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Наръчникът "Добри практики за приспособимост" е разработен
като част от проекта "Adaptable YOUth", изпълняван по програма
"Еразъм+", Ключово действие 2 - Сътрудничество в областта на
иновациите и обмен на добри практики, KA205 - Стратегически
партньорства за младежко образование.

Той е създаден с цел да помогне за повишаване на
осведомеността на работещите с младежи относно
приспособимостта и да ги подпомогне при включване на обучение
за приспособимост в тяхната практика. Наръчникът може да се
използва от всеки младежки център/младежка организация,
център за обучение и НПО, които се интересуват от това да
инвестират време и усилия в подобряване на уменията на
младежите за приспособяване в постоянно променящия се свят. 

Наръчникът предлага подбор от 22 добри практики от различни
европейски страни и съдържа информация за различни видове
умения за приспособяване. Те могат да бъдат приложени от 13-
17-годишните младежи в много области на живота. Наръчникът е
предназначен да помогне на младежките работници, които
тепърва започват да се занимават с обучение по приспособимост,
както и на тези, които търсят вдъхновение как да доразвият
своите програми за обучение по приспособимост. Описаните
практики са препоръчани от младежки работници от Полша,
България, Словения и Словакия. 
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Наръчникът е лесен за четене и предоставя конкретни
резултати, които младежките работници могат да използват в
ежедневната си работа или по време на обучение. Той е
подходящ както за опитни, така и за неопитни младежки
работници. 

Наръчникът започва с въведение, информация за цел и
задачи на проекта, целеви групи и очаквани резултати. След
това се прави преглед на това какво е приспособимост и
защо тя е важна за пригодността за заетост на младите хора. 

Всяка добра практика включва: 
 - кратко описание; 
 - ползи за младежите; 
 - размер на групата, възраст и продължителност; 
 - необходими материали и предварителна подготовка;
 - пример как да приложите практиката стъпка по стъпка.

Накрая, наръчникът съдържа речник с обяснения на всички
термини, използвани при създаването му.

Приятно четене и не забравяйте да се приспособявате!
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Въведение
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 both experienced and inexperienced youth workers.

The booklet begins with an introduction about the project, its
aims, target groups and expected project results. It then
provides an overview of what adaptability is and why it is
important for youths’ employability.

Each good practice includes: 
- a short description; 
- the benefits for youths; 
- group size, age and duration; 
- needed materials and preliminary preparation;
- example how to implement the practice step by step.
Finally, the booklet provides a glossary with explanations of all
skills-related terms used throughout the booklet.

The practices described in this booklet were contributed by
youth workers from: Poland, Bulgaria, Slovenia and Slovakia.
We have gathered the best 40 practices from different
European countries and different types of adaptability skills.
We evaluated them in the partnership and chose the best 22
from them to be included in the booklet.

Enjoy reading and don’t forget to be adaptable!
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За проекта

Приспособимостта е класирана като един от петте най-важни
фактора, които влияят върху работата на служителите,
според Доклада за глобалната конкурентоспособност на
Световния икономически форум. Според Европейската
комисия, приспособимостта също е посочена като едно от
шестте ключови умения, необходими за младежката заетост.
С промените в световната икономика, все по-често се налага
да се търсят нови професионални роли и смяна на
кариерата. 

В началото на 21-ви век много хора смятаха, че пригодността
за заетост ще бъде сериозен проблем за младите хора. От
2012 г. насам обаче стана ясно, че пригодността за заетост
всъщност не е толкова голям проблем, колкото се смяташе
първоначално. Вместо това истинският проблем е
приспособяването към променящите се обстоятелства.

В резултат на това приспособимостта вече се възприема
като решаваща за пригодността за заетост. Ето защо
младежкият сектор трябва да започне да работи върху
приспособимостта на младите хора.
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Младежи на възраст 13-17 години
Младежки работници

Положително въздействие върху осведомеността на
младежките работници и младежите относно значението на
уменията за приспособимост и нагласата за приспособяване;
По-лесен преход в живота и на работното място и за двете
целеви групи, за да имат по-добри перспективи за работа;

Проектът Adaptable YOUth се фокусира върху повишаването на
личния адаптивен капацитет или AQ (коефициент на
приспособимост) на младежите. AQ е от съществено значение,
тъй като показва колко добре човек може да се справя с
промените и сложността. Тя е от решаващо значение за
гъвкавостта и иновациите, тъй като помага на хората да усетят
промяната по-рано и да решат много проблеми.   

Проектът има за цел да разработи уникално обучение, което да
подобри уменията и нагласите на младите хора към
приспособимостта. Той е предназначен да улесни прехода на
младите хора към зряла възраст, като разглежда въпроси,
свързани с младежите по време на техния процес на преход.
 
Целевите групи са: 

Очакваме следните резултати по време на проекта и след
неговото приключване.
 
Резултати от проекта:
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Подобряване на уменията за приспособимост на младите
хора като гъвкавост, учене и продължаващо учене,
умения за решаване на проблеми, любознателност,
лидерство, пригодност за заетост, увереност, устойчивост;
Пренасочване на вниманието на младежите към
положителните аспекти на обстоятелствата в живота им и
към способността им да контролират начина, по който ги
преживяват.

Обучителна програма за приспособимост за младежи -
след приключването ѝ, младежите ще са повишили
нивото на своите умения за приспособимост и пригодност
за заетост. Освен това те ще са придобили съзнателна
представа за своята приспособимост и начините, по които
тя може да бъде запазена, регулирана и подобрена;
Удобни и лесни за ползване материали за младежките
работници - книжка с добри практики и набор от
инструменти за обучение, които подпомагат обучението и
практическото прилагане на придобитите знания в
ежедневната работа на младежките работници с
младежи;
Специално разработена онлайн образователна система -
образователен ресурс с кратки уроци за младежите, както
и дигитални инструменти за оценяване и материали за
обучение за младежките работници.

Осезаеми резултати от проекта и тяхното въздействие:
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Приспособимостта е способността ни да се справяме с
промените. Това е способността да бъдем гъвкави и да
намираме нови начини за действие. Това е способността за
решаване на проблеми.

Има много причини, поради които приспособимостта е важна. Първо,
приспособимостта помага на хората да се справят с промените. Промяната е
факт и се случва постоянно. Бизнесът трябва постоянно да се приспособява
към промените в икономиката. Работниците трябва да се приспособят към
промените в технологиите. Дори личният ни живот е изпълнен с промени.
Преместваме се, сменяме работата си, женим се, имаме деца и т.н. Ако не
можем да се справим с промяната, ще останем назад.

Второ, приспособимостта ни помага да решаваме проблеми. Проблемите се
появяват постоянно и ако не можем да ги разрешим, няма да успеем в
живота. Често най-добрите решения идват от способността да мислите
нестандартно и да сте достатъчно гъвкави, за да опитвате нови неща.
Трето, приспособимостта ни прави по-гъвкави и иновативни. Гъвкавост
означава да можете да се движите бързо и да реагирате бързо на
промените. Иновацията означава да можете да предлагате нови идеи и
решения. В днешния динамичен свят са важни както гъвкавостта, така и
иновациите.

И накрая, приспособимостта ни прави по-уверени и устойчиви. 
Увереността означава да знаем, че можем да се справим с всичко,
което ни се изпречи на пътя. Устойчивостта означава да се
възстановяваме бързо от неуспехите и да продължим живота си. 
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Ако искате да постигнете успех в днешния свят, започнете да
развивате уменията си за приспособяване. Ще бъдете
щастливи, че сте го направили. 

Научете се да приемате промените;
Бъдете гъвкави и опитвайте нови неща;
Разрешавайте проблемите бързо и ефективно;
Бъдете уверени и устойчиви.

Приспособимостта ни помага да направим и двете неща.

Изводът е, че приспособимостта е от решаващо значение за
успеха в днешния свят. Хората, които имат умения да се
приспособяват, ще бъдат по-успешни в кариерата и в личния си
живот. Бизнесите, които могат да се приспособяват, ще бъдат по-
успешни на пазара. А обществата, които се приспособяват, ще
могат по-добре да се справят с промените.

Има много начини, по които приспособимостта може да подобри
живота ви. Ето само някои от тях:
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ДОБРИ
ПРАКТИКИ



Размер на
групата

10-12 човека

Възрастова
група
13-17

Продължителност
60 минути

За какво става въпрос?

Тази игра е подобна на Форум театъра, но носи
елемента на забавление и позволява на всички
участници да останат в ролята си. 
Тя дава възможност на участниците да изпробват
различни начини на действие, които могат да бъдат
приложени в ежедневието им. 
Първоначално техниката е разработена от
бразилския драматург Аугусто Боал като политически
инструмент за промяна, като я нарича "Театър на
потиснатите". През следващите години тя е широко
приспособявана за използване и в образователния
контекст.

Ползи за младежите
 
Тази игра помага на младежите да използват и
развиват своята креативност и уменията си за
решаване на проблеми, като същевременно
тренират своята гъвкавост. Това им позволява също
така да преосмислят ситуациите и да разработят
възможни подходи, ако подобни ситуации им се
случат отново. Забавно е и те наистина му се
наслаждават. Чрез тази практика младежите
развиват и силно чувство за социална и гражданска
ангажираност.

Промяна!
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Насоки за изпълнение стъпка по стъпка:

Обяснете на младежите историята на описания
по-горе метод на форум театъра и изложете
правилата на играта. 
Можете да изберете да играете по един от двата
описани начина:

1) Чрез смяна на ролите
Треньорът започва с кратка дискусия, за да
извлече теми, свързани с ежедневните проблеми,
които силно вълнуват участниците. Те могат да
изберат две/три основни идеи и да сформират
две/три групи в зависимост от броя на
участниците в групата. Дайте на групите десет
минути, за да измислят сцена с продължителност
три минути. Например, сцената може да е
посветена на  неравенството между половете,
уврежданията, възрастта, религията, расата,
дискриминацията и т.н., проблеми, с които са се
сблъскали. Накарайте всяка група да изиграе
своята сцена. 
 
