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 Фондация „Екоцентрик“ е учредена на  01. 01. 2011 г.  и вписана в Централния регистър към Министерство на правосъдието като 
организация в обществена полза.

 Целите на Фондация „Екоцентрик“ са:
 * Утвърждаване принципите на устойчивото развитие, гражданското  общество, защитата на човешките права и демократичното 

управление;
 * Опазване на околната среда и културно-историческото наследство;
 * Повишаване на екологичната култура сред всички социални, икономически и възрастови групи на гражданското общество.

 За постигане на целите си Фондация „Екоцентрик“ използва следните средства:
 * Подготовка и осъществяване на обществени и образователни програми и инициативи;
 * Организиране на обучения, семинари, дискусии, конференции, срещи и кръгли маси, изложби, фестивали, форуми, конкурси и други 

събития;
 * Подпомагане разпространението и обмена на информация, експертиза и ноу-хау за постигане целите на устойчивото развитие и 

гражданското общество;
 * Подпомагане създаването, изграждането и модернизацията на културни, образователни и информационни центрове и платформи;
 * Подпомагане развитието на устойчив бизнес и устойчив туризъм; 
 * Привличане на експерти от страната и чужбина;
 * Развитие на мрежи за сътрудничество, включително доброволчески.

 За да популяризира модели и добри практики в областта на неформалното образование, Фондация „Екоцентрик“ създава визуални и 
информационни материали.
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Настоящата 
„"Методическа кутия с 96 методи и техники
за провеждане на образователни дейности“ 

се издава по проект
 „Подпомагане образованието за устойчиво развитие в България - 

Ваканция за устойчиво развитие“. 

Проектът се осъществява в партньорство с

Дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан“

Германска фондация за околна среда (DBU)

Образователен център по история и екология, Папенбург - Германия (HÖB)
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 Увод

Разработването на настоящата „Методическа кутия“ е част от дейностите на Фондация „Екоцентрик“, насочени към подпомагане на 
образованието за устойчиво развитие в България. Дейностите, които „Кутията“ предлага отговарят на установената необходимост от активно 
обучение за постигане целите на образованието за устойчиво развитие и създаването на „умения за бъдещето“.

Образованието за устойчиво развитие (ОУР) се основава на демократичност и активно участие. Разчита на проектно- и проблемно-ориентирано 
обучение, на учене чрез опит и проучване, на методи, които повишават мотивацията, развиват въображението, изискват творчески подход  
и изразяване на лична позиция, провокират логическото и аналитично мислене, целят придобиването не само на знания, а и на умения, 
насърчават, както способността за работа в екип, така и изявата на лични качества и таланти.

Ето защо дейностите в „Методическата кутия“ са приложими във всички сфери на познание с разнообразни възрастови групи. Те са подходящи 
за прилагане, както в неформалното, така и във формалното образование. Могат да бъдат използвани от учители в среден и горен курс на 
обучение, университетски преподаватели, обучители. 

Предложените дейности в по-голямата си част са формирани от познати похвати, сред които ще откриете примери от ситуационните, 
дискусионните и емпиричните методи. 

Методите на обучение са взаимосвързани и многостранни и макар че има разнообразни подходи в тази насока, липсва единна класификация и 
едва ли би могло да има такава. За целите на настоящата „Методическа кутия“ методите и техниките са поделени в категории, които отразяват 
основните логични стъпки, през които обикновено преминава неформалният образователен процес.

В „Методическата кутия“ ще намерите:
I. Методи и техники за загрявка и концентрация
II. Методи и техники за разделяне на групи
III. Методи и техники за изграждане на екип
IV. Методи и техники за обмен, предаване и усвояване на знания
V. Методи и техники за творческа изява
VI. Методи и техники за даване и получаване на обратна връзка
VII. Методи и техники за организиране на занимания
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Времетраене на дейностите в „Методическата кутия“ не е посочено, тъй като изпълнението на една и съща дейност може да има много различна 
продължителност според големината и особеностите на групата. Включените занимания са от краткотрайни – няколко минути, до такива, които 
могат да отнемат часове.

Методите и техниките за загрявка и концентрация са краткотрайни занимания, които се използват за ободряване, отпускане и мотивиране 
на участниците, фокусиране на вниманието им. Могат да се правят в началото, между различни дейности или в края на образователните 
занимания.

Методите и техниките за разделяне на групи предлагат начини за разделяне на участниците на случаен принцип за работа в групи. 
Понякога могат да послужат и като дейност за загрявка и концентрация.

Методите и техниките за изграждане на екип дават примери за дейности, в които групата е поставена пред решаването на даден проблем, 
а той изисква интензивно общуване между участниците, взаимопомощ, разбиране, споделяне, активност, инициативност и води до създаване 
на колектив.

Методите и техниките за обмен, предаване и усвояване на знания описват различни интерактивни подходи, с които може да бъде 
усвоена специфична информация. Те могат да бъдат комбинирани, използвани последователно и взаимно да се допълват. 

Методите и техниките за творческа изява събират някои идеи за провеждане на артистични работни ателиета.

Методите и техниките за даване и получаване на обратна връзка позволяват рефлексия и осмисляне на преживяното от участниците, 
тъй като ефективното учене изисква споделяне на опита. Включват правилата, които е необходимо да се спазват по време на този процес, за 
да не бъде засегната личността, нейните способности или поведение по принцип, а да се отнася до определени поведение, ситуация или факт. 
Изброени са и някои конкретни дейности в тази област. 

Методите и техниките за организиране на заниманията дават предложения за дейности, които биха подпомогнали образователния 
процес по отношение например на реда и обстановката.

Специални материали за провеждане на повечето дейности не са необходими. За някои са достатъчни листове хартия, маркери и моливи. За 
други е важно да има на разположение табло – дъска, флипчарт, или по-голям формат на листовете. Препоръчваме повторното използване 
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на хартия – изписване от двете страни на листовете, слепване на няколко листа А4 за получаване на по-голям формат на листа и т.н., предвид 
целта на „Методическата кутия“ да обучава в устойчивост.  В няколко от дейностите се използва канап, въже, връзки за очи, малки възглавници, 
малка топка или чаршаф и това е посочено в описанието.

Провеждането на повечето дейности изисква подреждане на участниците в кръг. Това е особено важно при дискусионните методи. Кръгът 
е формата, която по неформален начин създава равнопоставеност, визуален контакт, откритост между участниците и е предпоставка за 
демократично провеждане на заниманията.

Изключително важен подход при провеждане на предложените дейности е обобщаването в заключение на всяко занимание и извеждането на 
основни въпроси по разглежданите теми.

Обучителните методи и техники в настоящото помагало са използвани за целите на образованието за устойчиво развитие и приложени в 
работата с около 150 гимназисти и учители от горен курс по време на едноседмични образователни семинари през ваканциите на учебната 
2012/2013 г., проведени по проект „Подпомагане образованието за устойчиво развитие в България - Ваканция за устойчиво развитие“. 

Кадри от прилагането на част от методите и техниките са събрани във филм, който е приложение към настоящата „Методическа кутия“.
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Методи и техники за загрявка и концентрация

Дейностите за загрявка служат за повишаване на настроението, мотивацията и концентрацията на участниците в групата, 
а също могат да помогнат за успешното изграждане на колектив. 

Няколко примера за подобни дейности са дадени по-долу.
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Разплитане

 * Участниците  застават в кръг и  си затварят очите.
 * Нека всички да протегнат ръцете си напред, да вървят към центъра на кръга и да се хванат за ръце с други хора. 
 * Когато всички ръце са хванати, огледайте добре плетеницата и ако е необходимо направете размествания.
 * Нека участниците да отворят очи и да започнат да се разплитат, без да си пускат ръцете. Целта е отново да застанат в кръг, хванати за 

ръце. Възможно е да се оформят няколко по-малки кръга.

Връвка 

 * Подгответе две въженца от канап по 2 м. Завържете двата им края, за да се получат 2 връвки – кръгове с диаметър около 1 м.
 * Групата  застава в кръг и участниците се хващат за ръце. 
 * Промушете единия кръг от канап през лявата, а другия през дясната ръка на един и същи човек.
 * Поставете задача на участниците да придвижват двете въженца като се промушват през тях в противоположни посоки и без да си 

пускат ръцете.  
 * Играта приключва, когато връвките обиколят кръга и се върнат при същия човек, откъдето е започнало предаването им.
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Разпознаване

 * Подгответе 1 връзка за очи.
 * Завържете очите на един от участниците. 
 * Участникът със завързани очи трябва да разпознае друг участник от групата, който отива при него – по обоняние, като пипа косата, 

дрехите му. 
 * Никой няма право да говори, само участникът със завързаните очи, когато разпознае човека.
 * Ролите се разменят и нов участник отива да бъде разпознат.

Музикална разгрявка

 * Поставете музикално начало на образователните занимания. 
 * Нека цялата група заедно да изпее или изтанцува позната песен.

