ся дат на мес та та си. Ве че ду ма та “лю бов” е ду ма сти мул и се дя щи ят 
на сред ния стол я из вик ва пов тор но. Отно во се тър сят две но ви асо ци а ции и та ка про це-
сът се пов та ря до края на иг ра та.

“Гот ве не”
Раз дви же те се сво бод но из прос тран ство то в ста я та. В та зи иг ра учас тни ци те тряб ва да 
пре съз да дат пло до ве или зе лен чу ци, ко и то во де щи ят обя вя ва, опит вай ки се да “вле зе те в 
ко жа та им”: кар тоф, ма ру ля, до мат, смач кан до мат, ман да ри на, чуш ка, лю та чуш ка, мор ков, 
ма ли на, ре пич ка, че сън, маг да ноз, млад лук .
Се га раз де ле те учас тни ци те на гру пи те от 4 чо ве ка. Вся ка гру па на мис ля как во ще сгот ви 
и как ще го пред ста ви пред ос та на ли те - кой ка къв про дукт е, как во му се случ ва и т.н. 
“Гот ва чът” на гру па та обя вя ва “но ме ра”, а ос та на ли те изиг ра ват про из ти ча щия на сце на та 
ку ли на рен про цес.

„Вълшебните обувки”
В тази игра цялата група трябва да пресече от едната страна на река разтопена лава до дру-
гата страна. За да направят това, играчите могат да използват само един чифт магически 
обувки. Обувките могат да бъдат носени двете едновременно или по една, но ако веднъж 
играчът е използвал двете обувки едновременно, той/тя не може да ги обува повече. 
Обувките не могат да бъдат хвърляни през реката. Ако някой от играчите падне в реката, 
групата започва отначало.
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„Обърни одеялото”
На земята се постила едно одеяло и групата от участници застава върху него. Задачата им 
е да обърнат одеялото, докато всички са върху него. Ако някой докосне гола земя, групата 
започва отначало.

“Да раз би еш кръ га”
Учас тни ци те об ра зу ват кръг по из бор, хва на ти за ръ це, ра мо до ра мо или прос то зас та на ли 
един до друг, в за ви си мост от то ва кол ко спло те ни се чув стват и един от тях се опит ва да 
вле зе вът ре в кръ га. Спо ред до пъл ни тел ни уго вор ки то ва мо же да ста ва с по мощ та са мо на 
си ла и бър зи на, на ду ми, са мо на жес то ве и т.н. Гру па та има за цел да не го пус не.

“Най-дъл га та ли ни я”
Учас тни ци те се раз де лят на 2 или по ве че гру пи и се при кан ват да нап ра вят най-дъл га та ли-
ния от свои ве щи и пред ме ти /дре хи, чан ти, ча сов ни ци, връз ки на обув ки и т.н./

“До кос не те те зи не ща”
То ва е със те за ние, за да се ви ди кол ко бър зо учас тни ци те мо гат да до кос нат 5 пред ва ри тел-
но на зо ва ни обек та. Един от учас тни ци те за поч ва да на зо ва ва пред ме ти от ста я та /напр. 
про зо рец, не що зе ле но, пан та лон и пр./, а ос та на ли те се стре мят да до кос нат кол ко то е 
въз мож но по ве че от спо ме на ти те обек ти. То зи, кой то ос та не пос ле ден, без да е до кос нал 
съ от ве тен пред мет, е след ва щи ят, кой то на зо ва ва обек ти те. 

“Пле те ни ца”
Учас тни ци те зас та ват пра ви, ра мо до ра мо в кръг. Про тя гат нап ред ръ це те си и се стре мят 
да хва нат ръ це те на ня кой от гру па та, но не на то зи, кой то е не пос ред стве но до тях. Пос ле 
се опит ват да се раз пле тат, без да си пус кат ръ це те. Та зи иг ра е под хо дя ща за по-мал ки гру-
пи – меж ду 6 и 12  ду ши.

“Кой е во де щият”
Един от учас тни ци те се из тег ля на мяс то, къ де то не мо же да виж да гру па та. Гру па та из би-
ра во дещ, кой то за да ва и про ме ня жес то ве /пляс ка не с ръ це, тро па не с крак, на ми га не и 
т.н./. Гру па та го след ва ка то вни ма ва да не се взи ра в не го пос то ян но и по то зи на чин да го 
из да де – наб лю да ва смя на та на жес то ве те дис крет но и ги по е ма и пов та ря бър зо. Гру па та 
за поч ва да из пъл ня ва пър вия жест и ка ни от де ли лия се учас тник да се приб ли жи. Той тряб-
ва да поз нае кой е “во де щи ят” на гру па та. Има пра во на 3 опи та. Ако не ус пее се от да ле ча ва 
от но во и гру па та из би ра друг во дещ. Ако ус пее – во де щи ят из ли за и по е ма не го ва та ро ля. 

“Пъ лен син хрон”
Учас тни ци те се раз де лят по двой ки. Еди ни ят зас та ва с ръ це приб ра ни зад гър ба и го во ри 
за не що, а дру ги ят е плът но зад не го и жес ти ку ли ра в съ от вет ствие с ка за но то, ка то че ли 
то ва са ръ це те на пър вия учас тник. Два ма та тряб ва вза им но да се сле дят и да дей стват в 
син хрон, без ня кой от тях да има во де ща ро ля и да са до го во ри ли пред ва ри тел но те ма та. 



13

Клуб “Сценични изкуства” 

В зависимост от акцентите или по-тясната 
специализация този клуб може да се нари-
ча още: „Детски театър”, „Куклотерапия” , 
„В света на медиите”, „Цирково изкуство”, 
„Динамик денс”, „Музика и танци на етно-
сите/народите”, „Музикално шоу” и др. 
Клубът си поставя следните цели:

• осъзнаване на творчеството като себе-
познание и себеизразяване

• участието в творческия процес като 
удоволствие и радост

• създаване на нови компетентности на 
участниците

Занятията дават възможност да бъдат раз-
крити и развити възможностите на децата: 
актьорски способности, музикалност, 
ритмичност, пластичност, баланс, комуни-
кативност, спонтанност, импровизиране, 
работа в екип. 
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Примерни игри за подобряване на умението за общува-
не и себеизразяване

“Поз най ко го пред став ля ваш”
Цел та на иг ра та е да се из ве де ед на от фор ми те на об щу ва не – не вер бал но то. По кан ват се 
3 – 4 доб ро во л ци от гру па та. На гър ба на все ки се за леп ва лист с ду ма, ко я то той не знае. 
Гру па та са мо с жес то ве тряб ва да обяс ни на доб ро во ле ца ко го пред став ля ва.  В раз лич ни те 
гру пи спо ред въз рас тта се из пол зват ду ми ка то по ли цай, учи тел, уче ник, гей, прос ти тут ка, 
поп. Дис ку сия – Как се чув стват доб ров лци те? Труд но ли им бе ше да раз бе рат по то зи на-
чин ко го пред став ля ват? Труд но ли бе ше за гру па та да обяс ни са мо с жес то ве ду ма та? Как 
се на ри ча та зи фор ма на об щу ва не? Как ви дру ги фор ми на об щу ва не съ щес тву ват? 
По вре ме на дис ку си я та гру пи те из веж дат са ми ос нов ни те фор ми на об щу ва не. 