Треньорът обяснява, че само една група ще се
представи в даден момент и че по-късно сцената
ще се разиграе отново за групите/аудиторията,
които не са се представили. По време на второто
изпълнение на сцената всеки от публиката може
да извика "Спри!", когато види нещо, което може
да се промени, или проблем, който може да се
реши. След това зрителят може да заеме
мястото на един от актьорите и да намери начин
да промени сцената.  
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Предварителна
подготовка 

Няма

Необходими
материали

Няма



Другите участници трябва да реагират на
промените. Този процес може да продължи,
докато сцената не се промени достатъчно, за
да се стигне до справедливо решение. Дайте
възможност на всяка група да участва по
същия начин.

2) С актьорите, които запазват ролята си
Младежите се събират в група и един от тях
започва да разказва история, която му се е
случила и е трябвало да вземе някакво
решение или да реагира по някакъв начин. В
определен момент от историята треньорът
казва "Промени!" и участникът, който разказва
историята, трябва да я промени на мястото,
където е спрял. Например:
"- Вчера се прибрах късно и майка ми каза, че
нямам право да излизам до края на
седмицата. Казах "Добре".
- Промени!
- ...и аз казах "Това не е нормално!" и
започнах да крещя...
- Промени!
- ...и започнах да се смея. И тогава тя каза..."
Това може да продължи няколко кръга,
докато треньорът или избран представител
на аудиторията не бъдат удовлетворени.

Предварителна
подготовка 

Няма

Необходими
материали

Няма
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Размер на
групата

Индивидуално
или за

максимум 20
човека

Възрастова
група
13-30

Продължителност 
30-45 минути

За какво става въпрос?

Изпълнението на това упражнение може да
помогне на младите хора да разпознаят и оценят
талантите, силните страни и положителните черти,
които притежават. Насърчаването на младежите да
ги възприемат като "подаръци" добавя забавен
обрат към цялата дейност, тъй като това, което
имат накрая, може да се опише като "кутия за
подаръци".

Ползи за младежите

Чрез тази практика младежите могат да научат, че
наблюдението и разговорите с другите могат да им
помогнат да получат ценна информация за тях и за
себе си. Те научават също, че различието не
означава, че нямаме много общи черти. Знанието,
че всички ние притежаваме различни таланти и
способности, може да помогне на обучителите на
младежи да планират дейности за бъдещето. Тя
може да помогне на младежите да бъдат по-
приобщаващи, приемащи и приспособими на
пазара на труда, като използват собствените си
открити таланти.

ЦВЕТЕ - Моята
визитна картичка

19



Предварителна
подготовка

Разпечатайте модел на
цвете с празни

венчелистчета на
голям лист хартия,
например А5, или

подгответе толкова
празни листа, колкото
са участниците, за да
могат да нарисуват

свое собствено цвете.
 

Скромност
Внимателност
Търпеливост
Креативност
Спокойствие
Нежност
Услужливост
Любезност

Насоки за изпълнение стъпка по стъпка:

Започнете, като обясните, че упражнението
ще се съсредоточи върху това, което сте
вътре в себе си. Първата стъпка е да се
определят дарбите, качествата и талантите,
които учениците смятат, че притежават. Те
включват качества като:

В края на тази страница има място за
записване на няколко качества или
характеристики, които не са изброени, така че
насърчете участниците да проявят
творчество, ако смятат, че някои от техните
"дарби" или добри качества може да липсват.
Втората стъпка е участниците да споделят
избраните от тях черти и таланти. Те трябва
да опишат защо са избрали всяка дарба или
качество и да дадат примери за това как тези
качества им подхождат.

След това практиката може да бъде
продължена по един от двата начина:
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Отпечатани картички
със схема на цветето
или големи листи A5
Маркери
Химикалки
Връзка за сваляне:
ЦВЕТЕ

Необходими материали
Версия 1:

   

Версия 1: Давате на всеки човек лист хартия с
рисунка на цвете на лист А5, след което прочитате
какво представлява всяко листенце и какво трябва
да се впише в него. Всеки човек самостоятелно
вписва своите дарби и качества във всяко
венчелистче. След като напълни цветето, всеки
участник обсъжда своето ЦВЕТЕ в групова
дискусия.

Раздайте картички с отпечатано цвете или
помолете участниците да го нарисуват. Вътре
участникът трябва да напише името си. Обсъдете
всяко венчелистче и след това отделете 15
минути, за да попълнете всяко от цветчетата си
поотделно.

Венчелистче 1: Условия на труд, при които
работя най-добре, места, където работя най-добре
Венчелистче 2: От какво съм доволен в живота
си, какво бих искал да променя в живота си?
Венчелистче 3: Способностите, които обичам да
използвам най-много
Венчелистче 4: Хората, с които искам да работя. 
Венчелистче 5: Полезна информация за хора,
неща, области, която съм научил в училище, чрез
хобитата си, на обучения, семинари, курсове, от
някого, чрез четене и т.н.
Венчелистче 6: Предмети, с които мога да
работя: оборудване, мултимедия
Венчелистче 7: Резултати, които искам да
постигна в краткосрочен и дългосрочен план
Венчелистче 8: Ползите, които тези резултати ще
ми донесат: качество на живот, приятели, позиция,
заплата, привилегии, други.
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Предварителна
подготовка

Разпечатайте модел на
цвете с празни

венчелистчета на голям
лист хартия, например

А5, или подгответе
толкова празни листа,

колкото са участниците,
за да могат да нарисуват

свое собствено цвете.
 

https://drive.google.com/file/d/1NUG1A7VtUx00MY2upvHjbXC6nQEv2E7V/view?usp=sharing


Шаблон за кутия за
подаръци (ще го
намерите в работния
лист) 
Ножица
Лепило
Маркери
Материали за ръчна
украса (например
стикери, пайети,
брокат и др.) 
Малки листчета с
написани върху тях
различни дарби,
качества и силни
страни

Необходими материали
Версия 2: 

 

Версия 2: Тази практика може да се направи
и като "Кутия" вместо като цвете, за да се
включи повече практическа работа от страна
на участниците.
За да го направите по този начин, дайте им
предоставената изрезка от кутията за
подаръци. Накарайте ги да изрежат по
пунктирните линии и да подредят кутията,
след което да я украсят с името си, с
любимия си цвят (цветове) или с други
предмети, които биха искали да използват.

Щракнете върху връзката, за да изтеглите: 
My-Gifts-Traits-and-Talents.pdf
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https://positive.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/09/My-Gifts-Traits-and-Talents.pdf


Размер на
групата

3-8 души във
всяка група

Възрастова
група
13-22

Продължителност
5-10 минути

Вълшебната пръчица

За какво става въпрос?

Тази дейност проверява доколко участниците са
гъвкави към дадена промяна и им дава възможност
да мислят проактивно. 

Ползи за младежите

Тази дейност ще бъде полезна за развиване на
способността за приемане на промените в живота и
за насърчаване на самоутвърждаването.
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Предварителна
подготовка

Няма 

Необходими
материали

Няма

В началото разпределете участниците на
екипи.
След това ги помолете да си представят,
че имат вълшебна пръчица, с която могат
да променят всичко в този свят. Дайте им
10 минути за дискусия.
След като изтекат 10-те минути, ги
помолете да споделят предложените от
тях промени. 
Обсъдете техните решения, както е
описано по-долу

Като екип, как стигнахте до решението и
всички ли се съгласиха с него?
Някой казал ли е, че иска да се промени с
помощта на магическа пръчка?
"Трябва постоянно да се променяме, за да
успеем в този технологичен свят." Какво
мислите?

Насоки за изпълнение стъпка по стъпка:

1.

2.

3.

4.

Дискусия:
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Възрастова
група
10+

За какво става въпрос?

Тези дейности са подходящи за загрявка, за да
започнете дискусии по темата за приспособимостта
с младите хора. 
 
Ползи за младежите

Тази дейност помага на младежите да разберат
основната теория за приспособимостта и връзката
ѝ с мозъка. Тя може също така да им помогне да се
научат да разпознават чувствата, които промяната
предизвиква. По този начин младежите могат да
развият уникален начин на мислене, който ще им
помогне в условията на промяна. 
 

Размер на
групата

2-50 души
(В случай на по-

голяма група,
разделете на

по-малки групи
за

дискусионната
част)

Продължителност
10-20 минути

Разгрявка за гъвкавост
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Предварителна
подготовка

Няма

Необходими
материали

Няма

Лесно или трудно променихте начина, по
който кръстосвате ръцете си? 
Повечето от нас имат навика да
кръстосват ръцете си в една посока. Защо
навиците са по-лесни от новите начини?
Защо е трудно да се променят навиците? 
Смятате ли, че с практика, кръстосването
на ръцете в другата посока ще стане по-
лесно?

Насоки за изпълнение стъпка по стъпка

Дейност 1:

Водещият дейността моли участниците да
кръстосат ръце на гърдите си (това е само
пример, те могат да изберат и друго
положение). 
След това ги моли да променят позицията си,
като отново кръстосат ръце на гърдите си.
 
След това треньорът започва дискусия:

След кратката дискусия треньорът обяснява:
"Когато многократно повтаряме дадено
действие, мозъкът ни създава силна верига
от връзки. Ето защо е толкова лесно.
Първоначално промяната на действието е
неудобна, защото мозъкът ни трябва да
създаде нов път. Необходима е практика, за
да създадете нов път и да го фиксирате
достатъчно, за да не се чувствате неудобно."
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Preliminary preparation
None

Needed materials
None

Какво е усещането да смените мястото
си?
Възприехте ли смяната на местата като
добра възможност да седнете с някого?
Или това беше неудобна промяна? Или
може би и двете? 
Как се чувствате на новото си място?
Бихте ли се върнали на старото си място
или бихте останали на новото място? 
Защо мислите, че изпитвате тези чувства?
Можете ли да свържете тези чувства с
чувства, които сте изпитвали в други
ситуации в живота?

Насоки за изпълнение стъпка по стъпка

Дейност 2:

Водещият моли участниците да си съберат
нещата, да станат и да си изберат ново
място. Дава им минута, за да се настанят. 

След това започва кратка дискусия:

След дискусията треньорът обяснява
теоретичната част на упражнението: 
"Всички ние имаме свои начини да реагираме
на промените. Някои хора се радват на много
промени. Други предпочитат по-улегнал
живот. Няма "правилен" начин, стига да
можете да се приспособяте."
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Размер на
групата

10-12 човека

Възрастова
група
13-17

Продължителност
5-10 минути

За какво става въпрос?
Тази игра е бърза разгрявка и може да се използва
за улесняване на програмата или основната
дейност. Тя привлича вниманието на младите хора
и ги провокира да реагират бързо на промените.

