В ежедневието на социалната работа - Ролева игра
Ролева игра по темата за кибертормоза и неговите форми на
проявление
- Едно предложение за обучение за деца и младежи Целта на метода `Ролева игра` е, чрез артикулация на чувствата на всяка от ролите да се проектират алтернативи за действие, да се
изпробват и да се обосноват. Участниците трябва да разбират гледната точка на опонента и да научат, че интернет не е свободно
пространство извън закона. Едновременно с това научават стратегии за действие. В последващата дискусия става дума за това, да се
разменят различни чувства и гледни точки, да се възбуди процес на разбирателство и да се обединят - поне като подходи - върху някои
основни констатации.
В същото време всички участници се обединяват по един "игрови", както и по един информативен вид и начин.

Рамкови условия

Целева група:
Обхват на обучите…
Място на акцията:
Времеви обхват:
Предпоставки:

Материал:

Деца и младежи след 12 години
Групова акция (най-малко 10 участници)
Детски и младежки организации, места за срещи в свободното
време, училища
2-3 часа
Голяма зала/ аула или подобно място с достатъчна площ за
провеждане на ролева игра (Съдебно заседание/Конференция) и
кръг от столове, респ.столове в редици. →Това би трябвало да е
зала, в която е гарантирано, че никой "нежелан" няма да наблюдава
или да пречи.
Наред с достатъчните възможности за сядане на участниците, имате
нужда от още 5-7 маси и евентуално компютър с интернет връзка,
както и мултимедиен проектор. Към това препоръчваме
подготовката на медии за писане (напр. бяла дъска, флипчарт или
дъска), включително моливи/тебешир и магнити/пинчета. В случай,
че ролевата игра трябва да се заснеме, е необходима видеокамера
със съответното оборудване.
По-нататъшни указания за необходимите материали намерете моля
в бележките на всяко/съответното упражнение/единица/метод.
Ако искате ролевата игра да въздейства по-силно, би могло да се
използват допълнителни аксесоари, които би трябвало да се
подготвят от вас преди това според играта.

Учебни цели

Деца/младежи
...са информирани и запознати с темата за кибертормоза и нейните форми на
проявление.
...придобиват разбиране за понятията (Кибертормоз, Секстинг, и.т.н)
...запознават се с различните роли при кибертормоз както и при неговите форми на
проявление.
...могат да опознаят света на мисли и чувства при един случай на кибертормоз и да
бъдат съпричастни.
…разработват стратегии и помощни становища, за предотвратяване на кибер-тормоз и
неговите форми на проявление, респ. начини за противодействие при сблъскване с тях.

Планиране на учебната единица - Въведение
Ролева игра под формата на следобедна акция:

Let´s fight it together“ - Заедно силни срещу кибертормоза
Рамков пример за следобедна акция:
14:00

Поздрав

10 мин.

14:10

Въвеждане в темата чрез акция от набора методи (обяснение на понятието/причини-мотиви/въздействия
върху участниците)

20 мин.

14:30

Уводно насочване към правните дадености

10-20
мин.

Пауза:
15:00

Ролева игра:

Разиграване на съдебно заседание/кoнференция с всички участници

90 мин.

16:30

Фаза на рефлексия и дискусия

30 мин.

17:00

Оценка и завършване

10 мин.

Източници
Bundesjugendwerk der AWO e.V. (2005): Praxismappe. Spiele für Kinder, Jugendliche & Erwachsene. Bonn
Bundeszentrale für politische Bildung (2004): http://www.bpb.de/lernen/formate/methoden/46890/rollenspiel

Планиране на учебната единица - Стъпка 1
Събуждане на интерес по темата
Още уводът би трябвало да събуди любопитството на участниците към темата. За целта ще намерите в нашиянабор методи примерни идеи
за активно навлизане в темата. В зависимост от състава на групата можете да изберете подходящ метод.

Забележка:
Препоръчваме в края на изпълнението на един от методите, да организирате кръгла маса с младежите, на която наред с
разясняването на понятията да набележите с младежите конкретно възможни причини и въздействия.
Възможни въпроси:
Как мислите, има ли възможни причини, защо някой ….
Какви последици може да има това за жертвата и какви за извършителя? (Връзка с правните аспекти, но моля да не се
пренебрегват физическите и психологически последствия)

Планиране на учебната единица - Стъпка 2
Уводно насочване към правните дадености
Тук препоръчваме да бъде поканен външен експерт. По принцип той може да предостави много специализирани знания и конкретни
примери от реалния свят. Посредством богатата информация и насочващите линкове към съвети обаче и вие самите имате възможност да
станете експерт и да представите това въвеждане в правните дадености.
В заключение:

Време за въпроси, кратък дискусионен кръг

Планиране на учебната единица - Стъпка 3
Ролевата игра
Обща информация за методите на ролевата игра:
Забележка:
Ролевите игри в педагогически контекст изискват професионална компетентност. Следователно трябва да имате познания/ поглед
върху методическите възможности, съпричастно поднасяне и задълбочен анализ, както и практическа дообработка на заключенията.
По тази причина ви молим да прочетете внимателно следващите ръководни мисли и съвети към темата ролева игра. Те ще улеснят и
същевременно ще разяснят прилагането на включените материали.