“Пре дай ин фор ма ци я та”
Пред ва ри тел но на пос тер на хар тия се ри су ват три фи гу ри (сър це с три кап ки, счу пе на 
ча ша и сприн цов ка), раз по ло же ни не съ раз мер но в прос тран ство то на лис та. По из бор 5 
доб ро во лци из ли зат от об щия кръг. Вли за пър вият доб ро во лец и му се пред ста вя ри су н-
ка та. Не го ва та за да ча е да пре да де ин фор ма ци я та от ри сун ка та на след ва щия доб ро во лец, 
без да се гле дат (зас та ват гър бом един спря мо друг). Ня ма рег ла мен ти ра но вре ме и два ма-
та мо гат да си за да ват въп ро си. След прик люч ва не на пър ва та ри сун ка вли за след ва щия 
доб ро во лец. Пред ход ния “ху дож ник” по съ щия на чин тряб ва да пре да де ин фор ма ци я та от 
на ри су ва на та от не го ри сун ка и т.н.,  до ка то всич ки доб ро вол ци ми нат. В про це са на ри су-
ва не гру па та наб лю да ва. След то ва се на реж дат всич ки ри сун ки, вкл. и ори ги на лът. След ва 
дис ку сия: Как се чув стват доб ро вол ци те? Лес но ли им бе ше да из пъл нят за да ча та? Кое бе-
ше по-лес но - да ри су ват или да пре да дат ин фор ма ци я та? Игра та на соч ва вни ма ни е то към 
про це са на об щу ва не – уме ни е то за из ра зя ва не на мис ли, су бек тив нос тта при въз при е ма-
не на ин фор ма ция, ро ля та на чув ства та и на пре диш ния опит /улес ня ват или зат руд ня ват 
об щу ва не то/.

“Асо ци а ции с топ ка”
Де ца та ся дат в кръг. Не об хо ди ма е мал ка топ ка /ко я то мо же да се нап ра ви и от смач кан 
вес тник/ или ня ка къв друг лек пред мет. Во де щи ят каз ва ду ма, ко я то обоз на ча ва чув ство 
или емо ция и под хвър ля топ ка та на друг учас тник, кой то тряб ва да нап ра ви из ре че ние с 
по да де на та ду ма. Вто ри ят учас тник каз ва дру га ду ма и под хвър ля топ ка та на друг. В дис ку-
си я та след то ва во де щи ят пи та де ца та да ли са би ли из не на да ни от ня кои от соб стве ни те си 
асо ци а ции или те зи на дру ги де ца и за що. 

“Во де не на сле пи я”
Гру па та се раз де ля по двой ки. Във вся ка двой ка на еди ния учас тник се за вър зват очи те и 
той за е ма ро ля та на сле пия. Дру ги ят пар тньор тряб ва да го во ди, ка то оси гу ря ва не го ва та 
бе зо пас ност. След то ва двой ки те си раз ме нят ро ли те. Дис ку сия – кой как се е чув ствал в 
две те раз лич ни ро ли, в коя ро ля се е чув ствал по-доб ре и за що. Игра та въ веж да те ма та за 
до ве ри е то и спо де ля не на чув ства. Кое бла гоп ри ят ства и кое пре чи на из граж да не на до-
ве рие и спо де ля не на чув ства? Во де щи ят въ веж да или из вли ча иде я та за съп ри час тност и 
съп ре жи вя ва не ка то ос но ва на ем па ти я та и ро ля та на ем па ти я та в об щу ва не то.
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Клуб “Социални умения”Клуб “Социални умения”

Известно е, че емоциите на децата в 
училщна възраст и пубертета са изключи-
телно интензивни, често негативни и по-
някога дори разрушителни. Оказва се, че и 
родителите и вече поотрасналите деца не 
са подготвени за този сблъсък. Липсата на 
умения за общуване в тази възраст често 
провокира междуличностни и вътрелич-
ностни конфликти, разрушителни прояви, 
рисково и неприемливо социално поведе-
ние. Опасността от социална самоизола-
ция или изключване е различна в зависи-
мост от възрастта, конкретните социални 
условия и потенциала на личността за 
справяне. 
Целта е децата да бъдат включени в дей-
ности, развиващи познавателните процеси 

и стимулиращи личностовото развитие: 
приемане на различните (по етнос, социа-
лен статус, интелектуални и поведенчески 
особености), съпричастност, критично 
мислене и способност за анализиране, 
саморефлексия, умения за представяне и 
отстояване на мнение, за конструктивен 
дебат и постигане на консенсус. Занима-
нията включват интерактивни сесии за 
изграждане на: 

• социални умения -  позитивно пред-
ставяне на собствената си индивидуал-
ност и идеи/ценности, ефективна ко-
муникация, разрешаване на конфликти 
без вербално или физическо насилие, 
проява на състрадание и взаимопомощ

• здравни  умения - превенция на нар-
котична зависимост, алкохолизъм, тю-
тюнопушене, безопасност на улицата и 
вкъщи, лична хигиена

За по-целенасочена работа с деца по 
темата за конфликтите и насилието може 
да се използва разработения от нас модул 
„Превенция на насилието и решаване на 
конфликти”, който се намира в дирек-
торията „ Ресурсни материали на EQ”, 
под-директория „Обучителни модули”,  на 
уебсайта на организацията.
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Примерни игри за раз ви ва не на уме ни я та за ре ша ва не 
на кон флик ти

“При шъл ци и ту зем ци”
Игра та на сър ча ва ко лек тив но мис ле не в кри зис на и кон флик тна си ту а ция. Две враж ду-
ва щи стра ни – при шъл ци и ту зем ци, с неп ре о до ли ми на пръв пог лед раз ли чия тряб ва да 
дос тиг нат до съг ла сие как да жи ве ят за ед но. Попитайте гру па та на ту зем ци те в как во вяр-
ва – напр. да се каз ва ис ти на та, да не се кра де, да не се уби ва и т.н. Ка же те на ту зем ци те, че 
стра на та им е би ла зав ла дя на от дру га стра на. На шес тве ни ци те са да ли ин струк ции, ко и то 
тряб ва да се спаз ват. Те изис кват:
• Да се пре мах нат всич ки съ щес тву ва ли до се га цен нос ти и вяр ва ния
• Хо ра та да жи ве ят без цен нос ти
• Хо ра та тряб ва да пра вят са мо то ва, ко е то им се на ре ди от на шес тве ни ци те
По мо ле те гру па та на ту зем ци те да дис ку ти ра по меж ду си си ту а ци я та, ка то се за мис ли над 
след ни те въп ро си:
• Кои от цен нос ти те на гру па та се тол ко ва важ ни, че на шес тве ни ци те тряб ва да ги приз-

на ят?
• Как во тряб ва да нап ра вят, за да убе дят на шес тве ни ци те в то ва, без са ми те те да на ру-

шат цен нос ти те си /напр. без на си лие/?
След то ва при ка не те две те гру пи да пре го ва рят. Мо же да се стиг не до под пис ва не на до го-
вор или да се прив ле че нов учас тник ка то пос ред ник, ако на шес тве ни ци те и ту зем ци те не 
мо гат да дос тиг нат до вза им но из год но ре ше ние. Цел та на иг ра та е да се по доб ри об щу ва-
не то меж ду учас тни ци те и да се обър не вни ма ние на ня кои тех ни ки на во де не на пре го во-
ри.