Ползи за младежите

През детска игра, участниците се научават как да
се приспособят към промените. 
Те упражняват способността си да реагират бързо
и да се възползват от допълнителното движение,
което предлага играта. Ако са изморени от
„седяща“ дейност, могат да я използват, за да си
починат и да пренасочат вниманието си.

Отиди, пляскай, спри,
седни!
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Предварителна
подготовка 

Няма

Необходими
материали

Няма

Насоки за изпълнение стъпка по стъпка

Младежите са помолени да започнат да
ходят бавно и докато вървят, им се дава
инструкция за изпълнение от четири
"команди": отиди, спри, пляскай и седни. В
продължение на няколко минути треньорът
ги провокира с тези команди, като ги сменя
бързо. Това е ниво 1.

След това те започват със следващото ниво -
водещият дава инструкции как да
изпълняват четирите команди: върви бавно,
пляскай бързо, върви назад и т.н.

След няколко минути те са поканени да
опитат последното ниво - 3. Треньорът им
казва, че сега командите са обърнати - когато
кажат "отиди", хората трябва да спрат, когато
кажат "спри", хората трябва да отидат, когато
кажат "пляскай", хората трябва да седнат, а
когато кажат "седни", хората трябва да
пляскат. 

В края на играта участниците трябва да са
доста енергични поради бързата смяна на
скоростта на командите и тяхното връщане.
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Размер на
групата

10-20 people

Възрастова
група 
13-17

Продължителност
10-15 минути

За какво става въпрос?

Използването на споделената групова енергия
може да бъде много полезно за развитието на
приспособимостта. Тази практика може да бъде
въведена в нови или стари групи. Тя помага да се
наблюдават и анализират индивидуалните
темпераменти и начинът, по който всеки човек
може да допринесе за общата цел.

Ползи за младежите
Чрез използването на групова динамика, тази
дейност помага на младежите да развият своите
умения за гъвкавост, наблюдение, анализ и
саморефлексия.

Бройте заедно
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Предварителна
подготовка

Няма

Необходими
материали

Няма

Насоки за изпълнение стъпка по стъпка

Инструкторът моли групата да се събере в кръг и
да запази мълчание.
След това обясняват на участниците, че трябва
да започнат да броят едновременно заедно -
1,2,3... Първата им цел е да достигнат 10.
Групата трябва да спазва две прости правила:
1) двама души не могат да говорят
едновременно и всеки трябва да участва в
някакъв момент. 
2) Ако двама души започнат да казват числото
заедно, групата трябва да започне да брои
отначало - 1,2,3.

Много е важно инструкторът да следва групата.
Ако забележат, че групата се затруднява да
стигне до числото 10 с 4-5 опита, трябва да ги
спрат и да ги попитат защо смятат, че не могат
да стигнат до това число. Инструкторът трябва
да позволи и да помогне на групата да достигне
до стратегия, без да им я предоставя, а като
задава въпроси и рядко предлага частични
решения.

След като групата достигне 10 точки,
инструкторът може да ги прикани да си поставят
по-висока цел - например 20 или 100.
Играта може да се използва като кратка
демонстрация на важността на работата в екип
или като често упражнение за подобряване на
уменията за работа в екип. 
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Размер на
групата

10-12 човека

Възрастова
група
13-15

За какво става въпрос?

Тази дейност включва групова конструкция на
рампа за пренасяне на топка за тенис. Чрез
дейности с други хора като тази, младежите могат
да се научат как да се справят с неочаквани
външни проблеми и как да се приспособят към
промените.

Ползи за младежите

Младите хора се научават да се приспособят към
промените в установената среда и да използват
ресурсите на групата, за да се справят с даден
проблем.

Изграждане на рампа
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Продължителност
60 минути



Предварителна
подготовка

Няма

пръчици, 
сламки, 
клечки за зъби, 
лепило и 
картон                    
 в зависимост от
мястото, избрано
за дейността -
гората или
класната стая

Необходими
материали
Няма или: 

 

Насоки за изпълнение стъпка по стъпка

За тази дейност обучителят трябва да реши
дали да предпочете открита или закрита
среда. Дейността включва групова работа и
използване на материали - природни или
канцеларски, в зависимост от мястото. 
Групата се разделя на две подгрупи (с по 5-6
души) и се приканва да решат проблем без
предварителна подготовка.

Обучителят ги моли да построят платформа
за преместване на топката от началната до
крайната точка. Платформата трябва да е
дълга поне 2 м и да е изградена само от
материали, които те са намерили (в гората)
или са им били предложени (ако са на
закрито). Те разполагат с 60 минути, за да
направят това.

След 30 минути инструкторът казва на
групите и им казва, че имат допълнителна
задача относно рампата - сега тя трябва да
има ляв и десен завой или може да има
участък, в който топката не докосва твърдата
земя, и т.н. Много е важно да кажете на
групите, че не са важни крайните резултати, а
начинът, по който групата им реагира на
внезапната промяна, и начинът, по който
достигат до общото си решение.
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Предварителна
подготовка 

Няма

Дайте им останалите 30 минути, за да
приспособят рампата си.
След като времето изтече, поканете ги да
представят своите рампи и да ги тестват.

Накрая оставете време за размисъл - нека
всяка група сподели опита си от създаването
на рампата и как се приспособява към
внезапната промяна, която сте въвели. 
Трудно ли им беше? Как се почувстваха, след
като им беше представено второто
предизвикателство? Какво биха направили по
различен начин, ако можеха? 
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пръчици, 
сламки, 
клечки за зъби, 
лепило и 
картон                    
 в зависимост от
мястото, избрано
за дейността -
гората или
класната стая

Необходими
материали
Няма или: 

 



Размер на
групата

1-30 човека

Възрастова
група
10+

Продължителност
10-60 минути

В зависимост от
големината на
групата и целта
на дейността

За какво става въпрос?

Този пример ще покаже различен начин за
изследване и поставяне под въпрос за нещата
около нас. Това ще даде възможност за
разгръщане на креативността и творческото
решаване на проблеми. По време на това
упражнение треньорът може да измести фокуса на
групата към други области и да промени
перспективата. 

Ползи за младежите

Езикът може да отвори или да затвори творческата
врата.
Използването на "отворен" език раздвижва
съзнанието и го насърчава да създава мисловни
връзки, което е ключът към успешното творческо
мислене.
Езиковите упражнения насърчават участниците да
разгледат начина, по който задават въпроси и
изследват различни проблеми, как задават въпроси
на самите себе си и какви думи използват. Това ще
повиши приспособимостта към проблеми и
ситуации, които не са обичайни.

Използване на езика
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Различни предмети
от ежедневието. 
Химикалка и място
за писане

Необходими
материали

Насоки за изпълнение стъпка по стъпка

Треньорът показва един предмет на групата.
(Пример - тенджера за готвене)
Той моли участниците да погледнат
предмета, да го вземат в ръце и след това да
отговорят на въпросите. 
След всеки въпрос участниците биват
помолени да запишат още примери в
тетрадките си. 
1. Какво можете да ми кажете за този обект?
Какво виждате? Мислете само за фактите,
които са реални и видими. (Каква е формата
му? От какъв материал е изработен? 
2. Какво е доброто в този обект, какви са
ползите от използването му и какво е доброто
в неговия дизайн? 
3. За какво трябва да внимавате с тенджерата
за готвене? Какви са рисковете при
използването му? 
Досега групата се занимаваше с фактите,
ползите и рисковете, свързани с тенджерата,
и остави известно пространство за творческо
мислене. 

Треньорът моли участниците да погледнат
отново предмета. 
4. Какво друго би могло да бъде това?
(Например, рибарска мрежа)
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Предварителна
подготовка

Няма



5. Как бихте могли да го използвате по
различен начин? (Можете да я носите като
шапка) 
6. Как бихте могли да го подобрите?
(Добавете отделящи се части, които могат да
го превърнат в нов инструмент за готвене) 
7. Ако беше голямо колкото къща, какво
можеше да бъде то? (Например плувен
басейн)
8. Ако е малък като напръстник, какво бихме
могли да направим с него? (Например чаша
за фея) 

Сега участниците могат да споделят своите
най-щури идеи. Не се възпирайте!!
Треньорът може да смени обекта или да
приложи тази техника за решаване на
конкретен въпрос или проблем.
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Различни предмети
от ежедневието. 
Химикалка и място
за писане

Необходими
материали

Предварителна
подготовка

Няма



Размер на
групата

Индивидуална
работа

Възрастова
група
15+

Продължителност
20-60 минути

 

За какво става въпрос?

По време на тази дейност участниците ще се
опитат да погледнат на своя проблем от различна
гледна точка. Те ще имат възможност да
практикуват позитивното и творческото си мислене,
да повишат самочувствието си, както и да
използват инструментите, с които разполагат, за
решаване на проблеми.

Ползи за младежите

Когато имаме проблем, може да е трудно да
мислим извън обичайните си модели и често
мислим само за познати решения.
Разглеждането на даден проблем от различна
гледна точка може да помогне на участниците да се
справят с него и да предприемат положителни
действия.

Играйте с проблема
си
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Предварителна
подготовка 

Няма

Хартия
Химикал

Необходими
Материали

Насоки за изпълнение стъпка по стъпка
Треньорът моли участниците да се сетят за
проблем, който ги вълнува. Може да бъде
споделено в дискусия. Те могат също така да
решат да го запазят в тайна. След това ги
молим да си представят своя проблем от
друга гледна точка:

1. Представете си, че проблемът НЕ Е ВАШ
проблем. 
Какво бихте казали на приятел, когато ви
помоли да го посъветвате за някакъв
проблем? Представете си проблем, който не
е ваш, а на близък приятел. Какъв съвет
бихте дали на приятеля си? Моля, помислете
за различните аспекти на въпроса; той може
да има скрити ползи; може да искате да
посочите някои капани в плана или да
предложите необичайни решения. 
Напишете проблема, който имате в момента;
опитайте се да не надвишавате 10 думи.
След това си спомнете за добър приятел,
който често идва при вас, когато има
проблем. Моля, напишете името на приятеля
си под вашия собствен проблем; представете
си, че той е негов. Какъв съвет бихте му
дали? Това ще ви помогне да бъдете по-
обективни по отношението му. 
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Предварителна
подготовка

Няма

Хартия
Химикал

Необходими
материали

2. Това ИЗОБЩО не е проблем. 
 Какво би станало, ако проблемът, с който се
сблъсквате, всъщност не е проблем, защото
знаете, че можете да се справите с тази
ситуация и да постигнете желаните резултати
дори още по-добре? 
Представете си умение, в което сте уверени, и
всичко, свързано с него, е лесно. Например,
вие сте дърводелец и обичате да работите с
дърво. В това упражнение си представете, че
можете да прехвърлите увереността си в
умение, което харесвате, в област, която
обикновено намирате за проблемна. Какво е
усещането, когато работите с увереност и се
наслаждавате? Какво ще трябва да промените,
за да можете да получите същото усещане в
област, в която не се чувствате толкова
уверени?