Ролевата игра - комплексен метод за пресъздаване на обществената действителност
Ролевата игра е метод, при който разглеждането на теми от реалния живот се извършва по забавен начин. Чрез самостоятелно изиграване
на ролите, както и приемането на различни гледни точки, за участващите актьори стават ясни не само скритите причини и мотиви, но
същевременно им се показват и алтернативи за действие. Този метод може да се прилага в най-различни сфери на дейност, за да могат
съпричастно , респ. дори и с предвиждане, да се обработят засягащи групата теми (aктуални ситуации/проблеми/конфликти от
ежедневието).
Целта на този метод е,
Отношение и поведение за изясняване
Да се посочат отправни точки за изменения
Да се научат участниците да възприемат и наблюдават себе си и своята социална среда
Да се даде възможност на участниците да представят и анализират конфликти чрез съпреживяване на ситуацията
Да изживеят съзнателно собствения начин на поведение и да изпробват нови начини
В обобщение си струва да се подчертае, че ролевата игра представлява добър педагогически метод, за да се развие в участниците чувство
за разграничаване на собствената идентичност. Чрез взаимодействие с останалите участници се изостря не само собственото възприятие,
но се обхващат и социални компетентности, което отново ви позволява да си намерите собствената роля/позиция в груповите структури и
да се разграничите от другите участници в групата.
Варианти на ролевата игра:
a. спонтанна ролева игра
Игрова ситуация от непосредствената практическа сфера на младежите (напр. случай на кибертормоз в училище/в спортния клуб/
в приятелски кръг)
Не е необходима по-голяма подготовка, тъй като разиграната ситуация е позната на участниците от ежедневието; достатъчно е
кратко съгласуване:
Норматив за един рамков кадър
Протичането на играта и конфигурацията на ролите е гъвкаво
Внимание: спонтанно не означава произволно действие/акт, а бързо изпълнение на идеята за играта
Продължителност на играта:около 10 минути
b. инициирана ролева игра
Следващите за разиграване ситуации не са взети от директния практически/ежедневен свят на децата/младежите
Вие подхващате възможни бъдещи жизнени ситуации
Необходимост от обработка чрез експерт (предварителна подготовка и дообработка):
Информационен материал за игрови кадър,
Ролеви карти с указания за характерите
Добре структурирано преговаряне чрез ръководство на играта
Подходящ е за тематични области, които достигат до много лично ниво и са силно обременени с конфликти
Ръководството на играта трябва:
Сами с желание да използват метода на ролевата игра (не особеното харесване на играта се отразява също и на младежите)
Добра подготовка за ролева игра (при планирането вземете предвид жизнената среда на участващите)
Даване на точни критерии за игра и за наблюдение
Погрижете се за безпрепятствено протичане на играта (без празни приказки, без обиди)
Съблюдаване с индивидуалните нужди и груповата динамика
Следете ситуацията
Посредничество (напр. при несъгласия между участниците)
Оказване на помощ при нужда (напр. подкрепа чрез помощни въпроси в критични ситуации на играта, но и като актьор, когато някой
от участниците се нуждае от помощ)
Следете за времето, както и за продължителността на играта, твърде дълги сцени намаляват концентрацията
За успешното внедряване на метода би трябвало да се следват някои дидактически правила:
Участващите имат добри предварителни знания по темата на играта.
Достатъчна информация за ролята, която ще играят.
Без принуда за поемане на ролята:Участващите решават сами, дали искат да играят.
Достатъчно време за фазите на подготовка и изпълнение (без припиране).
Ясно назоваване на групата за наблюдение и нейните задачи (Кой влиза в нея и на какво трябва да обърнат внимание?).
Да не се действа пред публика, ако групата не е готова за това.
Играта не бива да се състои на сцена или нещо подобно, освен ако групата не желае това изрично. При това съществува опасност
нещата да се превърнат в забавен театрален спектакъл, респ. участващите да се почувстват наблюдавани и/ или режисирани
(играещите и наблюдаващите да са на едно равнище).

Провеждане
1. Фаза на подгряване
Най-вече при работа с младежи педагогическият персонал винаги се изправя пред предизвикателството, да създаде възможно найуважителна среда в групата, както и отношения на сътрудничество между участващите актьори. Фазата на юношеството често се

характеризира с психо-социални изменения като: „Всичко е толкова смущаващо“, „чувство на срам пред групата“ или „аз съм най-силният
самец“. Затова е важно педагогът да се погрижи между участващите да има откровен диалог, както и колегиално отношение. Взаимното
бламиране, присмехът или обидите тук нямат място. Никой член на групата не би трябвало да се страхува, че ще бъде оставен на произвола
на съдбата.
Преди истинската ролева игра да бъде подготвена и финално изпълнена, би могло да е от голяма полза, атмосферата в групата да бъде
разведрена с едно или няколко от изброените тук упражнения за подгряване/ отпускане (виж допълнителната страница: „Упражнения за
фазата на подгряването.“).
Ако става въпрос за група, която вече има опит, която вече е изпълнила много ролеви игри и участниците вече много добре се познават,
респ. вече царят колегиални отношения, фазата на подгряване може да е съвсем кратка или напълно да отпадне.
При група, в която участващите се познават само бегло или изобщо никак, е препоръчително преди упражненията за подгряване да се
стартира с една игра на запознаване, с която да се навлезе в процеса.
2. Подготвителна фаза
След като членовете на групата са се отпуснали и сближили, започва подготовката на ролевата игра. За целта групата се въвежда в
ситуацията, която трябва да се разиграе, чрез казус. Това може да стане например чрез прочитане на глас пред всички на казуса или чрез
изчитане на ум самостоятелно, или пък ако е възможно, чрез представяне на видео (виж Депо идеи).

Забележка:
В нашето депо идеи има различни казуси по темата кибертормоз и неговите форми на проявление. Можете да изберете един пример,
но и да вземете актуален случай от средата на групата, респ. от медиите.

След като групата се е запознала със случая, се препоръчва един първи кратък обмен на мисли по актуалното съдържание, за да могат да
се задават въпроси или да се проведат малки дискусии. След това има възможност групата да се раздели на по-малки групички, с идеята,
след 10 -минутно сработване да представят/ изиграят предварителна кратка последователност от сцени по описания случай. По този начин
може да се осъществи първи контакт с контекста, замесените лица, както и техните мисли и чувства. Ако времевият интервал не допуска
това или пък за състава на групата това няма да донесе някаква полза, след представянето и обсъждането на случая може да се премине
директно към подготовката за ролевата игра. За целта е необходимо ръководителят на играта да дефинира точно какво трябва да бъде
изиграно на базата на информацията. Предоставяме ви два варианта с променливо използваеми материали. Но имате свободен избор и сами
да оформите ролевите карти или да ги разработите заедно с участниците.

Ролева игра "Съдебен процес"
Тук ви предоставяме точен списък на участващите актьори, както и ролеви карти със съответни указания за появата/поведението на
съответния актьор. За да се осигури достатъчно свобода за действие, ролевите карти съдържат само схематични рамкови данни,
които дават възможност да се въвеждат и изпробват индивидуални представи. При това оставяме на вашия избор кои роли в играта
ви искате да бъдат изиграни. Не за всяка група, респ. всеки примерен случай са нужни всички роли. Освен това обръщаме внимание
на това, че симулираното съдебно заседание има широка свобода за интерпретиране в законодателството. Дори и когато още преди
това е било обсъдено правното положение, могат да бъдат внесени и индивидуални идеи. Показва се правната база на едно съдебно
заседание и не е задължително да съответства на правната система във вашата страна.
Роли, които могат да се разиграят:
Потърпевш(а)
Извършител*ка
Съдия*йка
Съдебен заседател (ли)/ ,Съдебен заседател(ка)
Адвокати
Поддръжници*ички
Майка/Баща на потърпевш*а
Майка/Баща на извършител/ извършителка
‚Придружаващо лице‘ (напр. класен ръководител*ка/Tреньор*ка)

 Тук преминаваме към ролевите
карти „съдебно заседание“

Останалите участващи наблюдават действието (виж и Формуляр наблюдатели).

