Насоки за модератори и фасилитатори
на групи в рамките на Младежкия форум
„Диалогът с младите хора-залог за промяна”
Време е младите хора да бъдат чути ...
Време е светът да слуша .....
Време е за чай....

1. Въведение
1.1 Интерактивна методика за популяризиране на младежки
послания “Време за чай” или “Какво бихте казали, ако светът
слушаше?”
“Време за чай” като методика за работа с млади хора предлага
начин за предаване на послания, които да бъдат чути. Същевременно тя
дава и наименованието си на международна кампания за популяризиране
на младежки послания. Инициатор е британската организация “Моментум”
http://www.momentumworld.org/time-for-tea/ .
Групи от млади хора или деца се събират, дискутират и се
обединяват върху кратко послание по въпрос, който според тях е важен.
Те решават кой трябва да чуе посланието им. След това купуват чай и
проектират най-оригиналната и творческа кутия или пакет за него.
Поставят посланието си в специалния пакет и намират интересен начин да
предадат “подаръка” на лидера, който са избрали. Това, което те искат от
него е той да прекара 5 минути с хубава чаша чай и да прочете и помисли
за тяхното важно послание. А после, младежите разказват историята за
това, което са направили, като използват филми, снимки, блогове или
други медии.
Представете си колко силни биха могли да бъдат тези младежки
послания, излъчени от групи от млади хора или деца от различни държави!
Ето защо Мomentum World /http://www.momentumworld.org/ с
помощта на Erasmus+ стартира кампания “Време за чай” , която цели да
обхване всички държави в Европа. България също е включена в мрежата за
сътрудничество чрез участието на СНЦ “Паралел-Силистра”.
Нашите контакти: office@paralel-silistra.net,
www.paralel-silistra.net, https://www.facebook.com/paralelsilistra.net/
Защо чай?
Защото чаят ни обединява – той се използва от много различни
култури по целия свят ... Защото международният активист за мир Сатиш
за да подари пакети чай на различни световни лидери като послание за
мир. Неговите думи “Промяната идва с действие, стъпка по стъпка» бяха
приети от настоящия проект “Време за чай”.
Когато хората пият чаша чай, те спират забързаното си ежедневие и
се замислят за момент. Нашите лидери и политици също. Можем ли да ги
накараме да мислят върху нашите важни послания, докато пият чая си?
За повече информация относно “Време за чай” вижте:
http://www.momentumworld.org/time-for-tea/, http://www.time4tea.info.

1.2. “Време за чай” в Силистра
СНЦ “Паралел-Силистра” стана част от кампанията през 2017г.,
когато нашите представители д-р Диана Бебенова-Николова и Моазес
Мехмед участваха в организираното от “Моментум” обучение в Лондон,
финансирано по програма Еразъм+.
“Време за чай” стартира в Силистра през ноември 2017, когато
младежи от средните училища в областта определиха тематиката на
дискусиите. Те се срещнаха на 29 ноември в рамките на петото издание на
ежегодния дискусионен форум “Диалогът с младите хора - залог за
промяна”, организиран от Общински отдел “Образование и младежки
дейности” Силистра. Участваха над 60 младежи на възраст от 15 до 29
години- представители на ученически и студентски съвети, неформални
младежки организации, представители на институции, работещи с млади
хора. Разпределени в 4 работни групи участниците дискутираха
кариерното си развитие, гражданската активност и инициативност,
младежкото предприемачество и други теми, които ги вълнуват. В края на
дискусиите, те се обединиха върху кратко послание по въпроса, който е

важен и значим за младежката общност. Решиха кой трябва да чуе
посланието им и със закупения чай и допълнителни материали
проектираха и изработиха оригинални творчески “чаени подаръци” .

Две от групите на практика използваха интересен начин да предадат
подаръка на избрания лидер с посланието заедно да пият чай и да
разговарят. Основните послания на младежите бяха към Областния
управител, Кмета на община Силистра, председателя на Общински съветСилистра, както и към зам. кмет „Хуманитарни дейности“. През месец
декември 2017, два от “чаените подаръци” бяха предадени на тези, към
които са адресирани.