Орел, рак и щука
 * Разделете групата на два отбора и определете за всеки отбор игрално поле с 

       предна - стартова линия и задна - спасителна линия. 
 * Оставете малко разстояние между двете стартови линии. 
 * Обяснете ролите в играта – орел, рак и щука – орелът гони рака, ракът гони щуката, щуката гони орела.
 *  Определете характерни жестове за всяка роля.
 * Оставете на отборите около минута време да си намислят роля със съответния жест. Жестът е един и същ за всички участници. 
 * Дайте сигнал, при който двата отбора застават един срещу друг в две редици на стартовата линия.  
 * При следващ сигнал всички участници от отборите едновременно трябва да покажат жеста, който са си намислили. Отборът, който 

има надмощие гони другия отбор и ако докосне някого преди да е подминал спасителната линия – печели играча за своя отбор. 
 * Ако двата отбора покажат едновременно един и същи жест, започва се отначало.
 * Направете няколко рунда, като след всеки рунд оставяйте кратко време на групите за съветване, планиране.
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Групово скачане на въже

 * Подгответе дълго въже, поне 3 м.
 * Двама участници от групата държат краищата на въжето и го въртят. 
 * Всички останали участници  застават от едната страна на въжето.
 * Поставете им задача да минат от другата страна на въжето.
 * По правило въжето не трябва да прави повече от един празен оборот - без човек, който да преминава или да скача на него. 
 * Ако някой се спъне във въжето и прекъсне въртенето, цялата група започва от начало.

Групово броене

 * Цялата група трябва да преброи до определено число 
(например брой на хората в групата),  като се редуват на 
случаен принцип да казват числата едно по едно.

 * Ако двама души кажат едновременно едно и също 
число, броенето започва отначало.

 * Не трябва да има определен ред кой след кого казва 
число, а това да се случва по-скоро на „усещане“.

 * За по-добра концентрация участниците може да са със 
затворени или завързани очи.
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Бързи портрети

 * Подгответе листове хартия и флумастри.
 * Нека участниците да застанат в две редици едни срещу други, като между тях е добре да има маса.
 * Формират се двойки от хората, застанали един срещу друг. 
 * Поставете пред всеки човек от едната редица лист хартия и флумастер.
 *  Хората от едната редица имат задача да рисуват – те са „художници“, а от другата – да позират – „модели“. 
 * Водещият подава сигнал и „художниците“ се изместват с една крачка наляво, като последният (от дясно на ляво) от редицата минава 

в другия (десния) край. 
 * Формират се нови двойки и в рамките на 

двата сигнала всеки „художник“ рисува човека 
срещу себе си. 

 * Подавайте сигнали за начало и край в период 
от 10-15 сек. 

 * Когато всеки „художник“ се върне на 
първоначалната си позиция, срещу първоначалния 
си „модел“, ролите на двете редици се обръщат. 

 * В края на играта всеки участник има портрет.
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Надбягване с възглавници

 * Подгответе две малки възглавници с различен цвят.
 * Участниците  застават в кръг. 
 * Разделете групата на два отбора с преброяване на „първи“ и „втори“. Всички „първи“ са от единия отбор и всички „втори“ – от другия.
 * Дайте едната възглавница на участник от „първи“ отбор. Другата възглавница дайте на участник от „втори“ отбор, който се намира в 

срещуположната крайна точка на въображаем диаметър на кръга.
 * Подайте сигнал, при който двете възглавници започват „надбягването“. 
 * Участниците от всеки отбор динамично си подават възглавница надясно. Възглавницата трябва да минава в кръга поредно през 

всеки участник от отбора, т.е. подава се на всеки следващ дясно стоящ играч.
 * Отборите нямат право да възпрепятстват спринта на чуждата възглавница.
 * Когато едната възглавница задмине другата, по-бързият отбор печели точка. 
 * Можете да играете до 3-5 точки, според настроението в групата, а също можете да сменяте посоката на надбягването наляво.
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Заплитане на имена с възглавници 

 * Подгответе две малки възглавници с различен цвят. 
 * Участниците  застават в кръг.
 * Подайте възглавницата на един от участниците в кръга, като извиквате името му/й. Сега е негов/неин ред да каже името на друг 

участник и да му/й подаде възглавницата.
 * Възглавницата трябва да премине през всеки участник от кръга по определен ред на подаване, който да запомните.
 * Започнете отначало, като спазвате първоначалния ред на подаване на възглавницата (Петър-Мария-Иван и т.н.) и повторете 

упражнението няколко пъти, така че всеки да запомни на кого подава. Увеличавайте скоростта при всеки следващ рунд.
 * Уверете се, че всички са наясно с реда на подаване. Тогава пуснете и втората възглавница, като я давате на човека, от когото е 

започнало упражнението.
 * Втората възглавница трябва да бъде подавана в обратен ред – подава се на човека, от когото участникът е получил първата 

възглавница, отново с извикване на името.
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Щафета на охлюви 

 * Подгответе две малки възглавници с различен цвят. 
 * Разделете групата на 2 отбора с равен брой участници.
 * Отбележете стартовата и финалната линия.
 * Участниците от всеки отбор застават в колона един зад друг.
 * Поставете „къщичката“ - възглавница на гърба на първите два „охлюва“, които ще се състезават от двата отбора. 
 * Къщичките са свободно поставени върху гърба на участниците и те нямат право да ги придържат с ръце.
 * Трябва да стигнат до финалната линия без възглавницата да падне от гърба им. Връщат се и предават щафетата - къщичката на 

следващия охлюв от отбора.
 * Ако възглавницата падне от гърба на охлюва преди да стигне финалната линия – връща се на стартовата линия и започва от начало. 
 * Печели по-бързият отбор.

Обичам...

 * Наредете столове в кръг с един по-малко от броя на участниците.
 * Един от хората застава прав в центъра на кръга и казва нещо, което обича, например „обичам ваканцията“. 
 * Всички, които обичат същото нещо, трябва да станат от стола си и да седнат на друг стол. През това време човекът без стол може да 

си намери къде да седне.
 * Който остане прав, когато са заети всички столове, застава в средата на кръга и казва какво обича.
 * Направете няколко рунда преди да прекратите играта.
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Салата от горски плодове

 * Наредете столове в кръг с един по-малко от броя на участниците. 
 * Определете няколко вида плодове, например дива ягода, боровинка, малина, ябълка.
 * Разделете участниците поредно в кръга по видовете плодове, подобно на „първи, втори, трети“.
 * Един участник застава прав в центъра на кръга и казва вид плод, например „боровинка“. Всички „боровинки“ трябва да си разменят 

местата. Аналогично, ако каже „малина“, то всички „малини“ трябва да станат от стола си и да седнат на друг. През това време човекът без 
стол може да си намери къде да седне.

 * Когато се каже „Салата от горски плодове“ всички участници трябва да си разменят местата. 
 * Направете няколко рунда.

Искам до мен да дойде...

 * Нека всички участници да седнат в кръг.
 * В кръга се оставя едно празно място.
 * Участникът, на когото празното място се пада в дясно, започва играта с думите „искам до мен да дойде...“ и казва името на човека, 

който да застане от негово дясно.
 * Участникът, който е извикан, отива и запълва празното място. 
 * Така другаде в кръга се освобождава празно място и този, на когото то се пада от дясната страна, трябва да извика до себе си 

поименно друг участник.
 * Повторете упражнението няколко пъти, така че да се получи добро разместване.
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Пищялка

 * Участниците  застават в кръг. 
 * Нека всеки да погледне към земята и да си намисли определен човек от кръга.
 * Подайте сигнал за начало и тогава участниците поглеждат в очите човека, когото са си намислили.
 * Когато се срещнат погледите на двама души, те изпищяват (могат да издават и друг звук) и излизат от кръга.
 * Играта приключва, когато в кръга останат един или двама човека. 

Грух

 * Участниците застават в кръг.
 * Един човек започва играта като се обръща към човека от свое ляво или дясно и издава грухтящ звук.
 * Следващият участник трябва да предаде нататък същия звук или да го върне на човека, който му го е предал на него.
 * Целта е грухтенето да направи пълен кръг и да се върне до човека, започнал играта.
 * Участниците не бива да се смеят. Ако някой се разсмее, играта започва отначало.
 * Можете да изберете и друг импулс вместо грухтене, който да е смешен за групата.
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Бинг-бенг-бонг

 * Участниците застават в кръг.
 * Обяснете, че упражнението се изразява в предаване на импулсите: бинг, бенг и бонг.
 * Жестът за предаване на импулс е с ръце, като хвърляне на въображаем предмет.
 * Участникът, който получи импулс „бинг“ трябва да „хвърля“ наляво, „бенг“ – надясно, а „бонг“ – в двете посоки, наляво и надясно.
 * Поставете начало на подаването на импулси, като посочите участник, който да „хвърля“ пръв. 
 * Ускорете темпото на предаване на импулсите, когато се уверите, че всички се ориентират в упражнението.
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По-бързият печели

 * Подгответе голям чаршаф.
 * Разделете групата на 2 отбора.
 * Двама човека държат опънат чаршафа като параван, който не прозира.
 * Отборите застават от двете страни на паравана. 
 * Всеки отбор определя играч, който застава крачка напред с лице към чаршафа. Така от двете страни на паравана има двама 

състезатели, които стоят един срещу друг.
 * Поставете задача при свалянето на паравана състезателите да кажат името на играча от отсрещния отбор, цвета на блузата му, цвета 

на очите му или друг признак.
 * Подайте  сигнал за спускане на паравана надолу.
 * Състезателят с по-бърза реакция печели другия участник в своя отбор. 
 * Направете няколко рунда, докато единият отбор получи видимо надмощие.

