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Шест стъпки към глобално гражданство

Вземете си значка!

Стъпка: Четвърта – Търси решения!

Време: 45 мин.

Изисквания за пространство и материали:

•  Примери за значки (приложен);
•  Шаблон за значки (приложен); 
•  Различни материали за създаване на значки (ножици, хартия, пастели).

Описание на упражнението:

Следвайки идеята, че промяната винаги започва от личностно ниво, това упражнение 
предлага на участниците възможността да планират своята инициатива и приносът им за 
нейното изпълнение да бъде признат.  

1. Попитайте участниците дали знаят какво е значка. Кажете им, че значките са визуален 
символ на различни постижения. Може да разпечатате няколко примера за значки и да 
ги покажете на участниците.

2. Обяснете, че това ще бъде индивидуална дейност. Всички участници трябва първо да 
помислят за общата инициатива, която искат да предприемат и след това да използват 
шаблона за създаване на значка (приложен) като водач за стъпките, които трябва да се 
изпълнят. 

3. Пуснете приятна музика за фон и дайте на участниците около 20 минути, за да създадат 
свои собствени значки.  

4. Помолете участниците да представят работата си пред цялата група. Може да оставите 
всички значки в стаята и да ги закачите на стената или на дъска като „ИЗЧАКВАЩИ“. 
Когато някой покрие всички критерии за значката си, може да преместите значката на 
друго място, наречено „ЗАСЛУЖЕНИ“, за да се вижда от всички участници. 

Допълнителни коментари:
Можете да насърчите участниците да изберат задачи/критерии за значките си, които са 
свързани с изпълнението на общата инициатива (например ако участник Х е отговорен 
за правенето на постери за кампания, може да направи значка за „креативен дизайнер“). 
Иначе участниците могат да приемат и лични предизвикателства, свързани с темата за 
движението на хора. 

Има много различни начини за направата на значки: могат да са със скромен дизайн или, 
ако имате машина за значки, можете да превърнете картинката във физическа значка. 
Могат да се направят и от всякакви други материали, с които разполагате. 

Докато всеки участник създава своята значка, упражнението може да се адаптира по 
начин, по който участниците получават повече от една значка. Към тези, които създават 
за себе си, ако искат, могат да направят значки, които да предложат на други участници. В 
този случай ще трябва да направите изложбата на значки на видимо място и когато някой 
изпълни задачата/критерия за съответната значка, слага името си до съответната значката. 
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Приложение: Примерни значки

Приложение: Шаблон за значки

ОФОРМЛЕНИЕ ЗА ЗНАЧКА – Как искате да изглежда значката ви? Просто го направете!

ИМЕ ЗА ЗНАЧКА – Дайте привлекателно име на значката си.

ОПИСАНИЕ НА ЗНАЧКА – Към какво се отнася значката ви? 

НАПРЕДЪК НА ЗНАЧКА – Какви са малките стъпки, които трябва да направите, за да 
получите значката си?