Забележка:
Понякога може да е от полза, ако действащите актьори бъдат снабдени с определени аксесоари, за да влязат по-добре в ролите
си. Няколко примера:
Съдия/ съдебен заседател/адвокати с мантия, или нещо подобно
Учител*ка със строго прибрани назад коси
Родители, облечени с блуза/риза, респ. с очила
В този случай необходимите аксесоари би трябвало да се подготвят от Вас!

Ролева игра "Конференция"
Тук ви предоставяме точен списък на участващите актьори, както и ролеви карти със съответни указания за появата/поведението на
съответния актьор. За да се осигури достатъчно свобода за действие, ролевите карти съдържат само схематични рамкови данни,
които дават възможност да се въвеждат и изпробват индивидуални представи.
Възможни роли, които могат да се разиграят (не всички роли са необходими за всеки
казус):
Ръководство на институцията (напр. Директор/ка, управителен съвет)
Консултативен съвет (напр. Учителски съвет, членове на управителния съвет)
‚Придружаващо лице‘ (напр. класен ръководител*ка/Tреньор*ка)
Консултативен съвет от институцията (напр. ученически съвет/студентски съвет/
…)
Говорител*ка на групата (напр. председател*ка на класа/ капитан на отбора)
Потърпевш(а)
Извършител*ка
Поддръжници*ички
Майка/Баща на потърпевш*а
Майка/Баща на извършител/ извършителка
Свидетели (съученици*чки/приятел*ки)

 Тук става въпрос за ролеви карти
„Koнференция“

Останалите участващи наблюдават действието (виж и Формуляр наблюдатели).

Забележка:
Понякога може да е от полза, ако действащите актьори бъдат снабдени с определени аксесоари, за да влязат по-добре в ролите
си. Няколко примера:
Директор/ка с костюм/блуза&пола и очила
Небрежният извършител*ка в модно облекло и хитов мобифон и т.н.
Жертвата в зависимост от случая евентуално в не модерно облекло, без грим, обикновен мобифон
В този случай необходимите аксесоари би трябвало да се подготвят от Вас!

Разпределението на ролите които трябва да се поемат може да стане по следните
варианти:
Отделни участници поемат доброволно ролите и въз основа на ролевите карти се
настройват за играта. Останалите участници получават формуляр за наблюдатели, с
който се запознават и ако е нужно помагат на играещите при подготовката им.
Оформят се малки групи, които изпълват с живот ролята на базата на ролевата карта.
От тези групи по един доброволец/ доброволка ще изиграе тази роля в общата игра по
разработените съдържания. Останалите участници съставят групата на
наблюдателите (с формуляр за наблюдатели).
На малки групи се съставя/написва изчерпателен план на ролята, която трябва да се
изпълни, въз основа на ролевата карта. Тези сценарии се събират от ръководителя на
играта след 15 минути и сгънати се прибират в кашон. Всички доброволци, които искат
да поемат някоя роля, изтеглят един по един по една ролева карта и имат 5 минути да
се запознаят с нея. Ако методът на теглене на жребий създава само неприятни
чувства, ролите могат да се разпределят и по предпочитания.

СЪВЕТ: Препоръчително е актьорите да си измислят име, което да поставят на
табелка пред себе си или пък да закачат на дрехата си, така че да се вижда.
Необходимият за това материал би трябвало предварително да е обсъден.

Други техники:
Във фокуса на скицираната тук
ролева игра има една основна
последователност. Тя може да
бъде разигравана многократно,
като други доброволци от
отделните групи приемат ролята
в следваща игра. Или пък
доброволци актьори от различни
групи изиграват сцената още
веднъж.
Освен това след делото/
конференцията отделни актьори
изнасят кратък монолог,
относно какво мисли той/ тя в
момента, как се чувства той/ тя
и т.н. (Как се чувства жертвата
след делото? Какво мисли
съдията? Какви са мислите на
извършителя/ извършителката?

Играта може да започва.
3. Игрова фаза
Ръководителят на играта въвежда групата в играта, като ясно и отчетливо поканва всички на съдебното заседание/конференция (трябва да
се назове точното място и време).

Пример: „Сърдечно ви поздравявам с добре дошли на съдебното заседание на районния съд Берлин в
днешния понеделник следобед. Днес ще се гледа делото … .“
След това препоръчваме отделните актьори, но също така и групата наблюдатели /публика, да бъдат въведени във фазата на игра. Това
може да стане с ръкостискане и поименно поздравяване (вкл. функцията). Като алтернатива може да се поставя ръка на рамото на
представяния актьор.

Възможен старт в отделните роли може да изглежда например така: „Поздравяваме нашия председател
на съдебния състав господин …/госпожа … и техните заседатели господин…/госпожа… . Също така

присъства …
Актьорите започват играта. Ръководителят не се намесва в играта, освен ако групата в критични ситуации не се нуждае от подкрепа чрез
полезни въпроси, но също така и като актьор, когато някой от участващите има нужда от помощ. Ръководителят също така трябва да следи
продължителността на играта. Щом забележи, че сцената е изчерпана, играта трябва да завърши или пък да се премине към нова сцена.
4. Фаза на разпускане

Важно: Ръководителят на играта трябва да освободи актьорите от изпълняваните роли и да ги върне към собствените им личности.
Защото за следващите анализи на представеното събитие им е необходима дистанция от изпълняваните роли: по този начин се
предотвратява проектиране на въплътяваните характери и конфликти от играта върху реалните личности.

“Сърдечна благодарност за вашето актьорско изпълнение и добре дошли обратно, скъпи …/скъпа…
(всички да се назоват поименно).“

Планиране на учебната единица - Стъпка 4
Фаза на рефлексия и дискусия
Във фазата на рефлексия- и дискусия става дума за това, да се обменят различните чувства и гледни точки, да се възбуди процес на
разбиране и да се обединят мненията - поне като подходи - върху някои основни констатации (напр. че всеки приема посегателства върху
собствената си личност по различен начин и се справя индивидуално с тях).
Това може да протече чрез различни методи. Възможно е дискусия в разположени в кръг столове, в която ръководителят на играта въвлича
участниците чрез целеви въпроси.
Следните въпроси за водене на фазата на рефлексия-/ дискусия могат да бъдат полезни:
Какво е правното положение?
Указание: В случай, когато нямате експерт на място, би трябвало да се снабдите с информация за Вашата страна. Тъй като в тази фаза е важно, да се
предоставят точни факти на участващите.