Разделете листа на 3 части. От лявата страна
запишете най-добрите си качества и силните
си страни. Избройте всички, за които се
сещате. От дясната страна запишете
настоящия си проблем. В средата на листа се
опитайте да намерите връзката между
проблема и силните си страни. Опитайте се да
разберете как можете да използвате своите
качества, връзки и силни страни; уверени сте в
себе си, за да разрешите проблема си. 
Представете си, че сте разрешили проблема
си. Какво чувствате сега? Как се е променила
ситуацията? Как виждате себе си?
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Размер на
групата

По двойки

Възрастова
група
13-18

Продължителност
30 минути

(в зависимост от
дискусията)

За какво става въпрос?

В това упражнение участниците ще направят
промени във външния си вид и след това ще се
опитат да идентифицират промените, направени от
партньора им. Това ще им помогне да разберат
трудностите, свързани със създаването и 
поддържане на промените.

Ползи за младежите

Младежите ще разберат, че промяната е нормална
част от живота и че могат да се приспособят към
нея. Тази дейност им помага да разберат емоциите,
свързани с промяната, и как да се справят с тях. Тя
има за цел да насърчи участниците да мислят за
приспособяванета като ефективно решение в
различни ситуации в живота им.

Промени външния си
вид
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Уведомете участниците, че ще участват в
експеримент за извършване на промени.
Не казвайте, че това е игра. Получете
предварително съгласие от тяхна страна,
като се съгласите да живеете с
направените промени до края на
експеримента. Уверете ги, че
експериментът продължава само 30
минути и че няма да им се налага да
правят нещо, което им е неприятно.
Разпределете участниците в групи по
двама и накарайте всяка двойка да
застане с лице един към друг.
Помолете участниците да определят кой
от тях ще наблюдава и кой ще прави
промените.
Кажете на наблюдателя да проучи
внимателно партньора си, защото той ще
направи няколко промени.
След това наблюдателят от всяка двойка
трябва да се обърне с гръб (или да
затвори очи) и да помоли другия човек да
направи пет промени във външния си вид.
Това може да означава преместване на
часовника от едната на другата китка,
сваляне на обувка, сваляне на бижута или
вратовръзка или сваляне на очилата.
Дайте на участниците 30 секунди, за да
извършат промените.

Насоки за изпълнение стъпка по стъпка

1.

2.

3.

4.

5.

Предварителна
подготовка

Няма

Необходими
материали

Няма
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Предварителна
подготовка

Няма

Необходими
материали

Няма

Какво е усещането, когато ви помолят да
направите толкова много промени?
Кои са нещата, които карат хората да се
противопоставят на промените?

Защо е трудно да се поддържат
промените, след като са направени?

   6.Участниците могат да се изправят отново
един срещу друг с отворени очи и да помолят
партньора, който не е направил промени, да
посочи възможно най-много от тях. Отделете
около 30 секунди за това.
Направете още няколко кръга от стъпки 5 до
7.
   7.Накрая помолете участниците да
направят 10 промени за 20 секунди. Вероятно
ще срещнете съпротива в този момент.

Въпроси за обсъждане

Започнете с предходните въпроси. В
определен момент участниците ще започнат
да се позовават на промените, направени по
време на упражнението. Когато това започне
да се случва, задайте следния въпрос:

Бележки за обучителя
Когато давате инструкции за това
упражнение, поискайте съгласие от
участниците, че ще бъдат любезни един към
друг през цялото време и че ще запазят
направените промени до края на
упражнението. 
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Размер на
групата

6-18 човека

Възрастова
група
13-30

Продължителност
30-45 минути

За какво става въпрос?

В тази дейност за приспособимост младежите ще
трябва бързо да нарисуват 5 кръга и да ги
превърнат във всичко, което могат да си
представят. След това те ще бъдат изправени пред
предизвикателството да направят същото нещо,
без да използват ръцете си!

Ползи за младежите

Резултатите от тази практика включват развиване
на умения за решаване на проблеми, творческо
мислене и способност за бърза промяна на
плановете. Тази практика допринася и за
развитието на предприемачески умения, като
например приспособимост.
Някои проблеми, за чиито решение може да
помогне тази практика, са липсата на време за
подготовка, несигурността в работата онлайн,
необходимостта да се намери интересен и
нестандартен начин за оценяване на участниците и
необходимостта от разработване на нови методи за
оценяване.

Вижте, без ръце!
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Прочетете
дейността за
приспособимост
Събиране на
материали

Предварителна
подготовка

Хартия за всеки
младеж
Молив/пастел/
маркер
Таймер

Необходими
материали

 

Насоки за изпълнение стъпка по стъпка

1. Дайте на всеки младеж лист хартия и нещо за
писане.

2. Кажете им, че имат от 1 до 3 минути, за да
нарисуват 5 кръга и да използват въображението
си, за да превърнат кръга във всичко, което им
хрумне.

3. Променете рисунката, като нарисувате един
кръг и го превърнете в дърво, извънземно или
нещо от вашето въображение. Напомнете им, че
целта не е перфектна рисунка, а изображение,
което наистина използва въображението.

4. В края на минутата поканете младежите да
споделят с групата своите рисунки и какво са
мислили.

5. Сега кажете на младежите, че ще им
поставите предизвикателство и те трябва да се
приспособят, за да намерят начин да го
преодолеят. Накарайте младежите да повторят
думата "приспособимост", за да се упражнят да я
произнасят.

6. Кажете им, че предприемачите не винаги
знаят с какви предизвикателства ще се сблъскат.
Те трябва да правят промени или да се
приспособят, когато се появят проблеми, за да
намерят нови начини да реализират идеите си.
Това се нарича ПРИСПОСОБИМОСТ.
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7. Поставете им предизвикателството отново да
нарисуват 5 кръга и да използват въображението
си, за да превърнат кръга във всичко, което им
хрумне, но без да използват ръце!

8. Те могат да използват лактите си, пръстите на
краката си или да им предоставите хартия, тиксо
и ножица. Могат да използват ръцете си, за да
изработват инструменти, но не могат да
използват ръцете си по никакъв начин, докато
рисуват.

9. Дайте им 5-10 минути за работа. Разхождайте
се наоколо и отбелязвайте на глас как те
приспособят използването на крака си или на
материалите, за да изпълнят
предизвикателството.

10. Помолете всеки младеж да представи своите
5 кръга и да обясни различните начини, по които
се е приспособил да рисува без ръце.
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Прочетете
дейността за
приспособимост
Събиране на
материали

Предварителна
подготовка

Хартия за всеки
младеж
Молив/пастел/
маркер
Таймер

Необходими
материали

 



Размер на групата
до 100 човека,
разделени на

групи (3-6 човека
в група) или

индивидуално (до
20 човека) 

Възрастова
група
13-30

Продължителност
30-45 минути до

20 човека

За какво става въпрос?

Това упражнение има за цел да покаже и да упражни
заедно с младите хора как съвместно да извършат
конструктивен анализ на важните за тях въпроси. След
това, въз основа на задълбочена диагностика, направете
изводи, които ще ви позволят да предприемете действия
за подобряване на ситуацията.
Младите хора ще бъдат помолени да направят общ плакат
с предложенията си по избрания за анализ въпрос. Всеки
член на групата ще отговори на въпроси по този проблем,
след което отговорите ще бъдат обсъдени и подредени по
значимост. Въпрос: 
Как е/какво беше? Как трябва да бъде? Защо не е така,
както трябва да бъде? Заключение!

Ползи за младежите

Резултатите от тази практика включват: умения за
решаване на проблеми, творческо мислене, разглеждане
на решението, преди да се направи избор, общуване в
група и съзнателно участие в социалния живот. Тази
практика спомага за развитието на способността за
анализ, оценка на фактите, преценки и предлагане на
решения на противоположната страна. Тя ви подготвя да
представяте собствената си гледна точка, да спорите и да
защитавате собственото си мнение. Тя дава възможност
да се изслушват и вземат предвид мненията на другите
хора, активизира всички хора, дава възможност за обмен
на мисли. Намиране на интересни и нестандартни
решения.

МЕТАПЛАН
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Подгответе се за
всяка група или
индивидуално:
Изрежете 4
различни
геометрични
фигури (кръгове,
правоъгълници) и
облаци за
залепване, важно е
да има различни
цветове (комплект),
1 комплект е за 1
проблем, за
предпочитане 3
комплекта за всяка
група / или
индивидуално

Предварителна
подготовка

Насоки за изпълнение стъпка по стъпка

Заедно с групите обсъдете и изберете
въпрос, който ще ви мотивира да търсите,
анализирате, оценявате и формулирате
преценки и решения. Или задайте въпрос в
зависимост от темата, която искате да
обсъдите с младежите в групата: 

Например: Как да се подготвим за влизане на
пазара на труда? Как да подобрим меките си
умения? Как можем да решим проблема с
изхвърлянето на отпадъци?
 I. Обяснете, че има инструмент, който може
да ви помогне да измислите продуктивни
решения, и той се нарича МЕТАПЛАН.
Опишете какво означава и как да го
направите. 

Метапланът е графична форма за
представяне на срещата на целия екип.
Благодарение на специалните плакати с
помощни въпроси ни е по-лесно да
организираме фактите и данните,
обсъждани по време на срещата, както и да
ги анализираме и да направим изводи от
тях. Той може да бъде полезен и за търсене
и анализиране на нови предложения за
работа за младежи.