“Пъ те во ди тел на га лак ти чес кия сто пад жи я”
Игра та е под хо дя ща за по-го ле ми де ца. Во го ни те са мо гъ ща ви со ко раз ви та ци ви ли за ция и 
ис кат да пре ка рат га лак ти чес ка ма гис тра ла, ко я то ми на ва през Зе мя та. Изпра те но е съ об-
ще ние, че Зе мя та ще бъ де из па ре на. Екип от пре го ва ря щи е по ка нил гру па во го ни в Съ ве та 
за си гур ност на ООН. Има те 3 ми ну ти за пре го во ри – во го ни те бър зат за пред сто ящ фут-
бо лен мач. В раз га ра на пре го во ри те во де щи ят и зиг ра ва обър ква не и каз ва, че е сгре шил и 
гру пи те тряб ва да си раз ме нят ро ли те и да за поч нат пре го во ри те от но во. Цел та е вне зап но-
то сме ня не на ро ли те.
Как во ре ше ние са взе ли во го ни те?
Как са се чув ства ли учас тни ци те ка то зем ля ни/во го ни? Как се чув ства чо век, ко га то има 
власт и ко га то ня ма ни как ва власт? Как се чув ства ме, ко га то сме из пра ве ни пред влас тта?

В по мощ на во де щия:

ВОГОНИ ЗЕМЛЯНИ
Отговорни Малки
Могъщи Ужасени
Властни Стресирани
Безразлични Обречени
Отегчени Безпомощни
Пренебрегващи Уплашени
Състояние на власт (здравословно) Състояние на безпомощност (депресия, 

отчаяние)
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Как ви ар гу мен ти в своя за щи та са из пол зва ли гру пи те?

В по мощ на во де щия:
Аргу мен ти, ко и то са из пол зва ни при убеж да ва не:

- емо ци о нал ни шаб ло ни – при зо ва ва не към ал тру и зъм
- “не чес тно” – “ваш проб лем”
- ра ци о нал ни ар гу мен ти – “да се от мес ти”
- да се склю чи сдел ка – за ед но – ли чен ин те рес – тър се не на общ ин те рес
- опит да се ус та но вят кон так ти
- ху мор

Как са се дър жа ли во го ни те?

В по мощ на во де щия:
- Емо ци о нал но не се на мес ват
- Склон ни са да тър сят общ ин те рес (“Ка же те ни по ве че…”)

В след ва щия етап на иг ра та де ца та се на сър ча ват да по мис лят и спо де лят за ре ал ни си ту а-
ции, в ко и то са се чув ства ли ка то во го ни или ка то зем ля ни. Как са дей ства ли? Ка къв е бил 
ре зул та та? Во де щи ят тряб ва да вни ма ва де ца та да не нав ля зат в пре ка ле но емо ци о нал ни 
или бо лез не ни лич ни пре жи вя ва ния и де те то, ко е то ре ша ва да спо де ли не що да не бъ де 
раз пит ва но от во де щия или от дру ги те, а да спре дотам, до къ де то се чув ства ком фор тно. 

Роле ви иг ри за по доб ря ва не на об щу ва не то 
с труд ни чле но ве на гру па та

Гру па та се раз де ля на мал ки гру пи с най-мал ко 4 / мо же 5 и 6/ учас тни ка във вся ка гру па. 
Един от учас тни ци те без зна ни е то на дру ги те “за е ма” да де на та му ро ля. След то ва за поч ва 
дис ку сия по за да де на те ма, близ ка до де ца та / нап ри мер проб ле ми с ро ди те ли, опит за бяг-
ство от час, кон фликт в учи ли ще, къ де да се оти де ве чер та, да се вклю чат ли в учи лищ на та 
ек скур зия и т.н./. “Труд ни ят” учас тник тряб ва да иг рае ро ля та, очер та на пред ва ри тел но от 
во де щия в ед но ли чен раз го вор. Друг член на гру па та за е ма ро ля та на наб лю да тел и ана ли за-
тор, а ос та на ли те се включ ват в дис ку си я та и иг ра ят се бе си. 

Ви до ве труд ни учас тни ци:
– “Бло ки ращ” – под ла га на съм не ние и кри ти ка въз мож нос тта не що да е ус пеш но /по 

за да де ния ка зус/ и смя та, че дис ку си я та е без смис ле на.
– “Бъб рив” – след вся ко из ре че ние на член от гру па та взе ма ду ма та и спо де ля ли чен 

опит; доб ро на ме рен, но включ вай ки се неп ре къс на то, не да ва въз мож ност на ни кой 
друг да се из ка же; скло нен да об съж да на глас лич ни проб ле ми, да пре пов та ря ка за но-
то от дру ги те и да из ра зя ва соб стве но мне ние след вся ко из ра зе но мне ние.

– “Ехи ден” – ре а ги ра прис ме хул но на вся ко из ка за но мне ние; по диг ра ва тел но от но-
ше ние как то към те ма та та ка и към от дел ни те учас тни ци, без да до ми ни ра на пъл но 
гру па та, но ко мен та ри те му са яз ви тел ни и раз строй ват учас тни ци те.

– “Агре си вен” – до ми ни ра и без це ре мон но на ла га мне ни е то си и ре ше ни я та, ко и то 
смя та за най-пра вил ни. Не же лае да из слу ша и раз бе ре дру га глед на точ ка. Не да ва 
въз мож ност на дру ги те да учас тват. Отна ся се по диг ра ва тел но и враж деб но към дру-
ги те учас тни ци. Не тър пе лив. Избух лив. Ïри бяг ва до вер бал на аг ре сия, ако ня кой му 
про ти во ре чи.

Во де щи ят мо же да по мис ли и за дру ги ти па жи. След ро ле ва та иг ра учас тни ци те спо де лят 
как са се чув ства ли в раз лич ни те ро ли. Как гру па та се е спра ви ла с труд ния учас тник. Как 
са се чув ства ли де ца та, ко и то е тряб ва ло да иг ра ят труд ни учас тни ци след ре ше ни е то и дей-
стви я та на гру па та? Важ но ли е би ло за тях от но ше ни е то на гру па та?
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Клуб “Младежка ВИП зона” 

В тийнейджърската възраст децата пре-
живяват непознати за тях промени във 
физическото и умственото развитие и 
същевременно оформят своя мироглед 
и самосъзнание и от деца се превръщат 
постепенно в зрели хора. В този важен 
период те се сблъскват с много проблеми, 
свързани със секса, наркотиците, алкохо-
ла, взаимоотношенията им с възрастните 
и техните връстници; объркани са от 
динамичността на средата около тях, лутат 
се между мечтите и реалността, търсят 
посоката на своето развитие като самосто-
ятелни личности…

Целта на клуба е организиране и поддър-
жане на емпатийна среда от връстници, 
в която тийнейджърите да се чувстват 
разбрани и приети, в която да споделят 
и учат, да търсят и намират пътища към 
себе си и другите, в която да придобият 
умения за себепознание и себепредставя-
не, в която да израстват и се развиват като 
личности. 