Пипни и отгатни
 * Подгответе в съд определени предмети (видове плодове, семена, листа, шишарки и т.н.) и завържете очите на участниците. 
 * Нека всеки да си изтегли предмет.
 * Чрез опипване участниците трябва да познаят предмета. 
 * Бихте могли да проведете дейността с разпознаване на дърво по отличителни белези, при изпълнение на задачата по двойки – един 

от двойката е със завързани очи, а другият го води.

 Помириши и отгатни

 * Подгответе предмети с характерна миризма (билки, подправки, специфични безвредни разтвори, вещества и т.н.) и завържете очите 
на участниците. 

 * Подайте на всеки предмет.
 * Оставете участникът да го подуши и да разпознае какъв е.
 * Обсъдете характерните миризми, какво е било трудно и какво – лесно при разпознаването на предметите.
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Методи и техники за разделяне на групи
Разделянето на малки групи на случаен принцип може да бъде забавно, тематично и да служи за загрявка на групата според методите 
и техниките, които подберете за тази цел.  Планирайте предварително броя и големината на малките групи, които искате да формирате, 
според броя на участниците и последващите дейности.

Няколко идеи за разделяне на групи са дадени по-долу.
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Първи, втори, трети

 * Нека участниците да се наредят в кръг.
 * Помолете ги да се преброяват последователно на „първи, втори, трети  и т.н.“ според броя на малките групи, които искате да формирате.
 * Всички „първи“ формират една група, всички „втори“ – друга и т.н. 

Отбори по цвят, вид или форма на предмета

 * Според броя на групите и големината на всяка група, които искате да формирате, подберете предмети:
 >  по цветове – цветни листчета, шарени предмети, желирани бонбони и т.н.;
 >  по видове материали - шишарки, камъчета, листа, пръчици, копчета и т.н.;

  или
 >  по форма – триъгълници, квадрати, кръгове или жабки, мечета и т.н. 

 * Всеки участник си тегли предмет.
 * Можете да поставите задача на участниците за кратко време да си разменят предметите възможно най-много пъти. 
 * По сигнал прекратете размяната и формирайте малките групи по цвят, вид или форма на предметите. 

Ние си приличаме

 * Разделете участниците на групи със случайна и различна големина на групите по характерни признаци, например цвят на очите, 
според сезон на раждане – пролет, лято, есен, зима, според зодията.

Да се открием без думи

 * Запишете на листчета по няколко вида животни, като подберете видовете – според броя на групите, а броя индивиди от вид – според 
броя на хората в група, които сте планирали. 

 * Всеки участник си тегли листче и трябва да намери съотборниците си чрез пантомима на вида, който е записан на листчето му. 
 * Вместо видове животни, на листчетата можете да запишете видове поздрави (здрависване, прегръдка, поклон, целувка по бузата и 

т.н.), държави и градове или други тематични понятия.



25

Координатна мрежа

 * На таблото разграфете координатна мрежа с брой клетки, равен на броя на участниците, като съобразите колоните и редовете според 
броя на групите и хората в тях, които искате да получите.

 * Разделете групата на два отбора. 
 * Определете стартова линия на няколко метра от таблото и  нека отборите да застанат зад нея.
 * Чрез щафета участниците от всеки отбор трябва да изтичат до таблото и да запишат името си в една от клетките. 
 * Малките групи се формират от участниците, чиито имена са написани на един хоризонтален или вертикален ред.
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Парченце от цялото

 * Подгответе няколко пъзела или направете такива от снимки и ги раздайте на участниците.
 * Всеки държи своята част и търси останалите от групата. 
 * Може да подберете тематични снимки от вестник или списание и да ги нарежете с ножица. Броят на снимките трябва да отговаря на 

броя на групите, а броят на парченцата - на броя на хората във всяка група.
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Методи и техники за изграждане на екип
 Дейностите за създаване на колектив могат да бъдат тематични, когато към тях се предложи сюжет. При провеждане на подобни 
дейности на групата се дава време за обсъждане и планиране. Тогава могат да бъдат изпробвани и различни решения. В заключение се 
обсъжда какво е било трудно и какво е било лесно при изпълнение на задачата, как участниците са стигнали до оперделено решение,  
какво по-различно са можели да направят. 

Няколко примерни сюжета, свързани с „устойчив начин на живот“ са дадени по-долу.
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Разходка в природен парк

 * Обозначете границите на резерват, например с въже на около 3 м разстояние.
 * Представете сюжета: Цялата група се разхожда в природен парк и стига до резерват. Резерватът е строго защитена от закона природна 

територия, в чиито граници не се допуска човешка дейност. Групата не може да върви в него без специално разрешение.
 * Участниците се намират на едната граница на резервата и трябва да преминат от другата страна, като цялата група има право само на 

общо 3 стъпки, т.е. може само 3 пъти да докосне земята.
 * Ако направи повече от 3 стъпки при изпълнение на задачата, групата започва отначало.

Да обърнем страницата 

 * Подгответе парче плат (например чаршаф) с площ, върху която участниците могат да застанат така, че да им е тясно. 
 * Представете сюжета: Цялата група се намира върху планетата Земя. Всички стъпват върху плата така, че да запълват добре площта 

и да им е тясно, което символизира ограничените ресурси на планетата. Ако консуматорското поведение на населението продължава със 
същите темпове, то ресурсите ще бъдат изчерпани и хората ще загубят своя дом. За да не се случи  това, всеки човек трябва да промени 
начина си на поведение към по-устойчив, „да обърне страницата“.

 * Задачата на групата е символично да обърне страницата, т.е. да обърне чаршафа от другата страна, без никой да стъпва извън него.
 * Ако групата позволи повече от две стъпки извън чаршафа, на участника, който стъпи за трети път, му се завързват очите, но остава 

в играта.
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Зрящият и незрящите 

 * Подгответе връзки за очи според броя на участниците.
 * Завържете очите на всички участници без един.
 * Участникът с отворени очи – по желание или по Ваш избор е „зрящият“ - просветеният, който единствен знае пътя към устойчивото 

развитие. 
 * „Зрящият“ трябва да преведе „незрящите“  от мястото на незнанието (точка А) до мястото на познание (точка Б). 
 * Никой няма право да говори - „зрящият“ и „незрящите“ не говорят един език поради еволюционните си различия и не могат да се 

разбират с думи.
 * Задачата може да бъде усложнена с допълнителни условия:

 > „зрящият“ няма право да докосва „незрящите“; 
 > „зрящият“ няма право да се движи – при този вариант Вие разпределяте „незрящите“ в определено игрално поле, след като им 

завържете очите, посочвате къде да застане „зрящият“ и къде е крайната точка Б. 
 * Определете началната и крайна точки.
 * Задачата е завършена успешно, когато цялата група стигне до точка Б и всички станат „просветени“.

Слепи математици 

 * Подгответе връзки за очи според броя на участниците и въже, което да е достатъчно дълго за да обхване свободно цялата група, 
застанала в кръг.

 * Участниците застават в кръг.
 * Завържете очите на всички участници и подайте в ръцете на всеки част от въжето, което следва границите на кръга. Завържете двата 

края на въжето.
 * Поставете задача на групата да оформи равностранен триъгълник с въжето.
 * Когато са готови, въжето се поставя на земята, за да се види резултатът. 
 * Коментирайте, че ъглите на триъгълника символизират стълбовете на устойчивото развитие – околна среда, общество и икономика. 
 * Групата може да получава и други задачи – да оформи звезда, квадрат, трапец. 



30

Изчерпване ресурсите на Земята

 * Подредете столове в кръг със седалките навън, като са с един по-малко от броя на участниците.
 * Обяснете, че всеки стол символизира природните ресурси на планетата Земя. 
 * Участниците обикалят около столовете и при сигнал всички трябва да застанат отгоре, „да стъпят на Земята“. 
 * Ако всички успеят да застанат отгоре, без никой да докосва пода, махнете един стол.
 * Постепенно махайте стол по стол, но без да намалявате броя на участниците в групата. Пояснете, че ситуацията е аналогична с 

проблемите на населението на Земята - експоненциалният растеж на населението и изчерпването на ресурсите.
 * Дейността приключва, когато бъде достигнат минималният брой столове, върху които цялата група може да застане.
 * Играта може да се провежда с музикален съпровод – на музика участниците обикалят и когато музиката спре, трябва да застанат 

върху столовете. 
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Методи и техники за обмен, предаване и усвояване на знания
Предложените дейности в тази категория използват интерактивен подход за разглеждане на теми от различни специфични области. 
Тяхното провеждане може да включва  предварителна теорeтична подготовка на участниците, като например кратко представяне на 
текст, видео материал, беседа по темата, по преценка на водещите.
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Мозъчна атака

 * Поканете всеки участник да изрази своята идея или мнение възможно най-кратко по дадена тема. 
 * Примерен въпрос:  Какво мога да направя, за да водя устойчив начин на живот? Как училището може да бъде по-устойчиво? Как един 

град може да стане устойчив? Как могат да съжителстват устойчиви и неустойчиви градове/училища? 
 * Записвайте всяко предложение на табло без да го коментирате. 
 * След изчерпване на идеите дискутирайте с групата написаното, обобщете и оценете основните моменти, които се очертават по темата.