Повече информация можете да намерите тук:
https://www.wikiwand.com/en/Metaplan

48

https://www.wikiwand.com/en/Metaplan


След това прикрепете темата към голям лист
хартия, поставен на централно място, напр. в
облак. Благодарение на това всички ще са
наясно с темата по време на упражнението.
Младите хора ще могат да излагат мислите
си под формата на кратки изречения,
благодарение на които цялото ще бъде ясно
и видимо за всички.
След това нарисувайте схема, като тази по-
долу:

Цветни карти
Дъска, на която можете
да закачите плакат,
обикновена стена,
Сива хартия, може да
има и друг голям лист
хартия, на който
участниците ще имат
възможност да
коментират,
Малки самозалепващи
се листчета в различни
цветове, с различни
форми, напр. кръг,
облак, правоъгълник,
овал и др.
Цветни флумастери,
бои, маркери и други
инструменти за писане,
използвани за графично
разработване на
съдържанието.
Големи листи хартия
(флипчарт)
Залепваща лента
Лепило
Ножица

Необходими материали

II. Разделете младежите на групи, дайте им
листи и маркери. Младите хора във всяка
група трябва да подготвят описания на
проблеми, свързани с тяхното ежедневие,
проблеми на общността, глобални проблеми
и т.н. Имат на разположение 10 минути за
това.
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Тема

1. Как е? Как беше? 2. Как трябва да
бъде? Как

трябваше да
бъде?

3. Защо не е така,
както трябва да

бъде?

4. Заключения



След това им дайте 10 минути, за да напишат
на самозалепващи се листчета отговорите на
всеки проблем, като преминат през 4 области,
и да ги залепят на флипчарта си, а след това
на стената, представяйки на групата:

§  Описание на настоящата ситуация,
състоянието, което е сега или което е било
досега. Това е вид диагноза на ситуацията, тя
може да бъде запазена и описана с помощта
на лепящи се листчета във формата на кръг.
Тя е диагноза на текущото състояние

§  Това е анализ на предполагаемите
възможности, на идеалното състояние, към
което се стремим, което е желателно. Това е
цел, която се описва на правоъгълни лепящи
се листчета със заоблени ъгли. Този въпрос
има за цел да провокира отговори, посочващи
състоянието, в което трябва да се работи в
диагностицираната област.

§  При отговора на този въпрос се опитваме
да намерим причините, поради които
първоначалното състояние не е това, към
което се стремим. Нека се опитаме да
помислим, като запишем възможните причини
на лепящи се листчета във формата
например на ромб. На този етап се
формулират причините за възникналите
нередности и грешки.
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Подгответе се за
всяка група или
индивидуално:
Изрежете 4
различни
геометрични
фигури (кръгове,
правоъгълници) и
облаци за
залепване, важно е
да има различни
цветове (комплект),
1 комплект е за 1
проблем, за
предпочитане 3
комплекта за всяка
група / или
индивидуално

Предварителна
подготовка



§  Опитайте се да намерите конкретни
действия, които ще позволят да се подобри
настоящата ситуация и да се постигне целта
или поне да се доближите до нея.
Заключенията трябва да са забележими, нека
да запазим тяхната овална форма, форма на
звезда и да им дадем необичаен цвят,
например розов.
Заключенията и обобщението трябва да
доведат до формулиране на цели. Групите
представят постерите си на флипчарт или на
стена, описват идеите и дават примери. 
След всяка презентация насърчете хората да
изразят мнението си, например как биха
променили тази ситуация и какво решение
приемат за себе си. Изслушвайте ги,
задавайте помощни въпроси, поправяйте
грешките, записвайте заключенията на
флипчарт. Може да се каже, че когато има
проблеми, си струва да се търсят различни
решения и понякога това изисква промени
или приспособяване към ситуацията.
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Цветни карти
Дъска, на която можете
да закачите плакат,
обикновена стена,
Сива хартия, може да
има и друг голям лист
хартия, на който
участниците ще имат
възможност да
коментират,
Малки самозалепващи
се листчета в различни
цветове, с различни
форми, напр. кръг,
облак, правоъгълник,
овал и др.
Цветни флумастери,
бои, маркери и други
инструменти за писане,
използвани за графично
разработване на
съдържанието.
Големи листи хартия
(флипчарт)
Залепваща лента
Лепило
Ножица

Необходими материали



Размер на
групата

Индивидуална
работа

Възрастова
група
15+

Продължителност
60 минути

 

намаляване на стреса и облекчаване на
тревожността
укрепване на уменията за общуване и изграждане
на по-здрави взаимоотношения
замяна на нездравословните механизми за
справяне, като например употребата на вещества
възвръщане на самочувствието и самооценката

За какво става въпрос?

Когнитивното преосмисляне е психологическа
техника, която идентифицира и след това променя
начина, по който се възприемат ситуации,
преживявания, събития, идеи и/или емоции.
Когнитивното преосмисляне е процесът, при който
подобни ситуации или мисли се оспорват и променят.
Друг начин за разбиране на концепцията за
преосмисляне е да си представите, че гледате през
рамката на обектива на фотоапарат. Картината, която
се вижда през обектива, може да бъде променена на
по-близка или по-далечна. Чрез лека промяна на
това, което се вижда във фотоапарата, картината се
разглежда и преживява по различен начин.

Ползи за младежите
Умението да разпознавате и променяте негативните
мисловни модели има много предимства. Например,
може да е полезно за:

Когнитивно
преосмисляне
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Предварителна
подготовка

Няма

Химикал
Хартия

Необходими
материали

 Самонаблюдение

Дали тази мисъл се основава на емоции или на
факти?
Какви са доказателствата, че тази мисъл е
вярна?
Какви са доказателствата, че тази мисъл не е
вярна?
Как бих могъл да проверя това убеждение?
Какво е най-лошото, което може да се случи? Как
бих могъл да реагирам, ако се случи най-
лошото?
По какви други начини може да се интерпретира
тази информация?

Насоки за изпълнение стъпка по стъпка

Треньорът моли участниците да си припомнят
проблем, който имат, непродуктивен мисловен
модел, който изпитват - с техни думи стратегия,
която са опитали и не е проработила, или проблем,
с който биха искали да работят. 
Участниците го записват и анализират на различни
етапи.

1.
Идентифициране грешката, която допускате.
Когнитивното преосмисляне се основава на
забелязването на мислите, които предизвикват
негативни чувства и състояния на ума.
Дори и първоначално да не сте сигурни какво е
предизвикало негативната ви емоция, записването
на мислите може да ви помогне да разпознаете
когнитивно изкривяване или модел.

   2. Поставяне под въпрос на предположенията
Научете се как да поставяте под въпрос мислите и
предположенията си, особено тези, които сякаш
пречат на пълноценния ви живот.
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Предварителна
подготовка

Няма

Химикал
Хартия

Необходими
материали

Какво печелите от това, че се наричате пълен
идиот, например?
Какво ви коства този мисловен модел в
емоционален и практически план?
Какви са дългосрочните последици?
Как този мисловен модел влияе на хората
около вас?

Задаването на въпроси позволява на хората да
обмислят нови възможности, които не са толкова
драстични, колкото катастрофалните, от които
може да се страхуват.

   3. Събиране на доказателства
Участниците могат да проследяват събитията,
които предизвикват реакция, включително с кого
са били и какво са правили. Препоръчително е да
записвате колко силна е всяка реакция и какви
спомени са се появили в резултат на нея.
Участниците могат също така да съберат
доказателства в подкрепа или против своите
мисли, предположения и убеждения. Когнитивните
изкривявания са предубедени и неточни, но могат
да бъдат и дълбоко вкоренени. Изхвърлянето и
замяната им изисква доказателства за това колко
рационални са те.

   4. Извършване на анализ на разходите и ползите
С помощта на това участниците ще обмислят
плюсовете и минусите на поддържането на
определено когнитивно изкривяване. Ако ги видите
един до друг, това може да помогне на хората да
решат дали си струва да променят модела.
Те могат да се запитат:
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Предварителна
подготовка

Няма

Химикал
Хартия

Необходими
материали

   5. Създаване на алтернативи 
 Участниците трябва да предложат
алтернативни обяснения, които са рационални
и положителни, за да заменят изкривяванията,
които са били приети с течение на времето. Те
могат да включват и създаване на положителни
утвърждения, които да заменят неточните или
неподходящи мисловни модели.
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Размер на
групата

20 човека

Възрастова
група
13-30

Продължителност
30-45 минути

За какво става въпрос?

В това упражнение младите хора трябва по двойки
или индивидуално да заменят негативните с
позитивни неща. След това те четат във форума на
екипа, обсъждат и обменят наблюденията си.

Ползи за младежите

Резултатите от тази практика включват: умения за
решаване на проблеми, творческо мислене,
търсене на решение, общуване в група, съзнателно
участие в социалния живот, повишаване на
самооценката и самосъзнанието.
Тази практика благоприятства развитието на
способността за анализ, оценка на фактите, на
самия себе си. Тя ви подготвя да представяте
собствената си гледна точка, да спорите и да
защитавате собственото си мнение. Тя дава
възможност да се изслушват и вземат предвид
мненията на другите хора, активизира всички хора,
дава възможност за обмен на мисли. 

Положително мислене
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Разпечатайте карти
със задачата за
всеки участник, 
Заменете
отрицателното с
положително 
Подгответе
предложение за
приемане на
отрицателни
условия, така че
младежите да ги
заменят с
положителни по
тези примери.

Предварителна
подготовка

Отпечатани карти с
примери

Необходими
материали

 

Насоки за изпълнение стъпка по стъпка:

Започнете упражнението с думите:
"Приканвам ви да се упражнявате да
променяте начина си на мислене от
негативен към позитивен. Можете да видите
отрицателните си страни, но трябва да
видите и ресурсите си. За всяко нещо, което
не ви върви или не можете да правите,
напишете по едно сравнимо нещо, което
можете да правите. Примери: "Не мога да
карам колело, но мога да карам кънки", "Не
обичам математиката, но обичам историята".
 
Заменете отрицателното с положително:
 
Довършете изречението:
1. Не мога да ..................
  И сега:
Мога да ....................................
.....................................................
2. Не обичам.........
 И сега:
 Обичам..............
3. Не мога да се справя с/със ................
на
Справих се с/със.......
4. Не искам .......
на
Бих искал/а да...
5. Моите слабости................
Моите силни страни.................
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Прегледайте отговорите си и се
съсредоточете само върху вторите изречения
от всяка точка. След това просто прочетете
тези отговори. Какво разбрахте от това
упражнение? Променило ли се е нещо?