Основни задачи:

o Създаване на доверителна и подкре-
пяща среда от връстници с активното 
участие на членовете в групата

o Усвояване и развиване на умения за 
себепознание и себеразвитие

o Усвояване и развиване на умения за 
добро себепредставяне и себеизява

o Повишаване увереността и самочувст-
вието на децата в трудния процес на 
тяхното израстване

o Развитие на индивидуалните способ-
ности на участниците

o Превенция на асоциално и/или деви-
антно поведение на тийнейджърите

o Повишаване културата на участни-
ците относно алтернативните форми 
на помощ и подкрепа, която могат да 
получават в общността

o Възможност за професионална ориен-
тация - професионално консултиране 
на членовете на групата; запознаване 
с различни професии там, където се 
практикуват, както и гостуване на 
представители на различните профе-
сии за споделяне на опит и очертаване 
на професионалния път и пазарните 
тенденции

o Популяризиране на групата сред 
общността и участие в общностни 
събития и социални, образователни 
или екологични проекти – фестивали, 
събори, карнавали, акции, инициативи 
с благотворителна цели

o Активно участие на специалистите, 
работещи по настоящата програма, в 
нейното постоянно развиване и усъ-
вършенстване
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Примерни игри за из граж да не на екип

“Скул пту ри”
Раз де ле те учас тни ци те в гру пи по 5 чо ве ка. Вся ка гру па да нап ра ви скул пту ра по за да де на 
те ма /нап ри мер “де те”, “ус трем”, “е кип”, “о бич” и т.н./ от те ла та си с 19 опор ни точ ки със 
зе мя та (един чо век има 6 опор ни точ ки: две ръ це, два кра ка, гла ва, ду пе). След то ва ед на по 
ед на гру пи те пред ста вят скул пту ра та си пред ос та на ли те, ка то я на и ме ну ват.
След ва ща за да ча за гру пи те е да нап ра вят скул пту ра с 13 опор ни точ ки, пос ле със 7,  с 3. 
Игра та по доб ря ва об щу ва не то в про це са на из пъл не ние на екип на за да ча, из граж да не на 
до ве рие и за е ма не на раз лич ни вза им но до пъл ва щи се екип ни ро ли.

“Обез вреж да не на бом ба та”
В бли зост до дър во, стълб или ко ло на се ог раж да с въ же го лям кръг. В сре да та на кръ га се 
пос та вя ку тия, а вър ху ку ти я та се пос та вят две ус по ред ни въ же та, ко и то се прик ре пят за 
зе мя та / по да с тик со или клин за па лат ка. Ку ти я та не мо же да се пов ди га, а тряб ва да се 
из дър па вни ма тел но из под две те въ жен ца. Кръ гът е тол ко ва го лям, че ни кой не мо же да 
дос тиг не ку ти я та без да прис тъ пи в не го. Во де щи ят каз ва, че то ва е бом ба и еки път има 
15  ми ну ти, за да я обез вре ди, ка то я из ва ди без ни кой да прис тъ пи в кръ га или да нас тъ пи 
ня кое от въ же та та. Гру пи те имат на раз по ло же ние го ля мо въ же и мал ко спо ма га тел но въ-
же /тип пру сек/ и ня кол ко ка ра би не ра. Ако ня кой учас тник от еки пи те на ру ши пра ви ла та, 
бом ба та “гръм ва”. Вся ка гру па има пра во са мо на един опит. Ако еки пи те се зат руд ня ват во-
де щи ят мо же да под ска же и да на со чи вни ма ни е то към из пол зва не на дър во то / ко ло на та. 
След иг ра та вни ма ни е то на де ца та се на соч ва към то ва кой как се е чув ствал при ре ша ва не 
на екип на та за да ча, кой как ва ро ля е за е мал и цен нос тта на вся ка ро ля за пос ти га не на ус-
пех. Ако де ца та са по-го ле ми, мо же да се об съ ди при кои ти по ве за да чи гру по ви ят под ход 
има пре дим ство пред ин ди ви ду ал ния и об рат но то – да по мис лят за при ме ри от ек стрем ни-
те спор то ве и от тех ния опит да се обоб щят за ко но мер нос ти те.

Нак рат ко ра бо та та в гру па има и по ло жи-
тел ни и от ри ца тел ни стра ни по от но ше ние 
из пъл не ни е то на за да чи и фак то рът, кой то 
оп ре де ля ба лан са меж ду тях, е ти път за да-
ча за из пъл не ние. Те мо гат да се раз де лят 
на ня кол ко ка те го рии:
- Съ би ра тел ни за да чи – при но сът на 

все ки член се съ би ра в общ гру пов про-
дукт /ле е не на ос но ви, пре мес тва не на 
те жест/. Ре зул та тът за ви си от су ма та 
на ин ди ви ду ал но то уси лие и ни во то на 
ко ор ди ни ра ност.

- Съ е ди ни тел ни за да чи – край ни ят 
про дукт на гру па та за ви си от сла бо то й 
мяс то – пред ста вя не то на най-сла бия й 
член /нап ри мер, из кач ва не на пла ни на 
от гру па ал пи нис ти с раз лич ни въз мож-
нос ти; еки път мо же да нап ред не са мо 
ако и най-сла бият ка те рач пре о до лее 
проб ле ма/.

- Ра зе ди ни тел ни за да чи – про дук тът 

от но во за ви си от един член, но то зи 
път то ва е най-доб ри ят и най-ком пе-
тен тни ят. Мно го слож ни проб ле ми, 
ре ша ва ни от гру пи са ра зе ди ни тел ни 
– един чо век на ми ра вер ния от го вор и 
убеж да ва дру ги те, че е прав /нап ри мер 
гру па юрис ти, ко и то тър сят ле га лен 
на чин за под гот вя не на спе ци фи чен до-
го вор – един из мис ля на чин, а дру ги те 
го при е мат/.

- Ком пен са тор ни за да чи – при но сът 
на все ки се тран сфор ми ра в ус ред нен 
гру пов про дукт. Нап ри мер, гру па ико-
но мис ти пра вят прог но зи за ин фла ци я-
та та през ид ва ща та го ди на. Гру по ви ят 
ре зул тат е сред но ста тис ти чес ко то на 
нап ра ве ни те от тях прог но зи. Тъй ка то 
оп ти мис ти те ще бъ дат не ут ра ли зи ра ни 
от пе си мис ти те, край на та прог но за ще 
бъ де мно го по близ ка до ре ал нос тта от 
вся ка ед на ин ди ви ду ал на прог но за.
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Примерни задачи за изпълнение

“Най-ви со ка та ку ла”
Вся ка гру па де ца тряб ва да раз по ла га с 1 па кет слам ки /25 или 50  броя/ и ку тия кла ме ри. 
За да ча та е да се пос трои най-ви со ка та ку ла. Игра та е под хо дя ща за по-мал ки де ца. След 
из пъл не ние на за да ча та се раз глеж да те ма та кой как се е дър жал по вре ме на иг ра та /да вал 
е мно го пред ло же ния, сто ял е нас тра на, вклю чил се е в из пъл не ни е то, пред ла гал е нес тан-
дар тни ре ше ния и т.н./ и се въ веж да те ма та за раз лич ни те ро ли, ко и то съ щес тву ват в един 
екип и цен нос тта на вся ка ед на от тях.

“В ску та на съ се да”
Хо ра та пра вят кръг от око ло 10  чо ве ка, зас та на ли един зад друг с ли це към цен тъ ра на 
кръ га, бли зо един зад друг. При ко ман да “ся дай” все ки ся да на ко ле не те на то зи, кой то е 
зад гър ба му. Важ но е все ки да сед не ед нов ре мен но и то га ва не за ви си мо от раз ме ра ни кой 
не усе ща те жес тта на се дя щия в не го. Ко га то всич ки са сед на ли се да ва ко ман да “вдиг ни 
ръ це “ и всич ки вди гат ръ це във въз ду ха, ка то про дъл жа ват да се дят един в друг. Да ва се 
ко ман да “ста ни” и всич ки ед нов ре мен но ста ват. Игра та мо же да се из пол зва за об съж да не 
на те ма та за до ве ри е то и ко ор ди ни ра нос тта при екип на та ра бо та.