Какво отсъди съдията/водещия?
Как се държаха артистите?
Правилно ли реагирахте или можеше, респ. трябваше да реагирате и по друг начин? Какво би могло да се промени с това?
Какви чувства бяха видими за наблюдаващите? Очаквахте ли тези чувства?
Какви възможности има да се справяме със собствените си чувства, да ги разпознаем в другия и да ги уважим, и да направим себе си и
другите „по-силни“ в конкретния случай?
Друг вариант е водещият на играта да остави всички участващи актьори първо да разкажат за своите мисли и усещания по време на играта
и после всеки наблюдател да каже три от своите най-кратки и ясни ключови думи от своя формуляр за наблюдение, а след това заедно да
преминат към фазата на групово обмисляне и дискутиране. И тук посочените по-горе въпроси могат да са в подкрепа на воденето на
дискусиите.
Друг вариант на формуляра за наблюдение са метаплан-картите. Всеки наблюдаващ участник получава три метаплан-карти и един единг, на
които тя/той да отбележи своите три най-кратки и ясни впечатления/въпроси/ забележки.

Планиране на учебната единица - Стъпка 5
Оценка и приключване
Преди да се сбогувате, винаги е много полезно да се състои кратка сесия на обратна връзка, за да получите представа за общото
настроение от тази учебна единица. Така можете да запазите някои добри импулси и вероятно също да промените/замените други.
Формуляр за обратна връзка за попълване от участниците ще намерите тук.

Набор от методи
За въвеждане на нови теми в тренировъчните единици

Педагогически нагласи
Обучаваните имат различни базисни знания и различен предварителен опит по темите за кибертормоз, секстинг, груминг, позинг и.т.н.
По тази причина информацията и тренировъчните материали трябва да бъдат така подготвени, че децата/младежите да бъдат достигнати
на една възможно най-лесна за възприемане и за действане основа, върху която всички заедно могат да градят по-нататък. Абстрактни
конструкции или заливане с прекомерно много данни не постигат желания ефект, водят до демотивиране, съпротива, и утежняват от
самото начало предаването на знания. Затова следните точки винаги трябва да се имат предвид при планирането на тренировъчните
единици и въвеждането на нови теми (тук сравни и с Palank 2012: 27ff):
Какво е наистина важно (eкзистенциално) за обучавания?
Какво е абсолютно необходимо?
Какво не е задължително?
Кога (на кое ниво) започвам да се притеснявам за резултатите от обучението (под тази граница не бива да се остава)?
Като много полезни при планирането на тренировъчни единици се оказват също и прости дидактически основни правила според Комениус,
които би трябвало да се съблюдават:
От
От
От
От

близкото към далечното
лесното към трудното
лесното съм сложното
познатото към непознатото

Начало и протичане на обучението
Функциите на старта на обучението е от голямо значение за успешното усвояване на темата. Така че началото трябва да предизвика
любопитство, да събуди интерес към темата, да активира придобит начален опит и знания и да даде информация за предстоящото (сравни
Meyer 1994: 122). Но при това все пак трябва да се има предвид, че навлизането в една единица не става с мотивационни трикове. Ако
очакванията по-нататък не се оправдаят, това може да доведе до бързо разочарование, а също и до съпротива в следващите етапи на
процеса. По тази причина е подходящо прилагането на различни методи, които обаче трябва да се планират индивидуално за всяка тема.
Но не само началото на една тренировъчна единица има значение за цялостния трансфер на знания, а също така и другите етапи от
обучението изискват точно планиране, за да се установи „…методичен общ ритъм …“ (Meyer 2002):
Стъпка 1

Стъпка 2
Стъпка 3

Източници

В стартовата фаза треньорката/треньорът трябва да се погрижи да се изгради обща ориентировъчна база за
разработвания материален, емоционален или проблемен въпрос. Това предполага често, но не винаги, водеща роля
на треньора.
Във фазата на разработване обучаващите се трябва да навлязат в материалния, емоционален или проблемен
контекст. Това не може да се постигне без значителни самостоятелни усилия. Затова вие поемате водещата роля.
Във фазата на обезпечаване на успеха треньорката/треньорът и обучаваните трябва да постигнат разбирателство,
какво се е получило от работата по темата и как трябва да продължи тя по-нататък. Освен това новопридобитите
знания и умения трябва да бъдат упражнявани и, при определени условия, прилагани. Препоръчителна е съвместна
организационна и ръководна дейност на треньор и обучавани.

Kiper, H./ Meyer, H. / Topsch, W.: Einführung in die Schulpädagogik. Berlin 2002, S. 109-121

Методи и форми за въвеждане на нова тема
За всеки предмет/въпрос има различни начини как се въвежда една тема в групата. Една от важните предпоставки все пак е, преди
планиране на учебната единица да се дискутира с целевата група. Едва когато това е сторено, може да се прави по-нататъшно планиране и
подготовка. В последствие се представят някои активни примерни методи за въвеждане. Вие можете да подберете за всеки избран метод
друг казус с друг фокус на тежест (виж: Депо идеи-Казуси).
Колажът е един много креативен вид за въвеждане на нови теми. Преди работата по колажа, на участниците (деца/младежи) се дава кратка
информация по темата кибертормоз (доклад на треньорката/треньора за макс.10 минути):
Какво е кибертормоз
Кого може да засегне кибертормозът?
Как се осъществява кибертормоза?
Къде са опасностите?
Инструкции
В следващата стъпка (при нужда) участниците се информират относно метода „Колаж“ (изрязване на изображения и заглавия от
илюстрирани списания и вестници и оформяне на картина).
След това се образуват малки групи (4-6 участника), които в последствие разработват колаж по темата/проблема.
След завършване на колажите, в малки групи, би трябвало да се проведат кратки разговори, в които се коментират твърденията,
чувствата и подтика за оформяне на съвместно създадения колаж. Така отношението към темата може да бъде обобщено и
същевременно да послужи на участниците за самоанализ.
Указание: При обсъждането внимавайте наред с разясняването на понятията да засегнете с младежите и възможнипричини и
въздействия
Готовите колажи накрая трябва да се окачат, видни за всички, в общата стая или на подобно място.

Необходимия материал се напасва според броя на участващите и големината на сформираните групи:
Подготовка на изказване: Въведение към cyberhelp.eu
Евт. PC и мултимедиен проектор за филм (виж Депо идеи)
Плакатна хартия (мин. DIN A2)
Вестници, списания, журнали
Ножици, лепило

Статията от вестника - пример
Секстинг
Всички участници получават вестникарска статия (Депо идеи) която
описва случай на секстинг. Всеки има за задача да прочете статията
сам в рамките на определено време. След това под ръководството
на треньора започва групов разговор, който засяга отделните части
на статията. Участващите получават възможност да изкажат своето
виждане по отделните точки (скрити причини, мнения, опит).

Указание:
При обсъждането внимавайте наред с разясняването на
понятията да засегнете с младежите и възможни причини и
въздействия.