И сега:
Помислете какво искате да правите в близко
бъдеще? Какви са шансовете за постигане на
тази цел? Какво е отношението ви сега?
Откъде да започнете?
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Разпечатайте карти
със задачата за
всеки участник, 
Заменете
отрицателното с
положително 
Подгответе
предложение за
приемане на
отрицателни
условия, така че
младежите да ги
заменят с
положителни по
тези примери.

Предварителна
подготовка

Отпечатани карти с
примери

Необходими
материали

 



Размер на
групата

1-18 човека

Възрастова
група
10+

Продължителност
10-60 минути

В зависимост от
големината на

групата и целта
на дейността 

Стратегията за
развитие на Уолт

Дисни

самостоятелно
в екип

За какво става въпрос?

Методът на Дисни е техника за творчество,
основана на концепцията за ролевата игра. Целта
му е да оцени реалността на проектите и
начинанията, както бизнес, така и частни, да
погледне на проблема от различни гледни точки:
мечтател, реалист и критик.
Методът на Уолт Дисни може да се използва и в
двата случая:

При груповата работа трябва да разделите групата
на три екипа, всеки от които да има различна
гледна точка.

Ползи за младежите

Ползите от представената практика включват преди
всичко придобиване на умения за изграждане и
стратегии за устойчиво развитие, развиване на
креативност и способност за търсене на
нестандартни и творчески идеи.
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Готови работни
листи за прилагане
на стратегията на
Уолт Дисни
Подготовка на
материали за
творческа работа,
напр. хартия за
флипчарт,
флумастери
Обяснение на
понятието за
стратегия
Представяне на
принципите на
упражнението на
участниците

Предварителна
подготовка

Карти - готови
листи за работа
Листи за флипчарт
флумастери
Химикали, моливи

Необходими
материали

Мечтател
Реалист
Критик

Мечтател
Реалист
Критик

Насоки за изпълнение стъпка по стъпка

Раздайте празни листи на участниците, за да
приложат стратегията на Уолт Дисни
Подготвяне на листи за творческа работа,
напр. хартия за флипчарт
Обяснете правилата на упражнението

Вариант I
Всеки участник изготвя лист със своята
стратегия за развитие, като влиза в ролята
на:

Вариант II
Всеки участник участва в изграждането на
стратегията за развитие на екипа от гледна
точка на:

 
След като изготви анализа, участникът/екипът
представя резултатите от работата си пред
останалите.
Групата дава обратна връзка за
наблюденията на другите участници в
групата.
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Размер на
групата

4-6 човека в
група

Възрастова
група
15-17

Продължителност
По избор на
обучителя

Игра на гоненка

За какво става въпрос?

Играта на гоненка game помага на младите хора да
се приспособят, като научат повече от другите
участници. В това упражнение всяка група трябва
да създаде "виртуален съотборник", като
комбинира всички умения и силни страни на своите
съотборници.

Ползи за младежите

Тази дейност помага на младежите да разберат, че
трябва да работят върху собствената си
приспособимост, за да бъдат успешни. Тя също
така им позволява да идентифицират собствените
си силни и слаби страни, както и уменията, които
трябва да развият, за да се справят с промяната.
Това е ценна дейност за младежи, които са
изправени пред много промени в живота си.
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Предварителна
подготовка

Няма

Химикал 
Лист хартия

Необходими
материали

За всеки участник:

Как се приспособихте към новия сценарий
по време на това упражнение?
Чувствахте ли, че искате да подобрите
някое умение или да преодолеете някои
слабости?
Какво умение трябва да развиете, за да се
справите с промените?

Насоки за изпълнение стъпка по стъпка

Първо, разделете участниците на малки
групи.
След това помолете всеки човек да запише
своите умения и силни страни, които могат да
помогнат на екипа му да успее, и да ги
сподели със съотборниците си. Сега
инструктирайте всяка група да създаде
"виртуален съотборник", като комбинира
всички тези умения и силни страни, и да
напише кратко описание на профила му.
Накрая всяка група трябва да сподели това с
останалите екипи, за да може всеки да
определи своите силни и слаби страни. 
Точки за обсъждане (примери):
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Размер на
групата

16-25 човека

Възрастова
група
13-30

Продължителност
45-60 минути

За какво става въпрос?

В тази дейност младежите ще бъдат помолени да
си представят, че са попаднали в Арктика и трябва
да намерят начин да оцелеят. Те ще получат набор
от предизвикателства, с които да се справят и
които ще проверят уменията им за приспособяване.

Ползи за младежите

Тази практика допринася за способността на
младежите да мислят творчески, да общуват
ефективно и да работят заедно в екип. Тези умения
са от съществено значение за младежите, които
навлизат на пазара на труда и продължават да
развиват своята кариера.
Тази дейност може да помогне на младежите, които
може да са срамежливи или интровертни, да се
чувстват по-комфортно при работа в групи, както и
на младежите, които се борят да развият уменията
си за работа в екип. Освен това тази дейност може
да помогне на младежите да разберат значението
на приспособимостта, тъй като те трябва да могат
да се приспособяват към промени в плановете и
непредвидени обстоятелства.

Замръзванка
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Прочетете
дейностите на
упражнението
Съберете
необходимите
материали

Предварителна
подготовка

Превръзка за очи
1 пакет материали,
подходящи за
строене (например
картонени
материали, клечки
за зъби, гумени
ленти и лепящи се
листчета) за всеки
отбор
Електрически
вентилатор

Необходими
материали

 

Насоки за изпълнение стъпка по стъпка

Обяснете на участниците, че те са арктически
изследователи, които се придвижват през
ледената тундра. Разделете ги на екипи от по
четирима или петима души и ги помолете да
изберат ръководител, който да ръководи
проучването им. Всеки отбор трябва да
построи подслон от предоставените
материали преди бурята да връхлети след 30
минути. Ръцете и на двамата ръководители
на екипа обаче са измръзнали, така че те не
могат да помогнат физически за
изграждането на подслона, а останалите
членове на екипа имат снежна слепота и не
могат да виждат. След изтичането на 30-те
минути включете вентилатора и вижте кой
подслон може да издържи на силния вятър на
бурята.

След като бурята отмине, направете разбор с
групата за това какво са научили и как са се
чувствали по време на дейността. 
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Размер на
групата

6-8 човека (може
да се направи и в
по-големи групи,

които се
разделят на две

или повече
подгрупи с този

размер)

Възрастова
група
13-17

Продължителност
20 minutes

За какво става въпрос?

Тази забавна практика позволява на младежите да
си играят с времето и да експериментират с бързо
променящите се обстоятелства, като допълнително
се търси същността на всяка история. Тя съчетава
разказване на истории с предизвикателства

Ползи за младежите

Младежите се научават да търсят и бързо да
схващат най-важните части на всяка история
(същност) и да я представят на други хора, като
същевременно тренират гъвкавостта си и уменията
си за решаване на проблеми.

Бърз, по-бърз, най-
бърз
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Насоки за изпълнение стъпка по стъпка

Участниците се приканват да отделят 10
минути, за да се запознаят с избраната
история (може да е сцена от "Червената
шапчица", "Котаракът в чизми" и т.н.). 
След това им се дават още 10 минути, за да
решат как да го изиграят.
След като изиграят сцената, треньорът ги
поздравява и им казва, че сега трябва да
изиграят същата сцена, но за половината
време. Този процес се повтаря, докато не им
останат само 3 секунди, за да изиграят
цялата сцена.
След като приключи последното действие,
участниците са поканени да споделят какво
са открили по време на това
предизвикателство и как са се чувствали.

Предварителна
подготовка

Обучителят трябва да
избере кратък разказ

или сцена (или повече
в зависимост от броя
на групите), които да

предложи на
участниците, и да ги
разпечата за всеки

участник. Най-добре е
да изберете история с
роли за всеки човек в

групата и такава, която
не отнема повече от 3

минути.
 

Необходими
материали

Няма

66



Размер на
групата

5-15 човека

Възрастова
група
13-30

Продължителност
60 минути

За какво става въпрос?

Тази практика оценява способността на младежите
да работят в екип, да общуват ефективно и да
проявяват творчество.
В това упражнение, учениците създават заведение
за хранене на новооткритата планета Моуз.
Моузианите се хранят по съвсем различен начин от
нас на Земята, така че трябва да проявят
креативност, за да съставят звездно меню.

Ползи за младежите

Младежите, участващи в тази дейност, се учат как
да работят заедно в екип, как да предлагат
творчески идеи и как да се приспособят, когато се
сблъскат с нещо ново. Освен това те научават за
други култури и за това колко е важно да бъдем
непредубедени. И накрая, тази дейност помага на
младежите да изградят самочувствие, тъй като
споделят изобретателните си идеи с другите.

Вечеря на Моуз
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Прочетете цялата
дейност
Отпечатайте писмо
и шаблон на
менюто
(достатъчно
шаблони на
менюто, за да може
всеки участник да
има по един). Ако
имате време,
сгънете менюто
наполовина, така че
информацията за
ресторанта да е от
едната страна, а
информацията за
менюто - от
другата.
Съберете
необходимите
материали.
Вземете решение
как ще групирате
младежите

Предварителна
подготовка

Насоки за изпълнение стъпка по стъпка:

1. Кажете на младежите, че сте получили
съобщение от чужда планета. След това
прочетете писмото от планетата Моуз Опитайте
се да ги развълнувате от тази възможност.
2. Кажете на младежите, че те ще изготвят
менюто на закусвалнята и ще я нарекат
"Планета Моуз". Не забравяйте, че е важно да
проявявате творчество, тъй като моузианите не
ядат същите неща като нас. Те не могат да
включат в менюто неща, които ние предлагаме в
нашите менюта. 
Мислете нестандартно и комбинирайте ястия,
като например сладолед с пържени питки за
пица отстрани, или изберете странни животински
храни, като например пържени охлюви като
предястие. Насърчавайте ги да бъдат креативни
и да измислят храни, за които не са се сещали
преди.
3.Кажете на младежите, че в менюто им трябва
да има поне 8 неща (2 напитки, 2 предястия, 2
основни ястия, 2 десерта). Те трябва да
измислят цени и да проектират артикулите, като
използват хартия за моделиране или каквито
материали имате под ръка. 
Уведомете ги, че ще се преструват на моузиани
и ще поръчват и ядат храната, която приготвят,
като изпробват своите закусвални, когато
приключат със създаването на менютата и
храната.
4.Разпределете младежите по групи, както
желаете, и им раздайте празния шаблон за меню
в закусвалня от връзката по-горе.
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Установихте ли, че вие или някой друг
използва приспособимостта като начин на
мислене по време на дейността? Как? 
Имаше ли нещо, което ви разочарова, когато
измисляхте нови храни за менюто си? 
Гордеете ли се с менюто си и храната за
игра?  