1.3 Основни стъпки за прилагане на методиката
Стъпка 1 Групи от млади хора или деца се събират, за да обсъдят
съвместно проблем, който силно ги засяга.
Стъпка 2 Те дискутират проблема, подкрепяни от модератори, които
от своя страна изпълзват различни дискусионни техника за да поддържат и
насърчават дискусията.
Стъпка 3 В края на процеса, дискутиращите се обединяват върху
кратко послание по въпроса. Те решават кой трябва да чуе посланието им.
Стъпка 4 След това купуват чай, проектират и изработват найоригиналната и творческа кутия или пакет за него.
Стъпка 5 Поставят посланието си в специалния пакет и намират
интересен начин да предадат “подаръка” на лидера, който са избрали.
Това, което те искат от него е той да прекара 5 минути с хубава чаша чай и
да прочете и помисли за тяхното важно послание.

Стъпка 6 Участниците разработват представяне на идеята си и я
популяризират. След това занасят подаръка на избрания от тях лидер и
разговарят с него на чаша чай.
А после, младежите разказват историята за това, което са направили,
като използват филми, снимки, блогове или други медии.
Например през 2017г. една от проведените срещи беше организирана
в Художествената галерия. Младите хора бяха дискутирали
необходимостта от поправка на градския часовник, който е монтиран на
покрива на тази сграда и е емблематичен за Силистра. Разтревожени, че
тази реликва често спира и придава “заспал” вид на града ни, младежите се
срещнаха с Директора на Художествената галерия, за да помогнат за
реставрирането на часовника.

2. Общи насоки за работата по групи
2.1. Насоки за модератори/ фасилитатори
§ Модераторът работи съвместно със съответната група младежи.
§ Уверява се, че участниците разбират правилно формулировката на
дискутирания проблем, термините, ако такива се използват и участват
активно в дискусията.

§ Изслушва мнението на участниците и ги насочва с въпроси, без да
налага своето мнение.
§ Предлага интерактивна методика (ролева игра, брейнсторм и др.) за
насърчаване на дискусията. Коментира и съвместно с групата избира метод
за оценка на предлаганите идеи/ послания, така че в края на процеса
всички да се обединят върху едно съвместно послание и да изберат лидера,
на когото да занесат “чаения подарък”.
§ Следи за ефективното разпределение на времето за работа.
§ Насърчава екипната работа. В края дава възможност на
участниците сами да проектират и изработят подаръка си, както и да
подготвят презентация/ представяне на “чаения дар”.
2.2. Насоки за екипите
1. Измислете си хубаво име, което да ви отличава като екип. За да се
опознаете можете да започнете съвместната си работа с “въвеждаща игра”
или “упржнение за разбиване на ледовете”. Напишете ясно имената си на
баджовете, така че да не останете анонимни.
2. Запознайте се с методиката “Време за чай” и разберете какво се
очаква от вас.
3. Разпределете си роли в рамките на екипа, като имате пред вид
цялостния процес. Например: водещ, фотограф, дизайнер, представящ и
т.н.
4. Съвместно с модератора структурирайте дискусията за по-ясно
представяне и обсъждане на идеите, изказванията, мненията. Дайте шанс
да се изкажат всички. След това помислете как ще изберете основното
послание: какъв начин ще използвате, за да оцените кое от предложенията
се подкрепя от всички. Консултирайте се с модератора и вземете
консенсусно решение.
5. Ползвайте Интернет за идеи!
6. Възползвайте се максимално от модератора и не се страхувайте да
задавате въпроси.
7 Представете идеята си по максимално атрактивен начин – чрез
снимки, цветове, поведение на сцената, др.
8. Разпределете си правилно времето.

3. Няколко предложения за “въвеждаща игра” или
“упражнение за разбиване на ледовете”
Човешки възел: https://www.youtube.com/watch?v=gbCPau5YL0g
Ябълка, банан, портокал:
https://www.youtube.com/watch?v=yJY19gO9JOo
Игра за запомняне на имената:
https://www.youtube.com/watch?v=w-HQDMHJLHg

игра за изграждане на екип:
https://www.youtube.com/watch?v=1rfYou_ogKk

Насоките са разработени от СНЦ “Паралел-Силистра”

гр. Силистра, ул. Добруджа 41, ет.3
office@paralel-silistra.net
www.paralel-silistra.net