Необходимия материал се напасва според броя на
участващите и големината на сформираните групи:
Вестникарска статия/казус напр. от нашето Депо идеи
Копия на вестникарски статии

Източник: http://www.spiegel.de/schulspiegel/usa-mehr-als-100-schueler-insexting-skandal-in-kleinstadt-verwickelt-a-1061682.html

Brainwriting - пример Киберсталкинг
В началото на тренинга се разглежда един фиктивен случай (Депо идеи) на киберсталкинг от гледна точка на потърпевшия (напр. текст
чрез мултимедия, видео... ). Впоследствие всички участници получават бял лист хартия (A4).
Инструкции
На един импулсивен въпрос на треньора (напр. "Какви могат да бъдат причините за киберсталкинг?", "Как мога да помогна на жертва
на киберсталкинг?" или "Как мога да предотвратя киберсталкинг?") участниците започват да пишат техните идеи в изречения с
ключови думи върху хартията A4.
След около пет минути всички участници поставят своя лист в средата на груповото помещение. Тогава всеки взема по един лист на
друг участник и прочита идеите/мненията, вдъхновява се и пише на този лист други идеи или предложения.
Това може да се повтори много пъти.
Накрая резултатите се събират на дъската / на флипчарт и се обсъждат заедно.

Необходимия материал се напасва според броя на участващите и големината на сформираните групи:
Вестникарска статия/казус напр. от нашето Депо идеи
Ако е необходимо компютър и мултимедиен проектор
бели листи DIN A4

Писателско ателие – пример груминг
Участниците получават съвсем кратка информация по темата „груминг “. За да не бъде застрашено по-нататъшното прилагане на метода не
бива да се навлиза в детайли по темата.
Инструкции
Цялата група се разделя на малки групи (3-6 участника).
Всяка малка група получава бял лист (флипчарт) и дебели маркери.
Веднага малките групи могат писмено да се изкажат на белия лист. При това трябва да се пишат респ. нарисуват колкото е възможно
по-свободно хрумвания, забележки, асоциации, въпроси и контра-въпроси, отговори, рисунки, диаграми, графики и т.н. по темата.
След 15 минути участващите биват помолени да предадат своя плакат на лектора. Той представя плакатите на малките групи в пленум
и след това целенасочено засяга всички важни твърдения от плаката.
Сравни още „ИЗБОР сборник методи“ (Oнлайн в интернет)

Необходимия материал се напасва според броя на участващите и големината на сформираните групи:
Подготовка за кратко въведение в темата: виж Дефиниции
Бяла хартия за флипчарт или подобно
Дебели маркери/едингс

A-B-C метод – пример денигрейшън
Този метод може да се проведе чрез индивидуална или групова работа. В по-нататъшните
описания се навлиза в груповия метод.

D..epression

Участниците получават текст, в който се разглежда един фиктивен случай на денигрейшън
от гледна точка на засегнатия (около ½ страница A4). След това участниците се разделят на
малки групи (3-4 души). Всяка група получава изписан лист хартия (флипчарт) и дебели
маркери. След това групата трябва да избере с общо съгласие асоциации към всяка начална
буква на думата „денигрейшън“.

N..ötigung

Всяка група би трябвало в края на упражнението да има възможност да презентира и
обоснове мин. три от нейните общи асоциации в пленум.

E..lend
I.........
G.........
R.........
A.........
T.........
I.........

Необходимия материал се напасва според броя на участващите и големината на
сформираните групи:
Вестникарска статия/казус напр. от нашето Депо идеи
Копия на казуса
Подготвени листи хартия (виж пример с изображение)
Дебели маркери/едингс

Източници
Meyer, H. (1994): Unterrichtsmethoden. Band 2. Praxisband. Frankfurt a. M.: Scriptor
Palank, F. (2012): Pädagogisches Handeln in der innerbetrieblichen Ausbildung, AMS: Linz
Kiper, H./ Meyer, H. / Topsch, W. (2002): Einführung in die Schulpädagogik. Berlin
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Упражнения за загряване
*необходимите материали са представени подчертани

Фаза 1: Упражнения за запознаване
a) Поздрав чрез числа

b) Зип Зап

Всеки участник получава от водещия на играта едно число, което
трябва да запомни. След което се пуска музика и всички се движат
в помещението, докато музиката заглъхва. Водещият на играта
извиква едно число и избраното лице поздравява всички с едно
самостоятелно избрано движение и казва също високо името си.
Групата отговаря, като подражава на движението: "Здравей ...".
Това се повтаря толкова често, докато се назоват всички числа.
(Препоръчителна е една изписана бележка със всички имена за
зачеркване на избраното число).

Всички участници седят в кръг (Кръг от столове). Едно лице стои в
средата. То посочва един от седящите и го пита за името на
мъжа/жената до него.
Ако пита "Кой е Зип", запитаното лице трябва да назове името
на левия/лявата съсед*ка
Ако пита за "Зап", би трябвало да се назове името на
десния/дясната съсед*ка.
Ако обаче лицето в средата каже "Зип-Зап", всички участници
трябва да си разменят местата (Питащият/щата може да опита
също да се сдобие с едно място).
Ако запитаното лице каже фалшиво име, влиза в кръга и става
питащо лице. По този начин също бързо се променят имената на
съседите.

Фаза 2: Намаляване на задръжките при движение
a) Сблъсъци (Движение, Коопериране)

c) Късо съединение (Игра за сръчност)

Всички играчи вървят насам и натам целенасочено в едно
ограничено пространство. Всеки играч търси зрителен контакт с
друго лице. След като двама са се фиксирали с поглед, те се
приближават един към друг, застават неподвижно един до друг за
кратко и много бързо търсят в тяхното полезрение един(а) нов(а)
"Партньор*ка за игра."

Играчите седят близко един до друг по турски,така, че колената им
се допират. Две седящи един срещу друг лица получават всеки по
една топка (напр. от вързани заедно кърпи/шалове). Те подават
възможно най-бързо топките в скута на съседите си. За
предпочитане топките трябва да сменят често местата си. Но те не
трябва да бъдат хвърляни и не бива да прескачат никой от
съседните играчи. Освен това се изисква бързина, никой не бива да
задържа топката повече от две секунди. Целта е, да се предават
топките толкова бързо, така че те да не попаднат едновременно в
скута на един играч. Лицето, при което двете топки попаднат
едновременно, при което се получава късо съединение, се оттегля.
Така кръга се смалява, докато останат само двама играчи. Тогава
играта свършва.