Младежки програми “Музикална академия” 
и “Център за креативност, младежка кому-
никация и активност”

Освен от форми и методи за целева работа 
с деца в неравностойно положение – клу-
бове по интереси, младежка ВИП зона, за 
по-добрата им интеграция в детската и 
младежка общност има нужда от работа за 
промяна на самата общност.  Необходими 
са методи, които да окуражат и да под-
силят позитивните поведенчески прояви 
сред мнозинството от ученици като се 

използват  иновативни и интерактивни 
образователни средства с ефект върху 
положителните аспекти на съвременната 
младежка култура. 
На основата на тези изводи „Еквилибри-
ум” развива следните младежки програми:
- „Музикална академия” 
- „Център за креативност, младежка 

комуникация и активност” 
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Музикална академия
Това са музикални събития за тийнейджъ-
ри. Акцентът е много различен от масово-
то залитане към конкуренция и звездома-
ния, защото никой от участниците няма 
статут на „специален”, „талантлив” или 
„достоен” за слава, но му се дава шанс:

o Да представи себе си творчески
o Да спечели признание и одобрение
o Да си сътрудничи с възрастните равно-

поставено
o Да планира и да изпълнява собствени 

музикални или презентационни проек-
ти

Чрез Музикалната академия СНЦ „Екви-
либриум” осигурява на  младите хора мяс-
то, пространство, необходимите ресурси и 
експертна помощ, за да представят идеите 
си публично, по творчески начин, пред 
подкрепяща аудитория. Ключов фактор на 
програмата е да се насърчи сътрудничест-
вото на ученици от различни училища и 
тяхното общуване в неформална обста-
новка. 

Примери за структуриране на музикално 
презентационни събития
Използвахме караоке клуб за място на съ-
битието -„Макс клуб” в Русе, предоставен 
безвъзмездно. Професионалната реге бан-
да „NRG-D” и талантливи музиканти под-
крепиха млади изпълнители от училища 
в Русе, които се срещнаха с връстници от 
Разград и Видин. Младите гости се присъ-
единиха към Дейвид и го подкрепиха като 

водещ на  семинар за възрастни, 
който се проведе на другия ден в 
Комплекса за социални услуги за 
деца и семейства.

Пробвахме друго място за 
второто издание на Академията 
- Регионален исторически музей, 
Русе. Група младежи от СОУЕЕ 
представиха смесена програма 
от музика, визуални презента-
ции и танци пред публика, със-
тояща се от родители, учители 
и приятели. Извън музея, един 
много талантлив млад художник 
рисуваше огромен графит на 
преносими панели. Събитието 
беше наречено „Врява”.

За „Врява 2” използвахме отново 
„Макс клуб”,Русе.  Групата от 
СОУЕЕ бе допълнена с членове 
на две тийнейджърски рок банди 
– „Iron Rain” и „Division One”, а 
също така от Ани и Мария (от 
училището по изкуства), за да се 
изявят пред публика от родите-
ли и приятели. 
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Център за креативност, 
младежка комуникация и 
активност
Предлага се  модул от три семинара за 
планиране, провеждане и оценка на про-
екти с обществена значимост в областта 
на културата, екологията, образованието, 
развитието на общността, социални каузи 
и др.  Темите са:
o „Нов подход към понятията благотво-

рителност и социално предприемаче-
ство”;

o „Проектен цикъл – начин на планиране 
и реализиране на определен продукт/
събитие/кампания”;

o „Работа в екип – разпределяне на зада-
че и отговорности, контрол и самоо-
ценка”;

o „Практическо разработване на благот-
ворително събитие/кампания – работа 
в екип”

o „Организиране и реализиране на съби-
тие с избраната целева група”

След обучението младите хора разработ-
ват свои реални екипни проекти. Под-
крепят се да реализират идеите си и да 
анализират резултатите. 
 По-дългосрочната цел на тази 
програма е да се насърчава у младите 
хора желанието и умението за благотво-
рителност и социално предприемачество 
– планиране и изпълнение на инициативи 
с обществена значимост в училищата, в 
квартала, населеното място.

Пример за дейност на Центъра, със соци-
ална насоченост
След участие в модула от три семинара 
младите хора сформираха своя група 
„Благотворец Храбър” и самостоятелно 
изготвиха и осъществиха проекти, насо-
чени към връстниците им в Комплекса за 
социални услуги– например, прекрасен и 
различен празник, посветен на Деня на Ев-
ропа, великденски празник, коледни кутии 
с подаръци за децата, а двама от храбрите 
благотворци спечелиха финансиране от 
американски донор и осигуриха украса, 
материали за коледни картички и почерп-
ка за коледното тържество на децата.
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ПРИКЛЮЧЕНСКИ ЛАГЕР ИЛИ 
РАБОТА НА ОТКРИТО

Основ на та цел е да се сти му ли ра про це сът 
на развитие на личността и со ци ал ната 
ин тег ра ция на де цата чрез занимания сред 
природата. Особено подходящо е за деца 
с дефицит на внимание и хиперактив-
ност, при които потапянето в природните 
феномени и стихии им помага да „изклю-
чат” нежеланите стимули и да се вглъбят в 
преживяването, да се научат да се успоко-
яват и съсредоточват. Полезно е и за деца 
с интровертни характеристики, склонни 
да съзерцават и размишляват, за по-лесно 
свързване с другите деца в групата чрез 
общи преживявания, в които интроверт-
ните деца се чувстват в свои води. Една от 
теориите, която се опитва да обясни про-
блемите на съвременните деца, растящи 
вкъщи пред телевизора и компютъра, е на 
Ричард Лув – канадски писател и изследо-
вател. Той нарича този проблем „синдром 

на недостатъчен контакт с природата” 
или „синдром на дефицит на природа”. 
Природата усилва естествения ритъм на 
функциониране, задава най-благоприят-
ното за човека темпо, създава усещане за 
свързаност и единство, за принадлежност 
и предназначение, предоставя му хоризонт 
(в прекия и преносния смисъл на думата). 
Всичко това липсва в средата, в която рас-
тат съвременните деца, защото тя е:
-  урбанизирана (няма хоризонт), 
-  забързана и многопосочна (неестест-

вен ритъм на живот, усещане за натиск 
и стрес), 

-  фрагментирана и индивидуалистична 
(живот пред компютъра – илюзия за 
свързаност във виртуалното простран-
ство).

Лечението на този синдром е ясно - при-
родотерапия.
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Тази част от програмата за неформално 
обучение включва следните задачи:
1. Раз ви ва не на тех ни чес ки уме ния в пе-

ше ход ния ту ри зъм, скал но то ка те рене, 
спус ка не с ка ну, про ник ва не в пе ще ри, 
из граж да не на ла гер, тре ни ров ки по 
оце ля ва не в ек стре мал ни ус ло вия, 
провеждане на спасителни операции. 

2. Раз ви ва не на прак ти чес ки уме ния в 
паричните и организационните отно-
шения - учас тие в за ку пу ва не и при-
готвяне на хра на, изграж да не на ла гер, 
под го товка на ли чен ба гаж и еки пи ров-
ка (дре хи, во да, храна), по чис тва не на 
мяс то то за към пи ра не и др. 