Карта на ума 

 * В средата на лист хартия напишете определено понятие по желана тема.
 * Индивидуално или на малки групи участниците разсъждават по това понятие и трябва да свържат асоциативно с него възможно най-

много други понятия чрез ключови думи или рисунки във всички посоки и без да се ограничават с форма.
 * Групите представят работата си. 
 * Обобщете и оценете основните моменти, които се 

очертават по темата.
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Писмена мозъчна атака “5 по 3“
 * Поставете конкретен въпрос на заниманието. 
 * Например: Какви правила трябва да спазваме в училище, за да подпомогнем устойчивото разивитие? Какво трябва да променим у 

дома, за да живеем по-устойчиво?
 * Разделете участниците на малки групи от 4 до 6 човека.
 * Всяка група разграфява един лист хартия на 3 колони.
 * В рамките на ограничено време (4 до 6 мин) всеки участник от малката група трябва да впише по едно ключово понятие във всяка от 

трите колони, което отразява неговото/нейното мнение или идея по зададения въпрос. 
 * Листът се предава бързо от участник на 

участник и трябва да мине по 5 пъти през всеки 
от малката група, като на всяка обиколка всеки 
вписва по 3 нови идеи (по 1 във всяка колона).

 * Всеки, който получава листа, прочита 
написаните идеи до момента, допълва ги с                    
3 нови (по 1 във всяка колона) и го предава на 
следващия от групата си.

 * Тази фаза е динамична, давайте темпо, ако е 
необходимо. Не е разрешено да се говори.

 * Когато тази фаза приключи, листовете на 
всички малки групи се поставят така, че всички 
участници да могат да прочетат идеите, вписани 
в колоните.

 * В рамките на още няколко минути всеки 
трябва да отбележи със зелена точка 3 идеи, 
които приема и му допадат, а с червена – 3, които 
отхвърля. 

 * Обсъдете идеите заедно в групата и ги 
подредете по сила.
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Кръстосани думи

 * Разделете учениците на малки групи.
 * Напишете на лист за всяка група по едно понятие, свързано с темата на образователното 

занимание. 
 * Групите трябва да допишат към всяка буква от понятието друго свързано понятие. 
 * Може да се изпише проблем и към буквите да се дописват идеи за решаването му.
 * Определете време за изпълнение на задачата. 
 * Когато времето изтече, всяка група представя резултатите си. Обсъдете ги и обобщете.

Табла

 * Подгответе по-големи листове (формат А3 и по-големи).
 * Разграфете листовете на четири полета, като в средата оставите празно място – 

правоъгълна или овална фигура.
 * Разделете участниците на малки групи от 4 човека и поставете тема на заниманието.
 * Раздайте на всяка група по един разграфен лист.
 * Участниците застават около листа, като за всеки има по едно 

поле за писане. 
 * С ключови понятия всеки участник от групата разписва в 

полето си по един аспект на поставената тема или резултати от 
поставена задача. 

 * В правоъгълника (овала) в центъра на листа групата 
обобщава резултатите.

 * Таблата може да се раздели на повече от четири полета.
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Тематична визитна картичка

 * Подгответе по-големи листове (формат А3 и по-големи).
 * Определете тема според образователните цели на заниманието.
 * Индивидуално или на малки групи участниците записват в средата на лист хартия своето име и разграфяват листа на четири квадранта, 

в които с ключови понятия или рисунка посочват отговорите на различни въпроси по темата.
 Например: 
 1. Устойчиво развитие означава за мен ...  
 2. По темата за устойчивото развитие най-силно ме интересува ... 
 3. Аз допринасям за устойчивото развитие като ... 
 4. За първи път се сблъсках с идеята за устойчиво развитие ...

 * Резултатите се обсъждат и обобщават.

Карта на аргументите

 * Подгответе по-големи листове (формат А3 и по-големи).
 * В средата на лист хартия запишете даден проблем. 
 * В четирите ъгъла на листа, в малки групи или 

индивидуално, участниците изобразяват с рисунка, цвят или 
ключови думи всяка от категориите: 

 1. Какви са предпоставките за този проблем? 
 2. Какво е състоянието на проблема? 
 3. Защо трябва да решим този проблем? 
 4. Как можем да решим проблема, апел. 
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Линеен барометър
 * Поставете въпрос на участниците „За или против...“ 
 * Отбележете линия, дълга 10-12 м, като в единия край на линията е „За“, а противоположният - „Против“. Обозначете и средата на 

линията – неутралната позиция.
 * Участниците се разпределят по дължина на линията според своята гледна точка по въпроса. 
 * Проведете дискусия, при която всеки защитава своята позиция. 
 * В края на упражнението оставете малко време, в което всеки участник може да промени настоящата си позиция спрямо линията и да 

се придвижи в дадена посока, като обясни мотивите си за това или посочи аргументите, които са променили първоначалната му/й гледна 
точка.

 * Според потребностите за дискусия в групата може да задавате последователно и няколко въпроса.
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Квадратен барометър
 * Разделете групата на два отбора.
 * На пода обозначете страните на квадрат. 
 * Поставете въпрос на участниците „За или против...“ 
 * Две от противоположните страни на квадрата представляват 

двете крайни позиции по зададения въпрос – „За“ и „Против“.
 * Посочете коя от страните на квадрата е „За“ и коя - „Против“.
 * Определете кой отбор ще защитава позицията „За“, и кой – 

„Против“. Нека участниците от отборите се разположат при двете 
противоположни страни на квадрата.

 * Изяснете правилата – всеки участник от отбор трябва да 
изкаже по един аргумент.

 * Редуват се участник с позиция „За“ и участник с позиция 
„Против“. 

 * Дебатите приключват, когато се изредят всички участници 
от двата отбора.

 * Оставете кратко време на всеки отбор да обсъди своите 
аргументи и да планира стратегия на спора. 

 * Поставете начало на дебатите. 
 * В заключение на дейността поканете участниците да 

се придвижат според настоящата си гледна точка, ако тя се 
е променила по време на дискусията. Нека тези, които са 
променили позицията си да обосноват мотивите си.
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Дискусия на ъгъла

 * Подберете тема, по която съществуват няколко основни гледни точки (до 4-5).
 * Например: „От кого зависи постигането на устойчиво развитие“ – 1. Политици, 2. Еколози, 3. Бизнес, 4. Граждани.
 * Определете „ъгли“ на стаята, които съответстват на броя на гледните точки и ги назовете.
 * Нека участниците да се разпределят по ъглите според позицията, която защитават. Всеки ъгъл оформя една група.
 * Определете време, в което участниците 

от всяка  група да обсъдят проблема помежду 
си. Препоръчително е да си водят записки със 
своите аргументи и изводи. 

 * След изтичане на времето всеки „ъгъл“ 
представя аргументирано гледната си точка 
пред останалите. 

 * Проведете дискусия от място. Ако някой 
от участниците промени гледната си точка по 
време или в края на дискусията, трябва да 
се разположи наново спрямо ъглите, които 
съответстват на настоящото му/й мнение и да 
обясни защо се е преместил/а.
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Мълчалива дискусия

 * Подгответе по-големи листове (формат А3 и по-големи). 
 * Поставете тема и определете няколко въпроса за дискусия, свързани с нея.
 * Запишете на всеки лист по един от въпросите и разпръснете листовете на разстояние.
 * Определете време на мълчаливата дискусия.
 * Задачата на участниците е всеки да обиколи всички листове с въпроси и да напише своето мнение или да напише отговор на вече 

записано мнение. 
 * Няма определен ред, който трябва да бъде следван при отговаряне на въпросите. Един и същ участник следва да пише на всеки лист 

по няколко пъти.
 * След изтичане на времето прочетете пред групата въпросите и обобщете записаните коментари. При потребност за дискусия, оставете 

участниците да споделят, ако има нещо недоизказано и направете изводи.

Публични дебати

 * Поставете въпрос: „За или против ...”
 * Разделете участниците на следните групи:

 > Екип „За” – 2 до 3 човека;
 > Екип „Против” – 2 до 3 човека;
 > Коментатори – 4 до 6 човека;
 > Публика – останалата част от присъстващите.

 * Броят на участниците от екип „За” и от екип „Против” трябва да е равен. Броят на коментаторите е равен на общия брой на участниците 
в двата екипа.

 * Екипи „За” и „Против” имат ограничено време за подготовка и планиране на своите аргументи и стратегия.
 * Коментаторите също имат време за подготовка на своите позиции. Подготовката може да е индивидуална или групова.
 * Дебатите протичат в следната последователност:
 * Всеки участник от екип „За” и от екип „Против” има ограничено време да изложи тезата и аргументите на екипа (1 до 2 мин).  По 

време на дебатите се редуват участник  „за” и участник „против”, като след всеки се включва по един коментатор, който задава въпроси и/
или изразява собственото си мнение и позиция по зададения проблем. Времето за говорене на коментатора е два пъти по-малко от това 



40

на участниците от екипите.
 * Публиката следи внимателно всички коментари, аргументи и си води записки, защото по-късно трябва да вземе решение коя страна 

печели спора.
 * Когато се изредят всички участници от екипите и всички коментатори, те излизат от залата.
 * Публиката има определено време за обсъждане и взимане на решение за победителите.
 * Екипите и коментаторите отново се връщат при публиката. Излъчва се победител.
 * Обсъдете с групата какво е било трудно и какво лесно на различните групи.

Аквариум

 * Разделете участниците на малки групи и им поставете 
тема или въпрос, който да обсъдят за определено време.

 * Всяка група излъчва по един говорител. 
 * Подредете столове за всички участници в кръг, като в 

средата поставете столове за всеки от говорителите на групите, 
един стол за водещ на дискусията и един празен стол.