На място на "обикновеното" неподвижно заставане един до друг,
водещият на играта може да зададе други задачи:
Ръкопляскане
Едновременно казване на "Добър ден" (със или без
ръкостискане)
Едновременно подскачане нависоко
Поставяне на ръцете на раменете на стоящия отсреща
…

b) Супер Марио (Двигателна игра)
Групата се нарежда в кръг. Водещият на играта разказва
вълнуващо приключение от Супер Марио и демонстрира съответни
движения. Групата имитира движенията. Супер Марио е фигура от
т.нар. "Скачай и бягай"-компютърна игра. Супер Марио преминава в
играта през множество светове. Неговата цел е, да избягва
опасностите и при това напр. да не катастрофира, да не попада в
огнените топки на противника или да потъне. В определени случаи
Марио получава звезда. Тогава става магия, той се сдобива със сила
и хуква веднага.
Предложения за движение
Марио тръгва → бягане
Първите противници идват → скачане
Противниците изплюват огнени топки → клякане и скачане
настрана
Марио става безсмъртен и получава една звезда → хукване
веднага
Станция за точки/блокове от монети → 10 пъти скачане на това
място
Преодоляване на изкопите → скачане...

Случай: Кълбото би трябвало да не е голямо и не много
малко.

d) Сядане в скута (Игра за сръчност)
Всички участници се нареждат в голям кръг. Те стоят плътно един
след друг, собствената предна част на тялото е насочена към
задната част на тялото на "Стоящия отпред мъж"/"жена". Кръгът би
трябвало да е по възможност кръгъл и равен.
Тогава става вълнуващо: Всеки хваща талията на стоящия отпред
мъж/жена. Едновременно с това всеки сяда внимателно на бедрото
на "Стоящия отзад мъж" / "жена". Всеки хваща талията на стоящия
отпред мъж/жена. Едновременно с това всеки сяда внимателно на
бедрото на "Стоящия отзад мъж" / "жена".

e) Хващане на дръжка (Игра за сръчност)
Участниците стоят в кръг и получават поредни номера. Номер 1
стои в средата на кръга и държи изправена дръжка на метла:
Изведнъж номер 1 пуска дръжката и извиква друг номер.
Засегнатото лице трябва светкавично да хване дръжката на
метлата, преди да падне. След това лицето, което е хванало
дръжката, извиква друго лице.

Фаза 3: Намаляване на задръжките при игра
a) Познавателни упражнения

c) Представяне на емоционалното състояние

Участниците прекосяват помещението на кръст и напречно без да
се докосват. При това водещият на играта дава някои инструкции
(индивидуално избираеми, не всичко от това трябва да се изпълни):

Двама доброволци играчи получават една тема, която те представят
говоримо за 20-30 секунди, единия ридаещо (играч 1), или весело
(играч 2):

Вдишайте дълбоко и издишайте.
Как се чувстват краката ви?
Разклатете ръцете си.
Обхванете раменете си.
Отпуснете ъглите на устата си/ направете гримаси ...

Оценката от последната работа/изпит
Новия смартфон
Договаряне
Новите очила
Ваканцията с родителите
Подарък за рождения ден

Движете се като:
арогантен самохвалко
самомнително, злобно момиче
страхлив, саможив човек
весело, шумно дете
Един стар, немощен човек
Една балерина ...
Правете така, като че ли трябва да преминете през следните неща::
Студена вода
Лепило
Сняг до коляно
Кал и локви
Хлъзгав лед
Нажежени въглени
Указания/инструкции, които трябва да се практикуват от групата:
Движете се като рибен пасаж (интуитивно търсене на общото).
Срещнете се на едно място в помещението (без уговорка).
Ръкопляскайте на песента "We will rock you".
Вървете на квадрат през помещението.
Минете през центъра на стаята.
Поздравете се с върха на пръстите/ лакът/коляно

b) Бизнес среща
Участниците се движат свободно в помещението. Следват указания
на водещия играта:
1. Сега ние сме мениджъри и поздравяваме съвсем формално
всеки, когото срещнем.
2. Цяло щастие е, че формалната среща вече свърши. Можем да
си стиснем здраво ръцете.
3. Сега стигаме до една цветна поляна и берем най-красивия
букет цветя (въображаемо бране на цветя).
4. В тази връзка срещаме един много добър приятел/една много
добра приятелка, които не сме виждали с векове и
поздравяваме възторжено.
5. С това настроение пристъпваме към следващото упражнение
или подготовка за ролевата игра.

Много малко време
Скука

d) имитация
Всички участници се нареждат в един ред. Първото лице от
образувалата се змия носи една шапка, като по този начин то има
право да задава хода на движението, в което се движи цялата змия
(ритъм, стъпка, темпо). Всички съучастници*чки имитират
зададеното толкова точно, колкото е възможно. Но би трябвало да
се вземе предвид, заданията да са постижими. При сигнал на
водещия играта (напр.чрез пляскане), шапката се предава на което
и да е друго лице и новият/новата носещ*а шапката прави
заданията и.т.н.

e) Понасяне на аплодисменти (обединено с игра на
имена)
Групата участници застава от едната страна на помещението.
Срещу нея се разполага водещият на играта и поисква от групата
да го възнагради с бурни, продължителни аплодисменти, след като
е съобщил името си: Здравейте, аз съм...! (Започват аплодисменти).
Водещият прекъсва след известно време аплодисментите и пита за
следващ доброволец. Той се представя отново и получава за това
бурен, продължителен аплодисмент, докато водещият не свали от
сцената "звездата" и не доведе следващия доброволец отпред. Това
се случва със всеки участник, при което водещият трябва да
внимава, да не принуждава насила никой от участниците, респ. да
не удължава прекалено дълго това упражнение (по отношение на
дължината на аплодисмента). Участниците би трябвало сами да си
тръгнат, когато не могат да издържат повече аплауза.

Източници
In Anlehnung an die Spielbeschreibungen aus der „Praxismappe. Spiele für Kinder, Jugendliche & Erwachsene“ (2005) vom Bundesjugendwerk der
AWO und dem Buch „Cirkusspiele“ (2003) von Josef Hense/Heiner Köttker (Hrsg. Kölner Spielecirkus) sowie http://www.theater-in-derschule.de/spieluebungen/Spieluebungen_fuer_Theatergruppen.pdf (2016)

Ролеви карти за съдебния спор
Ролева карта: Съдия*йка
Твоята роля на съдия*йка е да заемеш неутрална позиция,
което дава възможност на всички страни да представят
своето виждане за нещата.
Ти трябва да следиш тонът на разискването да остава
обективен и справедлив.
Ти ще откриеш спора и ще го водиш.
За целта първо представи накратко обстоятелствата.
Осведоми се относно законовите разпоредби и после обясни
защо се повдига обвинение.
Нека бъдат описани всички обстоятелства.
Задавай въпроси, когато нещо не ти е ясно или желаеш да
получиш повече информация.
Посъветвай се добре със своите заседатели. Обмислете
добре според кои критерии и закони искате да вземете
решение.