3. Обо га тя ва не на зна ни я та за природата, 
историята и културата – посещения на 
обекти, където децата са оку ра жа ва ни 
да съз да дат свой разказ за природното 
явление или историческия/културния 
факт, за кой то ста ва ду ма. Обу ча ващи-
ят под ход с ак тив но то учас тие на де ца-
та съ че та ва раз ви тие на ин телекта и на 
въ об ра же ни е то, а също така по каз ва на 
мла ди те хо ра, че про це сът на обу чение 
мо же да бъ де и за ба вен. 

4. Опознаване на природата и разбиране 
на същността и значимостта на окол-
ната среда. Децата от кри ват хар мо ни-

я та сред при ро да та и ус по ко я ва щия 
ефект от близостта с нея като постигат 
това в атмосферата на екипната работа. 
Същ нос тта на за ни ма ни я та сред при-
ро да та изис ква деца та да при до би ят 
раз лич ни, но вза и мо за ви си ми ро ли 
с цел пос ти га не на общите це ли чрез 
вза и мо по мощ. Съ що та ка прог ра ма та 
пред ла га и въз мож ност за изу ча ва не на 
при ро да та чрез директен кон такт с нея 
и за поз на ва не с раз лич ни те ме то ди на 
наб лю де ние и кон сер ва ция. По вре ме 
на по хо ди те се дис ку ти рат и те ми те 
за човеш ки те цен нос ти и мяс то то на 
ин ди ви да в при ро да та.

Тази програма е изключително подходяща 
за деца с пре диз ви ка тел но по ве де ние или 
деца в неравностойно положение, тъй като 
те са по доз ри тел ни към ав то ри тар но то 
от но ше ние и не се под да ват на об щоп ри е-
ти те ме то ди на обу че ние. 
Имен но за то ва та ки ва занима ния на от кри-
то ка то скал но ка те ре не, спус ка не с ка ну 
или ко ло ез де не са из клю чи тел но под хо дя-
щи и спомагат за:
- Съз да ване на чув ство на бли зост и 

на ма ляване на заб ра ни те в сре да, ко-
ренно различна по сво я та същ ност от 
ин сти ту ци и те в гра да или от моде ли, 
ко и то под кре пят иде я та, че по-въз-
рас тни ят ръ ко во ди тел има власт над 
мла дия чо век и пра во то да нап рав ля ва 
и / или кон тро ли ра проти ча не то на 
дис ку си и те и да ог ра ни ча ва не го ва та 
сво бо да в осъщес твя ва не то на сво и те 
идеи и в сво бод но то из каз ва не на мне-
ние

- Съз даване на до ве рие и вза и мо по мощ 
меж ду чле но ве те в гру па та (факто ри, 
които са от из клю чи тел но зна че ние 
при съб лю да ва не зачитането на чо веш-
ки те пра ва)

- По ощ ря ва не и ре лак са ция в ед нак ви 
гра ни ци (фак то ри, ко и то спо ма гат за 
от крит и сво бо ден ди а лог)

- Раз виване на са мо чув ствие в кон тек ста 
на приключенията, съ че та ни с то ле ран-
тност и раз би ра не за сми съ ла на об щи-
те уси лия (фак то ри, ко и то спо ма гат 
мла ди те хо ра да из ра зят сво е то мне ние 
и да по чув стват зна чи мос тта си ка то 
чле но ве на гру па та)



Пред ва ри тел на сре ща с де ца та за об съж да не на пред сто я щия по ход - мар шрут, ин ди ви ду ал-
на еки пи ров ка, ин фор ма ция за мес та та, ко и то ще бъ дат по се те ни, под го тов ка на про ек та. 
Мла ди те хо ра се по ощ ря ват да спо де лят очак ва ни я та и стра хо ве те си. Оцен ка на ни во то 
на под го тов ка и фи зи чес ка из дръж ли вост на всеки учас тник. 
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Пример за летен лагер в планината
Повечето участници имаха поведенчески проблеми. Двама се нуждаеха от всекидневен 
прием на лекарства срещу хронични заболявания, друг участник имаше леки физически 
и умствени увреждания, а две деца страдаха от пристъпи на безпокойство. Планинските 
водачи със значителен опит в оказването на първа помощ бяха добре подготвени да се 
справят с извънредни ситуации. В планираните дейности се включиха всички деца.

При мер на пос ле до ва тел ност 
при про веж да не на за ня ти я та

Пред ва ри тел на сре ща с де ца та за об съж да не на пред сто я щия по ход - мар шрут, ин ди ви ду ал-

при про веж да не на за ня ти я та

Пър ви ден
Сут рин
Тръг ва не към ба зо вия ла гер - мяс то за 

ла ге ру ва не или сгра да за пре но щу ва не, 
пос тро я ва не на ла ге ра/нас та ня ва не.

Се сия за за поз на ва не – иг ри за за поз нан-
ства.

Обсъж да не на дей нос ти те на от кри то – еки-
пи ров ка, съ о ръ же ния за си гур ност, от го-
вор ност и ро ля на все ки от учас тни ци те, 
със та вя не на план при спеш ни слу чаи.

Обяд
Сле до бед
Про веж да не на за ня тия на от кри то – скал но 

ка те ре не, ко ло ез де не, спус ка не с ка ну, 
пе ше хо ден ту ри зъм.

Оцен ка на про ве де ни те дей нос ти.

Ве че ря
Инте рак тив ни иг ри за впе чат ле ни я та и пре-

жи вя ва ни я та на де ца та от пър вия ден. 
Вре ме за раз ви ва не на уме ния, свър за ни 
с об щу ва не то и се бе и зя ва та на учас тни-
ците, ак тив но слу ша не, раз ре ша ва не на 
кон фликт, пос ти га не на съг ла сие и др. 

Обсъж да не на пла на за след ва щия ден. Под-
го тов ка за сън.
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Вто ри ден 
Игри за съ буж да не и дру ги за ни ма ния

Обсъж да не на предварително подгот-
вените презентации на децата за ис то ри-
чес ки те мес та, ко и то предстои да бъ дат 
по се те ни (виж т.3 от Цели и задачи на 
програмата). Мес тнос ти те око ло град Ру се 
пред ла гат ре ди ца обек ти, вкл. ис то ри чес ки 
за бе ле жи тел нос ти, ко и то са под еги да та на 
ЮНЕСКО – Ба сар бовски ска лен ма нас тир, 
Ива нов ски ма нас тир ски ком плекс, Сред-
но ве ко вен град Червен, пе ще ра та Орло ва 
чу ка, го лям брой при род ни за бе ле жи тел-
нос ти и ре зер ва ти. Всич ки те зи мес тнос ти 
се на ми рат на те ри то ри я та на природен 
парк Ру сен ски Лом, кой то е с уни кал на 
фло ра и фа у на.
По се ще ние на за бе ле жи тел нос ти те. Игри, 
насърчаващи децата да открият доказа-
телства на терен, подкрепящи техните 
презентации и хипотези. 
При възможност включване във въз-
становка на епохи или събития, местни 
фестивали, посещение на ателиета на 
местни майстори или на местната земе-
делска кооперация, на местни сбирки 
или изложби (чудесен пример е Музеят 
на детските игри от старите времена в с. 
Баховица, Ловеч, където може да се види 
с какво са играли нашите баби и дядовци, 
да се изработят от природни материали 
„играчки” и да се изпробват на поляната 
едновремешни игри като каране на колело 

с пръчка, чилик, пожарища, както и как да 
се направи място за „пикник” и „барбекю” 
само с природни материали, без да се 
накърнява живата природа и др.). 
Друго възможно занимание с етнографска 
насоченост е разговори с местните хора и 
записване на стари игри, броилки, рецеп-
ти, песни, спомени за отминали времена 
и събития. Един такъв проект е описан в 
ръководството „Да се опознаем като по-
играем”, разработено от русенския екип на 
британската детска организация „Спасете 
децата”, където са разказани и илюстрира-
ни стари игри като „Куцо магаре”, „Гърнен-
ца”, „Квачка и пиленца”, „Бъз”, „Кър” и много 
други.
Повече идеи за интерактивни игри с при-
родни материали и занимания на открито, 
могат да се намерят в „Изследване на дър-
ветата”, в директорията „ Ресурсни матери-
али на EQ”, под-директория „Обучителни 
модули”,  на уебсайта на организацията.