5. Насърчете участниците да направят своето
меню креативно и цветно, като използват
шаблона или създадат свое собствено. Дайте им
15 минути, за да изготвят своето меню.
Разходете се из стаята и подкрепете тези, които
имат нужда от това.
6. След като проверите окончателното им меню,
помолете ги да започнат да създават своите
ястия. Храната може да бъде двуизмерна, но
насърчавайте младежите да създадат
триизмерна храна за своите клиенти, ако
разполагате с подходящи материали.
Дори хартията може да бъде оформена в
триизмерни хранителни продукти - поне един
или два, но и повече, ако времето позволява.
Кажете на участниците, че не е необходимо
хранителните продукти да изглеждат перфектно,
като се има предвид ограничението във времето.
Дайте им още 15 минути за приготвяне на храни.
7. След като приключат с изготвянето на
менютата и хартиените храни, съберете всички
заедно, за да споделите новите храни.

Дискусия след приключване на дейността
Попитайте младежите как е протекъл целият
процес. Ето няколко примерни въпроса, които да
им зададете: 

Писмо от планетата
Моуз:  можете да
изтеглите  от тук:
https://bit.ly/3cFL5dT
Празна бланка за
меню:
https://bit.ly/3RxOmKP
Плътна хартия (или
друг вид хартия -
най-добре цветна),
ножица, лепило,
тиксо, маркери,
моливи и др. 
3D материали за
храната, ако има
такива (глина,
картонени кутии,
ролки от тоалетна
хартия, тръбички от
хартиени кърпи,
клечки за сладолед,
стари контейнери)  

 Необходими материали
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Как премина ролевата игра? 
Бяхте ли изненадани, че успяхте да
стигнете до нови идеи? 
В началото мислехте ли, че няма да
успеете да измислите идеи? В крайна
сметка успяхте ли да го направите? 
Как ви хрумнаха нови идеи? 
Какви други глупости бихте могли да
създадете за планетата Моуз? 

Писмо от планетата
Моуз 
Празна бланка за меню 
Плътна хартия (или друг
вид хартия - най-добре
цветна), ножица,
лепило, тиксо, маркери,
моливи и др. 
3D материали за
храната, ако има такива
(глина, картонени кутии,
ролки от тоалетна
хартия, тръбички от
хартиени кърпи, клечки
за сладолед, стари
контейнери)

  Needed materials

Прочетете цялата
дейност
Разпечатайте писмо и
шаблон за меню
Съберете
необходимите
материали
Решете как да
групирате младежите

Предварителна подготовка
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Размер на
групата

6-7 people

Възрастова
група
13-17

Продължителност
10-15 minutes

За какво става въпрос?

Тази дейност представлява групова игра, в която
младежите трябва да се редуват да изричат
различни сценарии и всеки трябва да следва
инструкции. Целта е всеки младеж да види колко
бързо и лесно може да се приспособява към нови
ситуации. Това ще им помогне да станат по-гъвкави
и приспособими в мисленето си.

Ползи за младежите

Тази дейност помага на младежите да развият
гъвкавост и приспособимост, тъй като те трябва
бързо да променят поведението си в отговор на
сценария. Младежите ще трябва да бъдат
креативни, за да предлагат нови идеи за сценарии.

Да! Хайде!
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"Нека да бъдем малки птички."
"Нека се държим така, сякаш не разбираме
гравитацията."
"Нека да тичаме на място." 
"Нека да бъдем гладни тигри в зоологическата
градина." 
"Нека да бъдем супергерои."
"Нека бъдем пилоти." 
"Нека да бъдем змии."

Насоки за изпълнение стъпка по стъпка

Първо, обучителят събира всички заедно. Обяснете,
че ще бъде обявен сценарий и всеки трябва да
следва тези инструкции. Единственият отговор,
който те могат да дадат, е: "Да! Хайде!". След като
всички изпълнят указанията, някой друг от групата
може да извика нов набор от указания (ако не го
направи, това трябва да направи обучителят). Още
веднъж, всеки трябва да отговори с "Да! Хайде!" и
да следва указанията.

Някои идеи за сценарии: 

Идеите за сценария могат да бъдат подготвени
предварително от обучителя, но това не е
задължително. Инструкциите не трябва да бъдат
опасни за участниците в групата.
Продължителността на всеки сценарий трябва да
бъде не повече от 2-3 минути.

След края на играта участниците трябва да
съставят списък на различните сценарии, които са
изиграли. След това обучителят провежда дискусия
за това как следването на глупави указания ги прави
по-пр?

Предварителна
подготовка

Няма

Необходими
материали

Няма

72



Размер на
групата

4-10 човека

Възрастова
група
13-18

Продължителност
20-60 минути

За какво става въпрос?

Защо вземането на решения е важно за
решаването на проблеми: Вземането на решения
не е лесно, но нерешителността води до парализа
на екипа, застой в мисленето и нерешени
проблеми. Дейностите за вземане на решения
помагат на екипа ви да се упражнява да прави
бързи и ефективни избори. Тренирайте мускулите
за вземане на решения на екипа си и той ще стане
по-умел в решаването на проблеми.

Ползи за младежите

Чрез упражнението участниците ще развият
критично мислене и ще се усъвършенстват при
вземането на решения.

Падащо яйце
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Предварителна
подготовка

Само за приготвяне на
материалите и за
избор на място за

изпълнение
 

Кора с яйца
Материали като
балони (3 балона)
и тиксо
Паркинг или друго
място, което
нямате нищо
против да изцапате

Необходими
материали

Всеки отбор получава по едно яйце и до 3
балона.
Дайте на всички 20-30 минути, за да
изработят с балоните поставка за яйцето
и да го предпазят от счупване при падане.
Пуснете всяко яйце с поставка от перваз
(напр. през балкон) и вижте чия поставка
предпазва яйцето от счупване.
Ако оцелеят няколко яйца, увеличавайте
височината, докато остане само едно
яйце.
Можете да направите играта още по-
интересна и да предположите времето,
необходимо на яйцето да стигне до долу,
в зависимост от броя на прикрепените към
него балони, или да използвате 2 яйца
вместо едно, а по-късно да го измерите и
да сравните резултатите.

Насоки за изпълнение стъпка по стъпка

1.

2.

3.

4.

5.

74



Размер на
групата

5-30 човека

Възрастова
група
15+

Продължителност
60 минути

За какво става въпрос?

Тази група дейности има за цел да покаже как
промяната на гледната точка към различни теми
може да задълбочи разбирането на действията и
реакциите на хората, участващи в ситуацията. Ето
защо тя е чудесен инструмент за демонстриране на
силата на приспособимостта. Умението да
разбирате гледната точка на другия човек е
полезно за всички форми на социално
взаимодействие и взаимоотношения.

Ползи за младежите

Възприемането на перспективата помага на
младежите да разберат действията и реакциите на
другите хора и по този начин разширява
разбирането на младежите за даден проблем.
Важно е да се разгледат различните гледни точки,
за да се оцени разнообразието на мисълта. Когато
младежите активно търсят други гледни точки, те
са по-склонни да вземат информирани решения.

Намиране на различна
перспектива
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Отпечатани снимки
или подготвен
проектор
Принтирани
работни листи

Предварителна
подготовка

Листи с дейностите
от тук: 

Необходими
материали

   https://bit.ly/3CSEaIV

Въведете понятието перспектива, като
покажете на участниците снимките в "Как
биха го видели те?". (Дейност А). Помолете
ги да обсъдят по двойки как различните хора,
изброени под всяка снимка, биха реагирали
или помислили за нея. Споделете отговорите
на участниците и ги поканете да предложат
други групи, които могат да реагират по
различен начин на изображенията. 
Предложете им да разсъждават за различни
гледни точки към дадено събитие или обект.
Посочете, че всяка група, която реагира на
снимките, ще има общи знания и ценности,
които ще повлияят на тяхната гледна точка. 
Поканете участниците да работят с партньор,
за да съставят определение за перспектива.
Ако е необходимо, споделете определението
за перспектива: определено отношение към
или по отношение на нещо. 
Обяснете, че по всеки въпрос, няколко
заинтересовани страни могат да предоставят
важни гледни точки и ако е необходимо,
обсъдете кои са те (пример - родители,
ученици, учители и т.н.). 

Насоки за изпълнение стъпка по стъпка

Информирайте учениците, че ще разгледат
различни гледни точки към дадено събитие или
проблем и ще открият как разглеждането на
различни гледни точки ни помага да разширим
разбирането си за даден проблем.
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Раздайте копия на "Определяне на
заинтересованите страни" (Дейност Б). Поканете
учениците да работят с партньор, за да
определят заинтересованите страни, които биха
имали интерес от предложения проблем.
Насърчете участниците да обмислят
възможността за формиране на подгрупи в
рамките на всяка група от заинтересовани
страни, които могат да имат различни гледни
точки. 
Обсъдете кои заинтересовани страни могат да
имат сходни възгледи и кои гледни точки могат
да бъдат най-разнообразни. Обсъдете защо е
важно да се забелязват различните гледни
точки.
Започнете дискусия за това защо е важно
активно да се търсят гледни точки, различни от
тези, представени в един източник на
информация (например вестник, учебник или
уебсайт).
Представяне на "Намиране на друга гледна
точка" (ресурс за ученици). Разгледайте всеки
елемент: цел, стратегии, примери от практиката
и рубрика за самооценка. Насърчете
участниците да се позовават на този ресурс,
когато използват стратегията в бъдеще. 
Предложете им да приложат тази стратегия към
тема или въпрос, който проучват в училище.
В подходящи моменти през следващите няколко
седмици насърчавайте учениците да използват
тази стратегия в обичайни ситуации в класната
стая. (например чрез разглеждане на
съответните социални проблеми; обмисляне на
алтернативни начини за решаване на даден
проблем при работа в група; проучване на
конкретна тема, национален или глобален
проблем и т.н.).
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Отпечатани снимки
или подготвен
проектор
Принтирани
работни листи

Предварителна
подготовка

Листи с дейностите
от тук: 

Необходими
материали

   https://bit.ly/3CSEaIV

https://tc2.ca/uploads/TTT/Finding_another_perspective.pdf


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Адаптирането към нови обстоятелства означава да можеш да
промениш действията, мислите или чувствата си, за да се
приспособиш към новите ситуации. Когато младежите са способни да
се приспособят, те могат по-добре да се справят с промените.