 * Всеки говорител трябва да изложи резултатите от 
обсъждането в своята група.

 * Няма определен ред. Ако друг говорител иска да отговори 
на изказаното мнение, може да го направи.

 * Участниците от външния кръг също могат да се включват, 
ако искат да изразят отношение към това, което се случва във 
вътрешния кръг. За да получат думата за въпроси и коментари, 
трябва да седнат на празния стол, след което се оттеглят отново.

 * Важна роля за ефективността на дискусията има 
водещият. Това може да сте Вие или някой от участниците.
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Групов пъзел

 * Поставете на участниците въпрос и го коментирайте заедно накратко.
 * Разделете ги на малки групи и всяка група именувайте с букви от азбуката (А, Б, В, Г, Д). Това са „основните групи”.
 * Определете време, в което всяка основна група обсъжда поставения въпрос – всеки казва своето мнение. Участниците в групата 

обобщават асоциациите, емоциите, гледните си точки и формулират теми и изводи на групата, които намират за важни и свързани с 
поставения въпрос.

 * Уверете се, че участниците от всяка група са разбрали задачата и позицията на своята група, защото на следващия етап всеки от тях 
се превръща в експерт, който представлява група си пред всички останали.

 * От „основните групи” формирайте „експертни групи”, в които има по един участник от всяка „основна група”. 
 Например основна група А има участници А1, А2, А3 ; група Б – Б1, Б2, Б3 и В – В 1, В2 и В3. 
 Формират се експертни групи: I. - А1, Б1 и В1, II. -  А2, Б2 и В2; III. – А3, Б3, В3.

 * Всеки експерт представя на останалите от експертната група резултатите на своята „основна група” от дискутираното по поставения 
въпрос или задача.

 * Основните групи се събират отново, обсъждат резултатите от обмена на идеи в експертните групи и пак обобщават.
 * Обсъдете и коментирайте в голямата група резултатите, до които отделните групи са стигнали. 
 * За обобщаване на резултатите на групите може да използвате дейност „Табла”. В този случай по време на обмена в експертните групи 

във всяко поле от „таблата” се записват изводите и резултатите на отделните „основни групи”.
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Ролева игра

 * Подгответе сюжет на играта или примерна ситуация по дадена тема (може да е реален случай от новините) и роли на действащите 
лица в нея. Запознайте групата със ситуацията. 

 Например: Инвеститори планират построяване на луксозен хотел с капацитет 250 места в границите на защитена природна 
територия, която също е защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Обявено е обществено обсъждане на доклада за Оценка на 
въздействие върху околната среда за инвестиционното предложение.
 В общественото обсъждане участват: инвеститор, общински еколог, кмет, граждани, представители на неправителствени 
организации, експерти от регионалната инспекция по околна среда, министерството на околната среда и водите, министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма и т.н.

 * Разпределете ролите. Това може да стане с малки листчета, в които са описани съответните роли и техните задължения. Някои роли 
може да се повтарят. 

 * Определете кратко време за подготовка, в което всеки да се запознае с ролята си и да помисли как би действало съответното лице в 
дадената ситуация и да се превъплъти в него. Една от ролите може да бъде участникът да играе себе си.

 * Поставете начало на играта. Всеки участник трябва да играе своята роля.  
 * Целта е да се стигне до изход или решение на зададената ситуация. 
 * След приключване на играта всеки участник споделя как се е чувствал в ролята, която му се е паднала, какво е било трудно, какво – 

лесно, каква е личната му/й позиция по дадения проблем.
 
Ролева дискусия по казус

 * Задайте казус на участниците. 
 * Разделете ги на малки групи от 2-3 човека. 
 * Всяка група получава на лист описание на роля със съответната позиция по зададения проблем. 
 * Ролите и техните позиции са разнообразни, някои са противоречиви.
 * На всеки лист, за пример, е разписан аргумент, който защитава позицията на посочената роля и има място за формулиране и 

записване на още аргументи. 
 * Определете време за подготовка, за обсъждане в малките групи и записване на аргументите на дадените роли по поставения казус. 
 * След това в голямата група позицията на всяка група/роля се представя и защитава със  записаните аргументи и под формата на 

дискусия се търси компромис.
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Казуси
 * Разделете участниците на малки групи от 3-4 човека. 
 * Раздайте на всяка група записан на лист казус по проблем според целите на заниманието.
 * Групите имат време за обсъждане и взимане на решение по зададената ситуация. 
 * В голямата група участниците от малките групи представят казуса, който са получили, коментират и споделят изводите и решенията, 

до които са стигнали.

Импровизация на казуси
 * Разделете участниците на малки групи от 3-4 човека. 
 * На всяка група дайте лист с написан казус по проблем.
 * Групите имат време за обсъждане и подготовка.
 * Всяка група запознава останалите с получения казус, като го прочита или разказва и представя решението на проблема под формата 

на театрална сценка. 
 или

 * Всяка група представя на останалите своята ситуация под формата на кратка театрална сценка. Казусът и неговото решение се 
обсъждат в голямата група.

Фиктивно интервю

 * Подгответе реквизит за интервютата – микрофони, рамка на телевизор, телефонни слушалки (може и от подръчни материали – рула 
от тоалетна хартия, кашони и др.).

 * Разделете участниците на малки групи от 2-4 човека. 
 * Подберете интересен текст по дадена тема. Текстът може да е еднакъв за всички или различен за всяка група. 
 * Оставете ограничено време на участниците да се запознаят с него. 
 * Участниците в малките групи следва да разпределят ролите на водещ/и и интервюиран/и помежду си и въз основа на текста да 

подготвят въпросите и отговорите си, така че да предадат най-пълно важната информация. 
 * Всяка група разиграва въображаемо интервю – по радио, по телевизия, на улицата или др. 
 * Подобно упражнение може да се направи и без предварително подготвен текст, като по зададен проблем водещият и интервюираният 

трябва да импровизират и да обменят гледни точки и позиции. 
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Театрална постановка

 * Организирайте театрално представление по тема.
 * Поставете темата на участниците и ги оставете сами да измислят сценарий, да си разпределят ролите, да си намерят реквизит и да 

изиграят театъра. 
 * Театралната постановка може да организирате като отделно събитие и да поканите публика.

Световно кафене

 * Подгответе големи листове А2, декорация за масите – чашки, чинийки и др.
 * Поставете тема на заниманието и към нея формулирайте до три въпроса за дискусия.
 * Разделете учасниците на малки групи от 4-5 човека. 
 * Подгответе брой маси, равен на броя на малките групи.
 * Застелете всяка маса с голям лист хартия, който наподобява покривка.
 * Декорирайте масите – ваза с цветя, чаени и кафени чаши, чинийки със сладки, за да се получи атмосфера на кафене.
 * В началото на дейността участниците от една група сядат на една маса и определят своя домакин.
 * Поставете първия формулиран въпрос, по който групите започват да дискутират. 
 * Групите записват основни моменти от дискусията си, изводи, резултати с ключови думи върху листа хартия – покривката.
 * Определете време за дискусиите и установете сигнал, при който дискусията се прекратява и участниците от всяка маса напускат 

своята и отиват на гости на друга маса. 
 * Единственият човек от всяка маса, който не се мести, е домакинът. При всяко завъртане след сигнала той посреща новите гости.
 * Домакинът най-напред запознава новите си  гости с  това, което е коментирано до момента. След което новосформираната група 

обсъжда нови идеи, изводи, гледни точки. Всичко се записва на покривката.
 * Направете няколко премествания и сменете въпроса. Не е задължително всеки участник да е гостувал на всяка маса, но е добре да 

има поне три смени по всеки въпрос.
 * Прекратете дейността и нека всеки домакин да докладва какво се е случило на неговата маса, какво е обсъдено, какви изводи са 

направени по всеки от въпросите. 
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Форум театър

 * Поставете проблем за решаване и опишете характерна ситуация, която го представя.
 * Нека няколко участници  – „актьори” да изиграят ситуацията, а другите остават публика.
 * След изиграването, сцената се отваря за зрителите. Поканете участник от публиката да влезе на мястото на един от актьорите. 
 * Сценката започва да се играе отначало, а участникът, който иска да се включи, извиква „стоп” в момента, в който иска да влезе в 

действието.
 * Неговата роля е да се държи според своето усещане и мнение по проблема, като се опитва да промени хода на ситуацията в посоката, 

която той/тя вижда като решение.
 * Развитието на играта може да продължи в няколко направления:

 > Участникът, който е влязал в даден момент от дейстивето, може да излезе в друг момент, преди края на сценката. Тогава 
замененият „актьор” се връща и довършва сценката според новите обстоятелства.

 > В сцената могат да влязат последователно няколко зрителя от публиката, когато извикат „стоп”.
 > Можете да направите няколко разигравания от начало, в които да влиза само по едно ново действащо лице и да се запазва 

съставът на основните „актьори”.
 * След приключване на разиграването на сценката обсъдете с всички участници какво са наблюдавали, как са се чувствали хората на 

сцената, какво е било трудно и какво е било лесно в първоначалното и в новото развитие на ситуацията.
 * В заключение направете обобщение и изведете основните моменти и решения на проблема.