Ролева карта: Адвокат/ка на
потърпевшия/шата
Твоята роля е да подпомагаш потърпевшия/потърпевшата.
Изслушваш внимателно описанието на обстоятелствата и
помагаш за точно и разбираемо представяне на фактите.
Опитай се много точно да представиш въздействията на
инцидента - Как се е променил живота на потърпевшия.
Потърси доказателства и свидетели, които могат да бъдат в
помощ на потърпевшия/ите.
Обмисли заедно с потърпевшия/ата, как ще опишете
инцидента пред съда.

Ролева карта: Потърпевша/потърпевш
Твоята роля е да се вживееш в образа на потърпевшия/шата.
Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да
помислиш, как можеш да представиш "своята" ситуация.
Помисли си, какви въздействия има инцидента върху твоя
живот. Потърси съвсем конкретни примери.
Какви бяха твоите първи мисли и действия?
С кого разговаря за това?
Как възприе извършителя/ката?

Ролева карта: Съдебни заседатели
В това съдебно дело ти изпълняваш ролята на мирови съдия.
Т.е. ти олицетворяваш присъствието на народа и с мнението
си се грижиш за това, присъдата да не бъде произнесена
произволно.
Ти подкрепяш съдията*йката при определяне на присъдата.
Питай, когато нещо не ти е ясно или желаеш да получиш
повече информация.
Посъветвай се добре със съдията*йката преди
произнасянето на присъдата.
Помислете добре, на база на какви критерии и закони искате
да вземете решение.

Ролева карта: Адвокат/адвокатка на
извършителя/извършителката.
Твоята роля е да подпомагаш извършителя/извършителката.
Изслушваш внимателно описанието на обстоятелствата и
помагаш за точно и разбираемо представяне на фактите.
Опитай се много точно да представиш мотивацията и какво
точно е трябвало да бъде постигнато с тези действия.
Потърси доказателства и свидетели, които могат да бъдат от
полза на извършителя/извършителката.
Обмисли заедно с извършителя/ката, как ще опишете
инцидента пред съда

Ролева карта:
Извършител/извършителка на
престъплението
Твоята роля е да се вживееш в образа на извършителя/ката.
Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да
помислиш, как можеш да представиш "своята" ситуация.
Помисли какво те подтикна към постъпката ти и какво
искаше да постигнеш.
Какви бяха твоите първи мисли и действия?
С кого разговаря за това?
Как възприемаш потърпевшия/ата(ите)?
Потърси съвсем конкретни примери, които можеш да
разкажеш.

Ролева карта: Майка/баща на
потърпевшия/потърпевшата
Твоята роля е да се вживееш в образа на майката/ бащата на
потърпевшия/ата.
Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да
помислиш, как си възприел ситуацията.
Помисли за себе си, как научи за случая и как реагира.
Имаше ли някакви признаци или промени при твоето дете?
Какви бяха твоите първи мисли и действия?
С кого разговаря за това?

Ролева карта: Подражател*ка
Твоята роля е да се вживееш в образа на един/на
подражател*ка.
Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да
помислиш, как си възприел ситуацията.
Помисли какво те подтикна към постъпката ти и какво
искаше да постигнеш.
Какви бяха твоите първи мисли и действия?
С кого разговаря за това?
Как възприемаш потърпевшия/ата(ите)?
Как възприе извършителя?
Потърси съвсем конкретни примери, които можеш да
разкажеш.

Ролева карта: Майка/баща на
извършителя/извършителката
Твоята роля е да се вживееш в образа на майката/ бащата на
извършителя/извършителката.
Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да
помислиш, как си възприел ситуацията.
Помисли за себе си, как научи за случая и как реагира.
Имаше ли някакви признаци или промени при твоето дете?
Какви бяха твоите първи мисли и действия?
С кого разговаря за това?

Ролева карта: Придружаващо лице
(напр. Класен ръководител*ка/Tреньор*ка)
Твоята роля е да се вживееш в образа на придружаващо лице на
потърпевшия/шата и/или на извършителя/ката.
Имаш нужда от малко време, за да се запознаеш със случая и да
помислиш, как възприемаш ситуацията.
Помисли си, как научи за инцидента и как реагира.
Имаше ли някакви признаци или промени в участниците?
Какви бяха твоите първи мисли и действия?
С кого разговаря за това?

Свободни ролеви карти
(да се попълнят в зависимост от случая от експерта или учениците)

Заключителна карта за представящия/представящата ролевата
игра
По-долу ще намерите допълнителни карти, които могат да бъдат разпределени на подбрани роли, за да се проведе след заседанието кратък
монолог по отношение на мислите и чувствата във връзка със събитията. Той трябва да трае само една до две минути за всеки
изпълнител*ка.

След съдебния спор

След съдебния спор

Проведи кратък монолог, как се чувстваш сега в твоята роля.
Опиши твоите чувства / мисли, как се чувстваш с присъдата и дали
твоето отношение към извършителя и/или потърпевшите се е
променило.

Проведи кратък монолог, как се чувстваш сега в твоята роля.
Опиши твоите чувства / мисли, как се чувстваш с присъдата и дали
твоето отношение към извършителя и/или потърпевшите се е
променило.

След съдебния спор

След съдебния спор

Проведи кратък монолог, как се чувстваш сега в твоята роля.
Опиши твоите чувства / мисли, как се чувстваш с присъдата и дали
твоето отношение към извършителя и/или потърпевшите се е
променило.

Проведи кратък монолог, как се чувстваш сега в твоята роля.
Опиши твоите чувства / мисли, как се чувстваш с присъдата и дали
твоето отношение към извършителя и/или потърпевшите се е
променило.

След съдебния спор

След съдебния спор

Проведи кратък монолог, как се чувстваш сега в твоята роля.
Опиши твоите чувства / мисли, как се чувстваш с присъдата и дали
твоето отношение към извършителя и/или потърпевшите се е
променило.

Проведи кратък монолог, как се чувстваш сега в твоята роля.
Опиши твоите чувства / мисли, как се чувстваш с присъдата и дали
твоето отношение към извършителя и/или потърпевшите се е
променило.

Ролеви карти за конференцията
Ролева карта: Ръководител на
институция

Ролева карта: Консултативен съвет на
ръководството

(напр. Директор*ка, Управителен съвет)

(нар. Учителски съвет, Членове на управителния съвет)

Твоята роля като ръководител е да имаш неутрално
поведение, което ще даде възможност на всички страни да
представят своето виждане за нещата.
Ти ще внимаваш, тонът на конференцията да остане
обективен и справедлив.
Ти ще откриеш конференцията и ще я водиш.
Първо представи накратко фактите.
Дай възможност да бъдат представени всички факти.
Задавай въпроси, когато нещо не ти е ясно или желаеш да
получиш повече информация.
Информирай се кои правила са били нарушени и как това ще
бъде наказано от съответната инстанция?
Посъветвай се с участниците. Помислете конкретно, по какви
критерии искате да вземете решение.