Обяд
Раз ва ля не на ла ге ра и при би ра не на ба га-
жа. Обсъж да не на впе чат ле ния от по се те-
ните мес та.
Оцен ка и бъ де щи пла но ве.
Връ ща не.
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Очак ва ни ре зул та ти за де ца та

• Зна ния
Обо га тя ва не на зна ни я та за мес тно то ис то-
ри чес ко и кул тур но нас лед ство, как то и за 
окол на та сре да.

• Уме ния
Основ ни уме ния при спор ту ва не на от-
кри то, ос нов ни хи ги ен ни изис ква ния при 
при гот вя не на хра на, раз пъ ва не и при би ра-
не на па лат ки, гри жи за лич на та еки пиров-
ка. Чес то то учас тие (по не пет по хо да) ще 
нап ра ви въз мож но по-го ле ми те деца да 
се включат в пла ни ра не то, под го тов ка та и 
осъ щес твя ва не то на такъв по ход (без тех-
ни чес ки те па ра мет ри).

• Отно ше ния 
По-доб ро раз би ра не на чо веш ка та същ-
ност, по зи тив на иден тич ност. Ува жа ва не 
на раз ли чи я та. По ло жи тел но от но ше ние и 
гри жа за ближ ния. Оце ня ва не на предим-
ства та при ра бо та в екип. Про мя на на от-

но ше ни е то към кон цеп ци я та за обуче ние, 
ко е то в Бъл га рия е све де но до обу че ние в 
клас на та стая по вре ме на за дължи тел но то 
об ра зо ва ние – сти га се до иде я та, че обу че-
ни е то е про цес, кой то обхва ща це лия жи-
вот на чо век и мо же да бъ де ед нов ре мен но 
пре диз ви ка тел но, стиму ли ра що и за бав но.

• По ве де ние
Изпол зва не то на со ци ал но одоб ре ни, не-
кон вен ци о нал ни ролеви мо де ли (инструк-
тор, планински водач, алпинист, пещерняк 
и др.) мо же да доп ри несе за по ло жи тел на 
про мя на в по ве де ни е то на де ца та в тър се-
не на тях на та соб ствена иден тич ност.

• Устой чи вост на уме ни я та
По ве че то от го рес по ме на ти те уме ния са 
не об хо ди ми и ре ал но при ло жи ми в си ту а-
ции от жи во та. Ня кои от де ца та мо гат да 
раз ви ят дъл гот ра ен ин те рес към спор тни-
те за ни ма ния на от кри то и да нап ра вят 
ка ри е ра ка то во да чи и ин струк то ри.

Съвети към организаторите на лагери, или как да не вредим 
на природата и местните общности

o Водачът на автобус, превозващ деца, трябва да кара с намалена скорост, за да има 
време да реагира. Движещата се с висока скорост кола по малките междуселски пътища 
крие опасност за местните хора, добитъка и дивеча. Карайте много внимателно през села-
та, особено на места, където деца или домашни животни могат да изскочат неочаквано на 
пътя. В селата живеят много възрастни хора, които се движат бавно, а може и да не чуват 
добре. Освен това децата, живеещи на село, може би не са привикнали към трафика на 
коли – бъдете бдителни!
o Решете предварително къде ще оставите превозното средство, за да бъде то в безо-
пасност и да не пречи. Съобразете се с нуждите и обичаите на местните хора. Например, 
паркирайте далеч от места, където машините на селскостопанската техника минават и ма-
неврират. Необходимо е предварително да проверите чрез запитване до местните власти  
къде можете да оставите колата за продължително време.
o Вие сте отговорни за собствената си безопасност и безопасността на тези, за които 
отговаряте. Не можете да принуждавате местните общности да променят маршрутите си. 
Проверете предварително дали на мястото, където сте решили да отидете, не са съсредо-
точени много селскостопански дейности.
o Ако на пътя се натъкнете на неочаквано препятствие (стадо животни или горска 
техника, която препречва пътя), помислете дали не е по-разумно да се върнете, или да 
изпратите подходящ човек, който да реши проблема.
o Силните звуци и шум са дразнещи както за хората, така и за животните. Най-добре 
да провеждате игрите далече от селските къщи, работните места и оборите.
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o Често местните хора приемат гости в къщите си. Стилът на гостоприемство е разли-
чен от този, на който са свикнали градските деца. Децата в риск могат да бъдат ненаситни 
в търсене на внимание или предмети. Затова ситуациите, включващи гостуване в домове, 
трябва внимателно да се управляват.
o Използвайте фотоапаратите си дискретно, когато правите снимки из селата.
o Не пипайте и не размествайте предметите, оставете ги така, както местните хора са 
ги поставили.
o Подпомагайте местните хора, например може да закупите от тях оборудването си 
или да използвате местни водачи, художници, музиканти и занаятчии в груповите си дей-
ности.
o Обикновено селската среда е по-безопасна от градската за игри и забавления, но 
бъдете внимателни - например, когато сте на брега на река или се изкачвате по баир.
o Не оставяйте хранителни отпадъци. Освен че са грозни, те могат да бъдат опасни за 
дивеча и домашните животни, които пасат наоколо и могат да предизвикат болести.
o Уважавайте единството и хармонията на природата. Ако сте използвали камъни или 
клони за лагера си, като приключите, ги разпилейте. Внимавайте за гнезда на птици, когато 
се изкачвате по дървета и скали. Берете цветя и билки на места, където е разрешено.
o Внимавайте с домашните животни - тяхното поведение, особено ако имат малки, 
често е непредвидимо.
o Избягвайте да пресичате засети площи, използвайте пътечки, ако има такива.
o Минавайте през вратите, не прескачайте огради или плетове.
o Не пилейте водата и не я замърсявайте.
o Желанието за забавление не включва задължително палене на огън сред природата. 
Направете го, ако няма друга възможност за приготвяне на храна или за да се стоплите. 
За огъня използвайте паднали дървета, не чупете клони от дърветата. Огънят трябва да се 
наблюдава непрекъснато. Внимавайте с кибритените клечки и цигарите.
o Бъдете внимателни, за да не разрушите исторически места, не се качвайте по руини.

Примерни игри за обоб ща ва не, об рат на връз ка и раз дя ла

“Най-въл ну ва що то не що”
Во де щи ят по кан ва всич ки да сед нат и за да ва мо де ла на уп раж не ни е то – “Най-въл ну ва що то 
(ин те рес но то, за ин три гу ва що то, но во то, пре диз ви ка тел ство, из не на да и т.н.) не що за мен 
през из ми на лия ден бе…” След то ва мо ли всич ки в пос ле до ва тел ност по кръ га да до вър шат 
в спо де ля не гор но то из ре че ние.