Система с въже

 * Подгответе кълбо канап.
 * Подберете роли или раздайте снимки за всеки участник според темата и възрастта на участниците. 
 * Организирайте ги да застанат в кръг и обяснете правилата на играта.
 * Първият участник държи единия край на канапа и подава кълбото на човека, с когото иска да се свърже логически (имат нещо общо, 

асоциативна връзка с ролята или снимката на този човек). 
 * Всеки от участниците държи канапа и не го пуска, когато подава кълбото на друг. Трябва да се получи плетеница от разнообразните 

връзки между ролите или снимките.
 * При всяко подаване участникът обяснява каква е връзката между тези две роли, снимки или понятия. 
 * Допълвайте само при необходимост. В заключение направете обобщение.
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Бързи срещи

 * Разделете участниците на две групи по равен брой хора, които застават в две редици едни срещу други. Могат да седят на столове или 
да са прави. Добре е да си водят записки. 

 * Хората един срещу друг формират една двойка. 
 * Всяка двойка има ограничено време за дискутиране по предварително зададен въпрос.
 * Можете да поставите последователно няколко въпроса по темата.
 * Определете време на срещите (20-30 сек) и установете сигнал, при който двете редици се изместват с една крачка наляво. Така се 

формират нови дискусионни двойки. 
 * Задавайте нов въпрос по темата, след като осигурите поне няколко премествания. Повторете упражнението няколко пъти, докато 

всеки участник събере достатъчно резултати, идеи, изводи или чужди мнения по темата според целите на заниманието.
 * В заключение участниците споделят как са протекли дискусионните им срещи и коментират получените резултати.
 * Направете обобщение по темата.

 * Вариант: Може двете групи да са два отбора. Единият отбор оформя външен кръг, а другият – вътрешен, като отново се получават 
двойки, които дискутират зададен въпрос в ограничено време. След установения сигнал вътрешният и външният кръг се изместват с едно 
място наляво. Като прекратите въртенето, всяка група се оттегля за обсъждане и обобщаване на резултатите и определя говорител, който 
представя обобщените резултати на своя екип.
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Отборна викторина
 * Подгответе въпроси по дадена тема.
 * Разделете участниците на малки отбори от 4-6 човека. 
 * Нека всеки отбор си измисли име. 
 * Задавайте въпросите последователно. 
 * След поставяне на въпрос всеки отбор има кратко време за обсъждане. Няма право да дава отговор преди да обсъди. 
 * След взимане на решение за правилен отговор, сигнализира (напимер с вдигане на ръка). 
 * Точка получава отборът с най-бърз и правилен отговор. 
 * Записвайте резултатите на табло. 
 * В заключение коментирайте и обобщете резултатите, направете изводи заедно с групата.

Репортери

 * Разделете участниците на малки работни групи до пет човека и определете тема или проблем за проучване.
 * Поставете задача на участниците да организират съставянето и провеждането на анкета сред населението на града, квартала, в 

училище или у дома. Могат да правят видеоклипове или снимки по време на интервютата.
 * Нека всяка група сама да организира и проведе анкетата, да обобщи резултатите, да ги представи и коментира.
 * Отделете време за обсъждане на резултатите от анкетата на всяка група и за споделяне от участниците какво е било трудно и какво 

лесно при изпълнение на задачата.
 * Резултатите могат да бъдат представени на постер и поставени на видно място.

Викторина

 * Поставете задача на участниците да измислят индивидуално или по двойки въпроси на определена тема с по 3 възможни отговора. 
 * Съберете всички въпроси в шапка. 
 * Поканете всеки участник да си изтегли въпрос и да отговари на него.
 * Обобщете и подчертайте важни моменти по темата.
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Първата буква на името ми

 * Всеки участник трябва да каже билка, подправка, животно, град, държава или друго понятие според темата и целта на заниманието, 
което започва с първата буква на малкото му/й име. 

 * Може да продължите дейността, като поставите задача участниците да измислят кратък разказ, есе или споделяне на информация 
за съответния обект.

Философи

 * Подберете мисли, твърдения или картинки, подходящи за провокиране на философски разсъждения и изразяване на лично мнение. 
Запишете твърденията на листчета.

 Примерни твърдения: Бъди промяната, която искаш да видиш в света. Мисли глобално, действай локално.
 * Определете ограничено време за философстване (около 1 мин).
 * Нека по Ваша преценка или по желание един участник да си изтегли на случаен принцип листче или картинка. 
 * Прочита на глас написаното или показва картинката и започва да разсъждава по него - изразява лична позиция, прави изводи, 

предлага решения. 
 * След като се изкаже в определеното за това време, поканете останалите да коментират, да задават въпроси или да допълват. 
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Ритъм 

 * Участниците  застават в кръг.
 * Поставете тема и определете начално понятие.
 * Определете връзката между понятията, които участниците ще добавят: синоними,  антоними, асоциативно свързани, причина-

следствие, проблем-причина и др.
 * Един започва, като се обръща към човека в негово ляво или дясно, пляска с ръце и казва първоначално зададеното понятие. 
 * Другият човек отговаря на думата, която му е казана, като пляска и казва своята дума, отговаряща на първата. След това се обръща 

към следващия човек и може да каже отново или думата на първия участник, или своята.
 * След като вече е отговорено на едно понятие с друго, двете думи се превръщат в двойка, която не се променя, т.е. не може да се даде 

друг отговор на същото понятие, а само този от двойката.
 * Направете 1-2 пробни рунда с една двойка думи и постепенно вкарвайте в играта нови понятия.
 * Може двете думи да не се превръщат в двойка, а да въведете правило, че всеки следващ няма право да повтаря вече споменато 

понятие при своя отговор, пляска и повтаря полученото понятие от предходния човек, а на следващия предава ново понятие.
 * Може да се сменя посоката на подаване и да увеличавате или намалявате скоростта.
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Мисли бързо и хвърляй
 * Подгответе 3 цвята малки топки.
 * Участниците застават в кръг. Можете да ги разделите на 2 по-малки групи, ако се налага. 
 * Осигурете три малки топки с различни цветове.
 * Преди започване на играта определете реда, в който хората ще си подхвърлят топките, т.е. кой на кого ще подаде. За целта може да 

използвате дейност „Заплитане на имена с възглавници“.
 * Нека всеки да запомни човека, от когото ще получи топката и човека, на когото ще хвърли. Може да се оттренира веднъж преди 

началото на играта, особено ако групата е по-голяма.
 * Определете категория или тема, с която ще е сързано подаването на всяка от топките, например: 1. жълта топка – видове замърсители 

на въздуха; 2. червена топка – видове източници на замърсяване; 3. синя топка – възможности за опазване чистотата на въздуха. 
 * Първият подава топката, като казва понятие, която си е намислил/а за съответната категорията или тема. Понятията остават едни и 

същи незавсимо от броя на рундовете и  едно понятие може да се използва само от един участник.
 *  Добавяйте топките една по една в играта, като преди да въведете всяка следваща, оставете участниците да направят поне 2-3 рунда 

с предишната.
 * Когато добавите в играта следващата топка, участниците трябва да внимават кое понятие за коя топка да кажат.
 * Когато направите 2-3 рунда едновременно с трите топки в игра, можете да спрете.
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История на нещата

 * Подгответе предмети според целите на заниманието (отпадъци, хранителни продукти и др.). 
 * Нека участниците да се наредят в кръг.
 * Всеки участник си избира по един предмет – продукт, отпадък, материал, вещество и разказва за произхода му, за неговата история 

и бъдеще. 
 * Разделете участниците на малки групи. Всяка група съчинява разказ или приказка за един или няколко от предметите, които са 

избрали участниците в съответната група.
 * Нека групите да представят разказа под формата на театрална импровизация или да го прочетат пред останалите.

История в картини

 * Подберете изображения (снимки, карикатури) или помолете участниците сами да изберат и донесат по 3-5 снимки по определена 
тема.

 * Разпръснете изображенията върху повърхност и нека участниците да ги разгледат. 
 * Всеки си избира по една картинка и обяснява защо е избрал/а точно тази, какво изобразява, какви други асоциации прави по въпроса, 

какво още може да разкаже по темата.
 * Обобщете и изведете основни моменти по темата.
 * Разделете участниците на малки групи. Всяка група трябва да измисли една обща история по снимките на участниците в групата. 

Историята може да представя решаване на проблем, изобразен на снимките.
 * Групите имат кратко време за обсъждане и подготовка, след това разказват историята или я представят под формата на театрална 

сценка.
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История с жестове

 * Участниците се подреждат в кръг.
 *  Поставете задача да разкажат история по дадена тема. Може да зададете въпрос или проблем и историята трябва да дава неговото 

решение.
 * Един започва разказа като прави някакъв жест, съответстващ на случка в историята.
 * Продължава следващият участник от кръга. Той/тя повтаря историята на първия и неговия/нейния жест и продължава разказа, като 

добавя нов жест. 
 * Историята може да приключи, когато се направи пълен кръг, т.е. когато всеки е допринесъл за общата история.
 * Бихте могли да раздадете роли на участниците, написани на листчета и залепени по дрехите им и всеки предишен да насочва така 

историята, че да я свърже със следващия герой.

Познай какво
 * Подберете подходящи понятия по дадена тема и ги напишете на малки листчета.
 * Изберете двама от  участниците, които да формират двойка.
 * Първата двойка си тегли листче и трябва обясни на останалите участници написаното понятие, така че другите да го познаят, като има 

3 възможни подхода за това:
 > Изиграване на понятието чрез пантомима.
 > Рисуване върху табло.
 > Обясняване на понятието с думи, но без да се споменава корена на понятието – този вариант може да усложните, ако поставите 

условие да не се използват изречения, думите да бъдат само съществителни или да забраните използването на няколко 
конкретни думи в обяснянието.

