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Решения отдолу-нагоре 

Стъпка: Четвърта - Търси решения!

Време: 1 час

Изисквания за пространство и материали:

•  Стая, която позволява седене в кръг, местене и работа в малки групи;
•  Малки листчета хартия или картончета – по 3 на участник;
•  Химикали/моливи – по един на участник;
•  Мисловната карта, генерирана във Виртуална мисловна карта.

Описание на упражнението: 

1. Покажете мисловната карта, която участниците са направили и ги помолете да я 
разгледат още веднъж. 

2. Помолете участниците да помислят индивидуално и да напишат три проблема, 
свързани с въпроса, които 1) са важни; 2) с които може да се заемем (важно – не е 
задължително да ги решим). Помолете ги да напишат всеки проблем на различно 
листче хартия.  

3. Помолете участниците да се съберат по двойки, да представят проблема и да се 
съгласят в двойката върху три проблема (другите три ще отпаднат).  

4. След това помолете двойките да сформират четворки и да изберат три проблема от 
техните шест.  

5. Помолете четворките да сформират група от осем и да се съгласят на три проблема, 
и така, докато цялата група има три проблема. Напишете ги така, че да са видими за 
всички. 

6. Помолете участниците да помислят индивидуално за възможни дейности, с които 
участниците могат като група да се захванат, за да адресират някой от трите проблема. 
Ако се затрудняват, може да изброите няколко примера за дейности (информационна 
кампания, събитие, петиция, видео и др.), но по-добре ги оставете да се сетят за 
собствени идеи. Кажете им, че идеите им не трябва да бъдат много големи, а по-скоро 
реалистични и изпълними. Повторете целият процес, описан горе (двойки, четворки и 
т.н.), докато имате три идеи.  

7. Организирайте малък дебат и помолете участниците да вземат финално решение 
за това коя дейност е най-реалистична, и дали ще искат да се заемат с нея. В края на 
упражнението трябва да има конкретна идея за реалистична инициатива, с която 
участниците могат да се заемат, за да се справят с проблематични въпроси, свързани с 
технологията. 

8. Осмислете процеса заедно с участниците, ако е нужно. 

Допълнителни коментари: 

При решаването за обща инициатива, ако мненията са прекалено полярни и консенсус 
е невъзможно да има, преминете към гласуване. Ако идеята е прекалено голяма и 
нереалистична, помолете участниците да предложат промени. Много е важно идеята за 
тяхната инициатива да не изисква (много) ресурси, да е изпълнима и реалистична!


