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Народна топка

Стъпка: Четвърта - Търси решения!

Време: 45 мин.

Изисквания за пространство и материали:

•  Голямо количество листи хартия, размер А5;
•  Моливи или химкали;
•  4 кошчета/кутии/контейнера;
•  Флипчарт постери и маркери.

Описание на упражнението:

1. Заедно с участниците изберете свързан с вещите проблем сред тези, които сте 
разглеждали в предходните упражнения и за които групата има желание да подобри 
сегашната ситуация.

2. Разделете участниците на 2 групи и ги помолете да застанат в две линии, едни срещу 
други. 

3. Дайте на всеки участник 3-5 листа хартия и молив. Те трябва да напишат колкото 
се може повече идеи за разрешаване на проблема или подобряване на сегашната 
ситуация – всяка идея на различен лист хартия. След това смачкват всяка идея и 
оформят топка. Колкото повече идеи измислят, толкова повече топки ще имат за 
предстоящата игра на народна топка.

4. Двете групи хвърлят листите хартия една срещу друга. Ако участник бъде уцелен, той/
тя трябва да вземе тази топка (идея) и да седне извън играта. Задачата на уцелените 
участници е да помислят към кого е насочена тази идея.

5. След като единият отбор загуби напълно играта, помолете участниците да съберат 
всички „топки“ и представете четирите кутии/кошчета със следните надписи: А) 
Семейство и приятели; Б) Фирми/бизнес; В) Правителство/власти; Г) Училището и 
местната общност.

6. Помолете всеки участник да прочете своята идея за действие и да сподели своето 
виждане към кого е насочена. Цялата група дискутира и се съгласява в коя кутия да се 
постави идеята. Задачата е изпълнена, когато всички хартиени топки са разпределени 
по кутиите със съгласие на цялата група.

7. Накрая, дискутирайте следните въпроси:
•  Какво ни казва това упражнение за дейностите, които можем да предприемем?
•  Към кого е най-важно да се насочим с нашите действия и защо?
•  Кои от предложените идеи ви се струват най-важни и защо?
•  Имаше ли предложения за действие, които ви се струват нереалистични за 

изпълнение? Кои и защо?