 * Определете време на двойката за подготовка, не повече от 1-2 мин.
 * След като бъде позната думата, всеки един от двойката избира по един нов човек и така се образува следващата двойка хора, които 

да обясняват.
 * Накрая може да обсъдите как са свързани понятията и от коя тема са, дали са ясни за всички.
 * Дейността може да бъде проведена и поединично – един участник обяснява пред всички, а който познае го сменя или пък на по-

големи групи.
 * Примерни понятия са - устойчиво развитие, екосистема, биоразнообразие.
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Жива снимка

 * Поставете тема на заниманието, която предполага задаване на конкретни въпроси, споделяне на опит, изразяване на определено 
мнение или решение. 

 * Задачата на участниците е да изобразят с телата си под формата на „снимка“ своя отговор, гледна точка, идея, решение, събитие или 
правило по зададената тема.

 * Изберете подход за изпълнение на задачата и обяснете правилата на участниците:
 >  Разделете участниците в групи по 4-5 човека. Определете време за подготовка и разпределете групите на различни места, така 

че да не си пречат и да не виждат какво правят хората от другите групи. След изтичане на определеното време, всяка група 
представя своята идея, като хората от групата се подреждат и застават неподвижно, застинали като на снимка. Останалите 
трябва да отгатнат какво изобразяват. 

 >  В групата има един „режисьор”, който си подбира хора от групата по облекло, ръст или други характерни белези и ги подрежда 
за „снимката” според идеята, която иска да внуши. По време на режисирането никой няма право да говори. Когато режисьорът 
приключи с подреждането, подава сигнал и съотборниците му позират за около 30 сек, а останалите участници наблюдават. 
След като „снимката” бъде усетена, тя се обсъжда и се отгатва от зрителите, позиращите споделят как са се чувстали и накрая 
режисьорът казва какво е имал/а предвид и коментира интерпретациите.

 >  В групата може да има повече от един режисьори и дейността протича подобно на гореописаната.
 >  Режисьорите или участниците могат да изменят или допълват „снимката”.
 >  Позиращите може да мърдат, извършвайки характерно за своята роля движение.
 > Позиращите може да кажат спонтанно как се чувстват или какво е поведението им, ако „режисьорът” или някой от 

наблюдаващите участници ги докосне по рамото.
 > Наблюдаващите участници или „режисьорът” докосват някого от позиращите по рамото и в първо лице единствено число 

казват какво според тях този човек мисли.
 * Важно е „снимката” да бъде обсъждана след всяка промяна. 
 * Преди всяко обсъждане на снимката оставете кратко време, в което никой няма право да говори, а да разсъждава по нея.
 * Примерни теми за снимка могат да бъдат: нараставане населението на земята, изчерпване на природните ресурси, устойчиво 

развитие и др.
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Новинарска сесия

 * Поставете задача на всеки участник да подготви поне две новини по определена тема.
 * Организирайте кратко представяне на новини.
 * Нека участникът да ги разкаже или да ги представи като говорител в медия, като назове и източниците на информация – хартиено 

или електронно издание. 
 * Обсъдете новините, тенденциите и политиките в съответната област и достоверността на източниците на информация.
 * Създайте информационна база с източници на новини, която да използвате по-нататък в работата си.

Експертна оценка

 * Подгответе обект на изследване и критерии за оценка.
 * Разделете участниците на малки групи от 3-4 човека и им раздайте списък с критериите за оценка. 
 * Всяка група трябва да постави оценка по всеки критерий от 2 (слаб) до 6 (отличен).
 * В списъка с критериите групите записват срещу всеки критерий своята оценка. 

 Примерен обект за изследване може да бъде туристическата инфраструктура на природен парк, а част от критериите за оценка: 
наличие на екопътеки, посетителски центрове, информационни материали, възможности за нощуване, местни продукти и др.

 * Всяка група представя своята работа по оценяване на обекта и обяснява как е формирана дадената оценка по съответния критерий. 
 * Сумирайте оценките на всички групи по всеки от критериите. Коментирайте, ако има големи разлики в оценките.
 * Обобщете и анализирайте резултатите в голямата група.
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Разработване на стратегия или концепция

 * Подгответе листове А3 и по-големи.
 * Разделете участниците на малки групи от 3-5 човека. 
 * Поставете задача всяка група да развие стратегия или концепция по зададена тема, например: изграждане на устойчива къща за 

гости, организиране на алтернативен туризъм в природен парк, екоземеделие и животнотновъдство, информационна табела на екопътека 
и т.н. 

 * Всяка група може да представи стратегиите и концепциите под формата на плакат или да ги разпише.
 * Стратегиите и концепциите могат да бъдат представени и като театрална импровизация.

Отворени врати

 * Провокирайте представяне на резултатите от съвместната работа и усилия на участниците в групата пред външни лица. 
 * Поставете задача на участниците сами да планират, организират и проведат заключително събитие, по време на което да споделят 

наученото и преживяното от образователните занимания. 
 * Заключителното събитие може да бъде проведено сред съученици, учители от училище, пред родители или широката общественост.
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Методи и техники за творческа изява
Дадена тема може да бъде разгледана и под нестандартна форма – творчество. 
Чрез различни задачи, които изискват творческо мислене и артистичен подход, могат да бъдат представени проблеми и техните 
решения.
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Заснемане на видеоклипове или снимки

 * Необходими са камери, фотоапарати или мобилни телефони с подобни функции.
 * Определете тема.
 * Поставете задача на участниците да заснемат видеоклип или да направят определен брой снимки (от 3 до 5), които представят темата 

или показват даден проблем и неговите решения.
 * Нека всеки да представи своите резултати.
 *  Обобщете и дискутирайте материалите.
 * Задачата може да се изпълнява индивидуално или на малки групи.

Съчиняване на песен, танц, стихове или приказка

 * Индивидуално или на малки групи участниците съчиняват песен, танц, приказка или стихотворение по дадена тема, представят 
даден проблем и неговите решения.

 * Участниците представят произведенията си. 
 * Обобщете и дискутирайте материалите.
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Единайска

 * Индивидуално или на малки групи участниците измислят стихотворение от 11 строфи по дадена тема, като на всеки нов ред има по 
една дума повече, т.е. първа строфа е от една дума, а последната – от единадесет.

 * Участниците представят произведенията си. 

 
   

Изготвяне на информационни материали

 * Индивидуално или на малки групи участниците изготвят плакат, информационно табло, брошура, дипляна или друг вид 
информационни материали, които са насочени към определена целева група.

 * Участниците представят своите произведения. 
 
Изработване на комикс

 * На малки групи участниците изработват комикс по дадена тема. 
 * Нека всяка група да си измисли супер герой, приключение по темата и да го изобрази под формата на комикс.
 * Групите представят своите произведения. 

Изготвяне на рекламни материали

 * На малки групи участниците измислят рекламни картички, пощенски марки, значки, линийки, дизайн на чаши, торбички, тефтери 
или други рекламни материали по дадена тема.

 * Групите представят своите произведения. 
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Творчески работилници 
 * Подгответе материали според темата на работилницата – отпадъци, дърво, камък, хранителни продукти.
 * Организирайте тематични творчески работилници за участниците.

 Примери: изработване на предмети от естествени материали, рисуване върху камък, рисуване или пирографиране върху дърво, 
сгъване на оригами, изготвяне на традиционни и здравословни кулинарни произведения, изработване „от нищо – нещо“ (полезни предмети 
от отпадъци).

Изработване на макети

 * Подгответе материали за изработване на макети.
 * Определете тема на заниманието.
 * Разделете участниците на малки групи. 
 * Поставете задача на групите да изработят различни макети по поставената тема, например: макет на устойчив град, столица на 

културата, животинска или растителна клетка, химично съединение, устойчиви инженерни технологии и т.н. 
 * Използваните материали трябва да бъдат възможно най-екологични - листа, клонки, хартия, картон или отпадъци.
 * Можете да вдъхновите и насочите участниците чрез видеоклипове, които подсказват как да изглежда макета.

Естетизиране

 * Организирайте проект по естетизиране на средата.
 * Поставете задача на участниците да предложат идеи за разкрасяване на заобикалящото пространство.
 * Уверете се, че всеки от групата допринася за изпълнение на задачата.
 * Помогнете за осъществяване на идеите според възможностите си.
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Методи и техники за даване и получаване на обратна връзка
Обратната връзка изисква специална атмосфера на доверие, уважение и внимание.  Всеки има право да бъде изслушан и ценен, но има 
същото задължение към останалите - да ги уважава и изслушва.
Даването и получаването на обратна връзка в една група могат да протекат в две посоки – между участници или между участници и 
водещи. Важно е всеки, който дава или получава обратна връзка да бъде запознат с някои основни правила.
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Правила за даване на обратна връзка

Когато давате обратна връзка:
 * Покажете своето уважение към останалите.
 * Основавайте се на конкретни примери.
 * Обяснявайте конкретно, а не уклончиво.
 * Не давайте оценка.
 * Изразявайте се конструктивно, посочвайте переспективи.
 * Бъдете открити и честни.
 * Формулирайте изказа си субективно, от първо лице, единствено число, а не генерално.
 * Изказвайте се внимателно и премерено.
 * Поставяйте успехите и положителните страни на преден план.
 * Заместете критиката с предложения и идеи.