В тази конференция ти ще поемеш съветваща роля.
Ти подпомагаш ръководството при вземане на решение.
Питай, когато нещо не ти е ясно или желаеш да имаш повече
информация.
Бъди в пълна координация с ръководството
Помисли конкретно по какви критерии искате да вземете
решение.

Ролева карта: Придружаващо лице

Ролева карта: Говорител*ка на групата

(напр. Класен ръководител*ка/Tреньор*ка)

(напр. говорител*ка на класа/ капитан на отбора)

Твоята роля е да се вживееш в образа на придружаващо лице на
потърпевшия/шата и/или на извършителя/ката.
Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да
помислиш, как си възприел ситуацията.
Помисли си, как разбра за инцидента и как реагира.
Имаше ли някакви признаци или промени в участниците?
Какви бяха твоите първи мисли и действия?
С кого разговаря за това?
Помисли си за препоръка за намиране на решение.

Ролева карта: Потърпевша/потърпевш
Твоята роля е да се вживееш в образа на потърпевшия/шата.
Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да
помислиш, как си възприел ситуацията.
Помисли си, какви въздействия има инцидента върху твоя живот.
Потърси съвсем конкретни примери.
Какви бяха твоите първи мисли и действия?
С кого разговаря за това?
Как възприе извършителя/ката?

Твоята роля е да се вживееш в образа на говорителя*ката на групата.
Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да
помислиш, как си възприел ситуацията.
Помисли си, как разбра за инцидента и как реагира.
Имаше ли някакви признаци или промени в участниците?
Какви бяха твоите първи мисли и действия?
С кого разговаря за това?
Помисли си за препоръка за намиране на решение.

Ролева карта:
Извършител/извършителка на
престъплението
Твоята роля е да се вживееш в образа на извършителя/ката.
Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да
помислиш, как си възприел ситуацията.
Помисли какво те подтикна към постъпката ти и какво искаше да
постигнеш.
Какви бяха твоите първи мисли и действия?
С кого разговаря за това?
Как възприемаш потърпевшия/ата(ите)?
Потърси съвсем конкретни примери, които можеш да разкажеш.

Ролева карта: Майка/баща на
потърпевшия/потърпевшата
Твоята роля е да се вживееш в образа на майката/ бащата на
потърпевшия/ата.
Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да
помислиш, как си възприел ситуацията.
Помисли си, как разбра за инцидента и как реагира.
Имаше ли някакви признаци или промени при твоето дете?
Какви бяха твоите първи мисли и действия?
С кого разговаря за това?

Ролева карта: Подражател*ка
Твоята роля е да се вживееш в образа на един/на подражател*ка.
Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да
помислиш, как си възприел ситуацията.
Помисли какво те подтикна към постъпката ти и какво искаше да
постигнеш.
Какви бяха твоите първи мисли и действия?
С кого разговаря за това?
Как възприемаш потърпевшия/ата(ите)?
Как възприе извършителя/ката?
Потърси съвсем конкретни примери, които можеш да разкажеш.

Ролева карта: Консултативен съвет от
институцията
(напр. ученически съвет/студентски съвет)
Твоята роля е да се вживееш в образа на съветник.
Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да помислиш, как си
възприел ситуацията.
Помисли си, как разбра за инцидента и как реагира.
Имаше ли някакви признаци или промени в участниците?
Какви бяха твоите първи мисли и действия?
С кого разговаря за това?
Помисли си за препоръка за намиране на решение.

Ролева карта: Майка/баща на
извършителя/извършителката
Твоята роля е да се вживееш в образа на майката/ бащата на
извършителя/извършителката.
Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да
помислиш, как си възприел ситуацията.
Помисли си, как разбра за инцидента и как реагира.
Имаше ли някакви признаци или промени при твоето дете?
Какви бяха твоите първи мисли и действия?
С кого разговаря за това?

Ролева карта: Свидетели
(съученици*чки/приятел*ки)
Твоята роля е да се вживееш в образа на свидетеля/свидетелката.
Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да помислиш, как си
възприел ситуацията.
Помисли си, как разбра за инцидента и как реагира.
Какви бяха твоите първи мисли и действия?
С кого разговаря за това?
Имаше ли някакви признаци или промени в участниците?
Кое от това е важно да бъде споделено на конференцията, за да може да бъде взето
решение?

Свободни ролеви карти

Свободни ролеви карти
(да се попълнят в зависимост от случая от експерта или учениците)

Заключителна карта за представящия/представящата ролевата
игра
По-долу ще намерите допълнителни карти, които могат да бъдат разпределени на подбрани роли, за да се проведе след заседанието кратък монолог по отношение
на мислите и чувствата във връзка със събитията. Той трябва да трае само една до две минути за всеки изпълнител*ка.

След конференцията

След конференцията

Проведи кратък монолог, как се чувстваш сега в твоята роля. Опиши твоите
чувства / мисли, как се чувстваш с взетите решения/споразумения и дали
твоето отношение към извършителя и/или потърпевшите се е променило.

Проведи кратък монолог, как се чувстваш сега в твоята роля. Опиши твоите
чувства / мисли, как се чувстваш с взетите решения/споразумения и дали
твоето отношение към извършителя и/или потърпевшите се е променило.

След конференцията

След конференцията

Проведи кратък монолог, как се чувстваш сега в твоята роля. Опиши твоите
чувства / мисли, как се чувстваш с взетите решения/споразумения и дали
твоето отношение към извършителя и/или потърпевшите се е променило.

Проведи кратък монолог, как се чувстваш сега в твоята роля. Опиши твоите
чувства / мисли, как се чувстваш с взетите решения/споразумения и дали
твоето отношение към извършителя и/или потърпевшите се е променило.

След конференцията

След конференцията

Проведи кратък монолог, как се чувстваш сега в твоята роля. Опиши твоите
чувства / мисли, как се чувстваш с взетите решения/споразумения и дали
твоето отношение към извършителя и/или потърпевшите се е променило.

Проведи кратък монолог, как се чувстваш сега в твоята роля. Опиши твоите
чувства / мисли, как се чувстваш с взетите решения/споразумения и дали
твоето отношение към извършителя и/или потърпевшите се е променило.

Формуляр за наблюдение за групата наблюдатели
Забележка:
Наблюдавай внимателно ролевата игра и си отбележи най-малко три, максимум седем ключови думи по представената/ните сцена(и). Тези указания може би
ще ти бъдат от полза:
Това
Това
Това
Това
Това

беше впечатляващо!
беше ново за мен!
бих направил/а по друг начин!
ме зарадва/накара ме да се разсмея!
ме развълнува!

Формуляр за обратна връзка
Това беше супер

Това би могло да се подобри

Нямам нужда от това

Това ще взема със себе си
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