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Шест стъпки към глобално гражданство

Балон

Стъпка: Четвърта - Търси решения!

Време: 1 час, 30 мин.

Изисквания за пространство и материали:

•  Голяма стая;
•  Различни материали – бяла и цветна хартия, моливи, пастели, вестници и списания, 

връв, празни кутии и др.

Описание на упражнението:

1. Разделете участниците в малки групи и им кажете, че трябва да построят балон с горещ 
въздух, представляващ тяхната положителна (идеална) визия за конкретния проблем, 
свързан с темата за вещите, който разглеждат. Те трябва да работят по проблем, който 
вече са започнали да разглеждат в предходните упражнения и по отношение на който 
искат да подобрят настоящата ситуация.

2. Информирайте участниците, че техните балони трябва да включват следните елементи:
Кош, символизиращ сегашната ситуация по отношение на избрания проблем; 

Самия балон, символизиращ идеалната ситуация по отношения на проблема; 

Горелка (горещ въздух), символизираща всички фактори, които позволяват на 
балона да лети, респективно да се стигне до идеалната ситуация; 

Въжета и колчета, символизиращи пречките, които държат балона на земята 
и не му позволяват да лети, респективно са пречка за достигането до идеалната 
ситуация.

3. Помолете участниците наистина да построят балони от различните материали, които 
имат: найлонови торбички, кутии (пластмасови или хартиени), вестници, списания, 
хартия и др. След като всички групи завършат задачата, те показват и споделят идеите 
си пред останалите. 

4. Поканете участниците обратно в групите им, за да помислят за възможни решения, 
чрез които да се премахнат пречките, които са идентифицирали в предходната стъпка 
(под формата на въжета и колчета). Всяко добро предложение позволява на групата 
или да отреже едно въже или да премахне едно колче от балона си. Групите трябва 
да измислят колкото се може повече решения, тъй като в крайна сметка целта е да 
премахнат всички въжета и колчета, за да може балонът да „полети“. 

5. Помолете участниците да представят своите решения или символично да режат 
въжета или да махат колчета. След това дискутирайте следните въпроси:

•  Какво научихте по време на дейността?
•  Какво основно е необходимо, за да се реши проблемът, който разглеждаме?
•  Как виждате ролята си в процеса по разрешаването на този проблем?
•  Как можете да си сътрудничите с връстниците си, за да постигнете някаква промяна по 

отношение на този въпрос?