Правила за получаване на обратна връзка

Когато получавате обратна връзка:
 * Слушайте внимателно и оставете останалите да говорят без да ги прекъсвате.
 * Попитайте, ако нещо не Ви е станало ясно.
 * Не се оправдавайте и не се защитавайте.
 * Замислете се кои от препоръките са полезни за Вас и кои не бихте искали да следвате в бъдеще.
 * Накрая споделете какво сте научили от обратната връзка.
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Картички с мнения

 * Подгответе цветни картонени листове според броя на участниците.
 * Участниците застават в кръг.
 * Помолете всеки участник да запише името си на лист хартия, да го раздели с черта на две и едната половина да озаглави „положителни 

страни“, а  другата - „потенциал за развитие“.
 * Листовете се предават поредно от участник на участник. 
 * Всеки следващ записва мнението си по двете зададени области с ключови думи за сътветния човек, чиито име е записано на листа.
 * Когато листът се върне при собственика си, дейността се прекратява.

На стола

 * Поставете два стола един срещу друг в центъра на стаята.
 * Участник, който иска да получи или даде обратна връзка, сяда на единия стол и кани друг участник, от когото иска да получи или на 

когото иска даде обратна връзка, да седне срещу него/нея. 
 * Необходимо е поканеният участник да даде съгласието си за обратната връзка. 
 * Изразяването на обратната връзка е кратко и ясно, според поставените правила.
 * Когато сесията между двамата участници приключи, поканеният може да извика следващ участник, на когото иска да даде или от 

когото иска да получи обратна връзка.

Прозорец

 * Един участник застава с лице към прозореца.
 * Всички останали от групата застават зад него и започват едновременнно да изреждат на висок глас положителните страни и 

потенциала за развитие на човека, който гледа към прозореца.
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Анонимен лексикон

 * Залепете лист хартия на гърба на всеки участник. 
 * Всеки записва върху листовете на гърбовете на останалите участници мнение или пожелание за тях и получава на своя лист пожелания 

или мнението на другите за себе си.
 * Мнението може да е свързано с изпълнението на конкретна задача или да е заключително при приключване на съвместната работа 

на групата.

Въпросник

 * Разработете анонимна анкетна форма с отворени и затворени въпроси, която да предоставите на участниците.  
 * Анкетата следва да включва основните аспекти или да засяга конкретни резултати, които са важни за Вашите дейности.

Светкавица

 * Помолете всеки участник да каже подред с една-две думи какво му/й е харесало и какво не в проведените занимания.
 * Може да се използва малка топка, която се подхвърля между участниците за предаване на думата или цветни картончета – червено 

и зелено, като участникът вдига червеното и казва какво не му/й е харесало, после вдига зеленото и споделя какво му/й е харесало.

Асоциация

 * Помолете всеки участник да каже по една дума, която изразява неговото/нейното отношение към темата или проведените занимания, 
напр. слънце, буря, охлюв и т.н.

Палец

 * Помолете всеки участник да покаже с палец доколко му/й е харесала темата или проведеното занимание. 
 * Има три степени: палец, насочен нагоре, дава най-висока оценка, палец настрани – средна, надолу – ниска оценка.
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Усмивки

 * Помолете всеки участник да нарисува на таблото лице, за да покаже доколко му/й е харесала темата или проведеното занимание. 
 * Има три степени: усмихнато лице, безразлично лице и нацупено лице.

Мишена

 * Очертайте на табло мишена за стрелба и я разделете на сектори. 
 * Всеки кръг, както при истинска мишена, носи дадена оценка – в центъра е най-висока, а колкото по-навън излиза намалява. 
 * Секторите позволяват оценяването на конкретни аспекти от протеклите дейности. Отделни сектори могат да бъдат например: 

значение на темата за мен, организиране на заниманията, настроение в групата и т.н.
 * Помолете всеки участник да постави своята оценка като сложи точка (рисува я с маркер) в съответния кръг на съответния сектор.
 * Мишената може да се разиграе пространствено - участниците застават в кръг, центърът се обозначава с предмет на земята, въпросите 

се задават един след друг, като всеки участник се позиционира спрямо центъра според мнението си по зададения въпрос.



65

Ръка

 * Помолете всеки участник да очертае на лист хартия лявата си ръка и във всеки пръст да впише своя коментар по предварително 
зададени въпроси, например: кутре – какво не ми хареса; безименен – какво бих променил/а; среден – какво ми хареса; показалец – 
теми, които ме интересуват; палец – съвети. 

Термометър

 * Очертайте скала за оценка на таблото под формата на термометър (от  -5 °C до +5 °C). 
 * Помолете всеки участник да постави точка на „градусите“, които съответстват на неговата оценка на дадена тема или занимание. 
 * Аналогично може да се направи на земята и всеки участник да се позиционира според мнението си. Тези, които са застанали до 

отрицателния полюс биха могли да бъдат попитани защо са там, какво не им е харесало, а тези при положителния – какво им е харесало.
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Методи и техники за организиране на занимания
Някои идеи за осигуряване на ред, дисциплина и разбирателство в групата по демократичен начин са дадени по-долу. Предложени са 
дейности за стимулиране на участниците, за повишаване на интереса им по определени теми.
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Споразумение

 * В началото на заниманията Ви с нова група организирайте съставянето на „Споразумение на групата“.
 * Важно е всеки участник да изрази мнение и да се включи с предложения при съставянето на споразумението, така че то да отразява  

разбиранията на всички за това как да се държат един с друг и в заобикалящата среда. 
 * Изведете конкретни правила на поведение и нека всеки участник да подпише споразумението, като знак, че се ангажира със 

спазването на дружно определените правила.

Програма
 * В началото на заниманието представете и съгласувайте с участниците планираните дейности – в дългосрочен или краткосрочен план.
 * Представете и изобразете програмата на заниманията по забавен и приветлив начин, например върху голям лист хартия означете 

планираното с различни цветове.
 * Нека програмата да остане на видно място за участниците до края на заниманията.

Награди
 * Поощрявайте положените усилия и мотивирайте участниците. 
 * Може да организирате поощряване под формата на сертификати, малки символични награди, а понякога дори само с едно „Браво!“. 

Околна среда
 * Постарайте се да сменяте обстановката при провеждане на образователните занимания. 
 * Организирайте дейности на открито - излет в планината, разходка до близкия парк или в прилежащите зелени площи.

Гости

 * Поканете гост-лектори в част от образователните занимания. Това може да са експерти в различни области, които да дадат на 
участниците по-различна гледна точка по дадена тема.

 * Бихте могли да симулирате конференция с няколко госта, в която участниците да са преки зрители и да имат възможност да задават 
пряко въпроси.
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Цитати на участници                                                                                   
в проведени образователни дейности                                                                                         

от “Методическата кутия“
Методите и техниките, включени в „Кутията“, са приложени с групи от близо 150  ученици и учители. Коментари на участниците относно 
проведените дейности са цитирани по-долу. 

Ученици
Най-ми хареса да се рeдим в кръгче.

Станах по-смела.

Научих как да общувам  с нови хора.

Хареса ми начинът, по който ни обясняваха нещата.

Хубаво е да знаем и че „ученето” може да е много по-забавно, отколкото си мислим.

Забавлявам се по различен начин от дискотеките и научавам интересни неща.

Направи ме по-творчески и активен...

..остави у мен незабравими емоции, чувства и спомени от забавните игри, благодарение на които усвоявахме по-лесно материала, който 
трябваше да запомним.

Подобрих способностите си за работа в екип, комуникативните си умения и качествата си на добър слушател, толерантността към идеите на 
другите, но и смелостта да покажа, презентирам и защитя своите собствени идеи.

...заедно учехме чрез интересните дискусии и разнообразните игри. Неформалното обучение е идеален метод. Научих толкова много, без 
дори да осъзная, защото имах интерес, а не трябваше да си чета урока насила.

...остави у мен много по-добре развити умения за общуване, както и увеличи потенциала ми като човек, който работи в екип. У мен остана 
възможността да преценявам и анализирам различни ситуации, чрез които мога да извличам общополезни ползи.
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Всички игри ... допринесоха доста и за отпускането ми да говоря пред хора ... и за превъзмогване на притеснението.

Хресва ми, че ... се комбинират много интересни и дори сериозни теми, които ние изучаваме подробно, но всъщност не усещаме това, 
защото всичко е представено под формата на игри, състезания или интересни задачи. Несъзнателно добиваме умения и знания, които не могат 
да ни се предоставят в училище. Подобрих своето творческо мислене, уменията да работя в екип, и научих как да изразявам себе си и идеите, 
в  които вярвам.

Искам отново да се наредя в КРЪГЧЕ и да изиграя една нова и непозната игра за мен.

Учители
Харесаха ми интерактивните методи. 

... научих, че учениците възприемат по-добре преподавания материал, когато се разговаря с тях открито, като с приятел, дискутират се 
актуални и наболели проблеми, и се използват неформални методи на обучение.

... общуването с участниците, положителният поглед върху целия процес на преподаване, активно участие на учениците, много добре 
подбрани методи за мотивиране на учениците.

Научих как да мотивирам учениците активно да участват в обучението като използвам интерактивни методи на обучение и работа в екип.

Наблюдавах страхотни тактики за сплотяване на екип, убедих се в ефективността на проектите, като методически подход. Научих интересни 
и ефектни подходи за екологично обучение.
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