Аналитичните умения са тези, които ни позволяват да разделим
даден въпрос или проблем на по-малки, по-управляеми части. Те
позволяват на младежите да разберат по-добре проблема и да
разработят план за справяне с него. Младежите със силни
аналитични умения са способни да мислят критично и да решават
проблеми.

Да можеш бързо да променяш плановете си означава да можеш
бързо да коригираш действията си, за да реагираш на нова ситуация.
Младежите, които могат бързо да променят плановете си, се
приспособят по-лесно към новите обстоятелства. Това умение е
важно за младежите, които искат да бъдат успешни в един постоянно
променящ се свят.

Вземането на решения е способността да се вземат информирани
решения. Когато младежите са способни да вземат решения, те могат
по-добре да решават проблеми и да постигат цели.

Да можеш да видиш и двете страни на дадена ситуация означава
да можеш да разбереш и оцениш различните гледни точки по
отношение на дадено събитие или проблем. младежите, които могат
да видят и двете страни на дадена ситуация, могат по-добре да
разберат сложността на даден проблем. Това умение е важно за
младежите, които искат да вземат информирани решения.
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Груповата комуникация включва активно слушане, уважително
споделяне на мисли и чувства и съвместна работа за постигане на обща
цел. Младежите, които умеят да общуват добре в групи, е по-вероятно да
успеят в живота.

Гъвкавост е способността да се променят действията, мислите или
чувствата на човека, за да паснат към нови ситуации. Когато младежите са
гъвкави, те могат по-добре да се приспособят към новите обстоятелства. 

Изграждането на екип е процес на укрепване на взаимоотношенията
между членовете на екипа. Когато младежите успеят да изградят силни
взаимоотношения с членовете на екипа си, те могат по-добре да работят
заедно за постигане на обща цел. Дейностите за изграждане на екипи
помагат на младежите да се запознаят един с друг и да изградят доверие.

Комуникативни умения са способността за ефективно общуване с
другите. Когато младежите имат добри говорни умения, те могат по-добре
да предават своите мисли и идеи. 

Комуникацията е способността за ефективно споделяне на мисли,
чувства и идеи с другите. Младежите, които умеят да общуват ефективно,
могат да изграждат взаимоотношения и да разрешават конфликти. Това
умение е важно за младежите, които искат да успеят в живота.

Креативността или творческото мислене е способността да се измислят
нови идеи или решения. Когато младежите са способни да мислят
творчески, те могат по-добре да решават проблеми и да постигат цели.

80

Речник



Критично мислене е способността да се подлагат на съмнение
информацията и идеите. Това позволява на младежите да разберат по-
добре даден проблем и да вземат информирани решения. Младежите със
силни умения за критично мислене са способни да мислят самостоятелно и
да решават проблеми.

Лидерство е способността да ръководиш и вдъхновяваш другите за
постигане на обща цел. Когато младежите са способни да ръководят, те
могат по-добре да решават проблеми и да постигат цели.

Организационните умения са способността за ефикасно и ефективно
управление на времето, ресурсите и хората. Когато младежите са в
състояние да организират времето и ресурсите си, те могат да постигнат
повече за по-кратко време. 

Осъзнатостта е практиката да присъствате в момента и да обръщате
внимание на мислите, чувствата и заобикалящата ви среда. Когато
младежите са осъзнати, те могат по-добре да се справят със стреса и да
вземат информирани решения.

Планирането е процесът на създаване на стратегия за развитие. При
планирането е важно да се вземат предвид всички аспекти на целта. Когато
младежите умеят да планират, те могат по-добре да постигат целите си.

Положителна нагласа е способността да мислите положително и да сте
оптимистично настроени. Младежите с позитивно мислене е по-вероятно
да постигнат целите си. 
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Поставяне на цели е процес на определяне на конкретни цели и
набелязване на необходимите стъпки за постигането им. Младежите,
които умеят да си поставят цели, е по-вероятно да ги постигнат. 

Приемане е състояние на доброволно допускане или разглеждане на
дадена идея, мнение или съвкупност от обстоятелства. Когато
младежите са способни да приемат различни гледни точки, те са
отворени за научаване на нова информация.

Промяната на гледната точка е способността да се погледне на
дадено събитие или проблем от различна гледна точка. Когато
младежите успеят да променят гледната си точка, те могат да
получат по-дълбоко разбиране за даден проблем. Това умение е
важно за младежите, които искат да бъдат успешни в един постоянно
променящ се свят.

Самосъзнание е способността да се разбират и разпознават
собствените чувства и мисли. Когато младежите са наясно със себе
си, те могат по-добре да управляват емоциите си и да вземат
информирани решения.

Самоувереност е способността да вярваш в себе си и в своите
способности. Когато младежите са уверени в себе си, е по-вероятно
да постигнат целите си.

Самочувствие е увереност в собствените способности и стойност.
Когато младежите имат висока самооценка, е по-вероятно да
постигнат целите си.
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Социална осъзнатост е способността да се разбират и
разпознават чувствата и мислите на другите. Когато младежите
са социално осъзнати, те могат по-добре да управляват
отношенията си с другите.

Стратегия за развитие е план, който очертава стъпките,
необходими за постигането на определена цел. При
разработването на стратегия за развитие е важно да се
разгледат всички аспекти на целта. Добрата стратегия за
развитие ще бъде съобразена със специфичните нужди на
целевата група.

Съзнателно участие в социалния живот е способността да се
играе активна роля в общността. Когато младежите имат
възможност да участват в социалния живот, те са по-склонни да
направят положителни промени в своята общност.
 
Сътрудничество е процес на работа с други хора за постигане
на обща цел. Младежите, които умеят да работят в
сътрудничество, могат по-лесно да решават проблеми и да
постигат цели.

Умения за наблюдаване са способността да забелязват и да се
обръща внимание на детайлите. Когато младежите могат да
наблюдават заобикалящата ги среда, те могат да придобият по-
дълбоко разбиране за света около тях. 
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Умения за работа в екип са способността да се работи
съгласувано с група хора за постигане на обща цел. Уменията за
работа в екип включват комуникация, сътрудничество и
съвместна работа. Когато младежите имат силни умения за
работа в екип, те могат да постигнат цели, които не биха могли
да постигнат сами.

Умения за решаване на проблеми е способността да се
идентифицират и решават проблеми. Когато младежите са
способни да решават проблеми, те постигат по-добре целите си.

Умения за саморефлексия са тези, които позволяват да се
разсъждава върху собствените мисли, чувства и действия. Когато
младежите могат да размишляват върху себе си, те по-добре
разбират своите силни и слаби страни. Това умение е важно за
младежите, които искат да подобрят самосъзнанието си.

Художествено изразяване е способността да се предават идеи
или чувства чрез творчески средства. Това може да включва
живопис, рисуване, скулптура, писане, танци или музика.
Художественото изразяване позволява на младежите да
споделят мислите и чувствата си по уникален начин.
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 both experienced and inexperienced youth workers.

The booklet begins with an introduction about the project, its
aims, target groups and expected project results. It then
provides an overview of what adaptability is and why it is
important for youths’ employability.

Each good practice includes: 
- a short description; 
- the benefits for youths; 
- group size, age and duration; 
- needed materials and preliminary preparation;
- example how to implement the practice step by step.
Finally, the booklet provides a glossary with explanations of all
skills-related terms used throughout the booklet.

The practices described in this booklet were contributed by
youth workers from: Poland, Bulgaria, Slovenia and Slovakia.
We have gathered the best 40 practices from different
European countries and different types of adaptability skills.
We evaluated them in the partnership and chose the best 22
from them to be included in the booklet.

Enjoy reading and don’t forget to be adaptable!

Нашите следващи стъпки и къде можете
да намерите информация за тях

Какво следва?
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Следващата ни стъпка ще бъде да разработим матрица на
компетенциите за съдържанието на обучението по приспособимост.
Съдържанието на обучението по адаптивност ще включва упражнения и
дейности за водене на младежите стъпка по стъпка през развитието на
техния адаптивен капацитет и устойчивост чрез използване на методите на
неформалното образование и проблемно-базирано обучение. 

Онлайн образователен ресурс (ООР) за младежи и младежки работници.
Той ще включва поддържаща система за електронно обучение с малки по
размер учебни материали за по-ангажиращо, вдъхновяващо и мотивиращо
обучение. Модулите ще бъдат малки, самостоятелни, пълни с информация
и съобразени с нуждите на целевата група. Учебните модули обикновено
са с продължителност от 1 до 5 минути. Тя ще позволи гъвкав и лесен
контакт с опитни обучители, готови да предложат съвети и насоки за
подобряване на уменията за адаптиране. 

Инструментариумът за обучение ще включва всички съществуващи
инструменти и ще бъде допълнен с материали, необходими за успешното
започване и провеждане на обучението. Той ще се използва от
младежките работници. Инструментариумът ще включва списъци и
въпросници за подготовка на обучението, инструменти за предварителна и
последваща оценка, методики, планове и насоки, дидактически
инструменти за младежки работници и ръководство за потребителя за
използване на онлайн ресурси за подпомагане на гладкото обучение на
младежи.

Всички тези резултати можете да намерите на нашия уебсайт:
https://youthfullyyours.sk/sk/adaptable-youth/



Как можете да се свържете с нас?

Krzysztof Braś
tozch@tozch.edu.pl

Denitsa Dimova
denitsa.diyanova.dimova@gmail.com

 Igor Razbornik
Igor.razbornik@gmail.com

Galena Robeva
galena.robeva@ragina.net

 Ivan Rosa
info@youthfullyyours.sk
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