“Обрат на връз ка с 3 лис тче та”
Все ки учас тник на пис ва на от дел ни лис тче та 3 не ща, ко и то най-мно го са му ха ре са ли по 
вре ме на пъ те шес тви е то и 3,  ко и то никак не са му ха ре са ли. Лис тче та са ано ним ни и се 
обоб ща ват от во де щия.

“Таб ло за об рат на връз ка”
На го лям лист хар тия се пра ви таб ли ца: по вер ти ка ла са еле мен ти, ас пек ти от пъ те шес тви-
е то /бе зо пас ност, хра на, во да чи, под бор на за ни ма ния и т.н./, а по хо ри зон та ла е ска ла на 
за до вол ство /от ужас но до от лич но/. В та ка об ра зу ва ли те се квад рат че та все ки учас тник 
пос та вя знак там, къ де то съ от вет ният еле мент се за си ча с оцен ка та му. Дей нос тта е ано-
ним на. 
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“Таб ло с пос ла ни я”
На от дел ни го ле ми лис ти се за поч ва из ре че ние и се да ва въз мож ност на де ца та да го до вър-
шат с ду ми, ри сун ки или сим во ли. При мер ни заг ла вия на таб ла: “Най-мно го ми ха ре са...”; 
“Никак не съм до во лен от…”; “Мо е то пос ла ние към ор га ни за то ри те е…”; “Мо е то пос ла ние 
към дру ги те де ца е…”; “В бъ де ще бих ис кал ...”. Та зи дей ност е ано ним на и де ца та мо гат да 
на пи шат по ве че от ед но пос ла ние по за да де на те ма. Въз рас тни те съ що мо гат да се вклю чат 
и да на пи шат сво и те пос ла ния.

“Да си стис нем ръ це”
Все ки един от учас тни ци те тряб ва да стис ка ръ ка та на все ки един от ос та на ли те в про дъл-
же ние на точ но ед на ми ну та. По то зи на чин се уве ли ча ва енер ги я та в гру па та и все ки се 
оказ ва длъ жен да се срещ не очи в очи с все ки един от учас тни ци те.

“Да си мах нем с ръ ка за до виж да не”
Все ки учас тник очер та ва ръ ка та си вър ху лист хар тия и му го за ле пят за гър ба. Все ки пи ше 
на гър ба на дру гия вър ху очер та на та ръ ка пос ла ние за до виж да не. Все ки тряб ва да има пос-
ла ния от всич ки ос та на ли и се пре по ръч ва лис та хар тия да е по-го лям.

“Сбо гу ва не в два кръ га”
Ако гру па та е по-го ля ма, се пра вят два зат во ре ни кръ га един в друг, та ка че де ца та да са ли-
це в ли це. Вън шни ят кръг стои не под ви жен, а вът реш ният се за вър та с един чо век наля во 
или надяс но. Де ца та, ко и то се озо ва ват един сре щу друг при за вър та не то, си стис кат ръ це 
и се сбо гу ват. Дви же ни е то на вът реш ния кръг се пов та ря, до ка то все ки се сбо гу ва с все ки.

Конна езда за деца 
с девиантно поведение 
Конна езда за деца 
с девиантно поведение с девиантно поведение с девиантно поведение 

Тава са деца, чието поведение в къщи и 
в училище бележи отклонения от общо-
приетите норми. Девиантното поведение 
може да е опит за привличане на внима-
ние, желание за доказване на собствената 
значимост пред околните или обратното - 
желание за мъст за собствените неуспехи. 
Негативните реакции на околните карат 
тези деца да се чувстват като неудачници; 
те са готови да губят. Такова дете изпитва 
дълбоко униние, упадък на духа, има прис-
тъпи на лошо настроение или агресия. 
Общуването с конете и леката работа в 

конюшнята му дава възможност да получи 
удовлетворение от свършената работа, да 
усети необходимостта от грижа и съпри-
частност към друго живо същество, да се 
научи да се доверява. 
Целта на дейността е чрез занимания по 
конна езда да се ангажира целенасочено 
вниманието на децата, да се насърчи соци-
алната им изява, да им се даде възможност 
за справяне с познавателни, емоционални 
и възрастови проблеми. 
Децата се обучават на различни дейности 
– да възсядат кон, да овладеят коня си, 
сами да го управляват, умения за езда, как-
то и в поддържащи дейности в обгрижва-
нето на коня. 
Децата от обекти на обучение стават 
субекти, които даряват грижи за своите 
нови приятели - конете. С въвеждането 
на ездата и грижата за животните като 
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терапевтично и възпитателно средство де-
цата стават активни участници в един нов 
социален процес. Те възприемат по друг 
начин ограниченията и възможностите си, 
излизат от изолацията си, стават по-са-
мостоятелни, с чувство на отговорност и 
със значително повишено самочувствие. 
Въздействието върху емоционалните пре-
живявания на децата е уникално. Участи-
ето на децата и младежите в ежедневните 
грижи за животните и поддържащите 
дейности на конната база може да се счита 
за вид трудотерапевтична дейност. За ня-
кои от младежите с проблемно поведение 
усвояването на трудови и спортни умения 
могат да бъдат основа за бъдеща професи-
онална реализация като водачи, жокеи и 
добри състезатели в конния спорт. 
Какви резултати се постигат: 
o Децата с проблемно поведение 
много добре се отнасят с конете, което до-
казва, че те могат да обичат и да се грижат 
за някой, но тази способност трябва да 
се развива като се дава възможност да се 
проявява

o Доверявайки се на коня, децата раз-
читат на това, че ще се справят с конната 
езда – едно ново за тях предизвикател-
ство. А чрез доверието към коня възниква 
и доверието към хората

o Децата се сприятеляват 
с инструкторите, помощни-
ците и другите възрастни 
и усвояват нови ролеви 
модели, особено ценни 
за момчетата - образа 
на силния и смелия, но 
грижовен към по-слабите 
мъж

o Работата в 
конюшнята и бок-
совете, участието в 
почистването и др. 
им дава възможност 
да се приобщят към 
екипа и да получат 

удовлетворение от добре 
свършената работа

o Промяна на самооценката за самите 
себе си

o Повишено е самоуважението, общу-
ването и мотивацията

o Повишено е самочувствието от 
новопридобитите знания, умения и опит

o Срещите с животните и заниманията 
на открито ги стимулират към по-активно, 
но конструктивно движение, откриват в 
себе си неподозирани количества грижов-
ност и позитивна емоционалност, пови-
шена е готовността им за комуникация и 
сътрудничество
Движенията на коня винаги са олицетво-
рявали стремежа към свобода. Взаимо-
действието между човек и кон е едно 
голямо чудо. Конят предизвиква възхи-
щение, любов и пристрастие. Човек се 
респектира от поведението му и предлага 
в отговор реципрочен начин на поведение: 
разбиране, похвала, грижа. Като предоста-
вя цялостната си същност на разположе-
ние на човека, конят освобождава в него в 
максимална степен физическите, психи-
ческите, емоционалните и познавателните 
му способности, повлиява позитивно вър-
ху цялостната му поведенческа същност. 
Децата възприемат с истинско удоволст-
вие заниманията с коне. Контактът с коня 
и ездата създават единствена по рода си 
мотивация, несравнима с друга рехабили-
тационна услуга.
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