
Образователен лист

Работи с младежи или преподавате на деца  
на възраст 8/10 години? Ние ви предлагаме
да проведете семинар по писане на тема
„Разкажете ни мечтите си за утрешния ден“  
по примера на мечтателите за утрешния  
ден в списание Mag Junior. Освободете
креативността на децата и им предложете да
да направите комикс, фотороман, хореография…
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Разкажете ни мечтите си за утрешния ден

Ю Н И  2 0 2 2  -  W W W. F R A N C E . A I D E - E T - A C T I O N . O R G

Junior
ПОМОЩ И ДЕЙСТВИЕ

ПРОЧЕТОХА ЛИ ДЕЦАТА СПИСАНИЕТО  
MAG JUNIOR?
Но кои са тези мечтатели, които допринесоха  

за Mag Junior?... И кой им помогна в техните произведения? 

За какво мечтаят?... А вие, бихте ли мечтали по-скоро за...? 

Според вас... Защо сме накарали тези млади хора  

да разкажат мечтите си?

Можете да разгледате тези въпроси колективно; децата сядат в кръг  

и обменят мненията си, които могат да бъдат отбелязани на един плакат 

от някого. Предимството на груповия формат е, че всеки може да си 

създаде представа въз основа на идеите на другите. Може да се използва 

и техниката „кръгла маса“, без обаче да се задължават хората да говорят. 

Аниматорът може да се oбърне отново към детето, което е не е говорило, 

и да го попита „дали сега има някакви идеи“.

ДА МЕЧТАЕМ ЗАЕДНО:  
ДА СИ ПРЕДСТАВИМ 

БЪДЕЩЕТО!

става
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КАК ДА ВОДИМ СЕМИНАР ЗА ПИСАНЕ
Предлагаме ви педагогическа практика за колективно писане, която прилага 

ценностите на сътрудничество, солидарност и взаимопомощ, така че всеки да 

участва и да успее. ЕТАПИТЕ и педагогически методи на семинара по писане имат за цел да помогнат на всеки в 

създаването на история - разказ - благодарение на груповата работа, като същевременно се изгражда критично 

мислене: учим, обменяме, сблъскваме собствената си гледна точка с тази на останалите.

СТЪПКА 1
РАЗРАБОТВАНЕ НА ФРЕСКА 
НА ВЪЗНИКВАНЕТО
Фреска за възникването... Какво е това?

Първа стъпка да помогнем на групата и на всеки от 

неговите членове да започнат обмен на идеи и да се 

мобилизират за творчество. Модалностите на писане 

са гъвкави: думи / изречения / рисунки дори изрезки. 

Те позволяват на всеки да участва в проекта за всички. 

Те насърчават изразяването на всички мнения.

1 -  Закачете на стената или разгънете на пода голям 

лист хартия с дължина 3 метра и осигурете 

цветни маркери, листове хартия А4 и тиксо или 

самозалепваща се лента.

2 -  Напишете в центъра на големия 

лист темата „Вашите мечти за утрешния ден“.

3 -  Всяко лице пише и/или рисува на лист А4 какво ги 

вдъхновява тази тема: 

по 2 или 3 листа на човек - може да бъде дори само 

дума, кратко изречение, рисунка...

4 -    Всяко лице залепва своята работа. Завършваме този 

етап с обсъждане с молба за реакция по залепените 

произведения след няколко минути за прочит.

СТЪПКА 2
ПРОБЛЕМАТИЗИРАНЕ
Проблематизиране на... Какво е това?

Това е интелектуална дейност, която позволява 

да анализирате дадена тема и да разберете всички нейни 

възможни измерения. Сортирането, класифицирането

и именуването помагат да се проблематизират.

1 -  Класифицирайте предложенията чрез групиране 

на всички листове с подобна тематика: колективна 

дейност; групата се поставя пред фреската

2 -  Назовете всички множества (това са мечти, които 

засягат: равенство между хората / екология / 

сътрудничество или братство и т.н.)

СТЪПКА 3
СЪЗДАВАНЕ НА 
ПОВЕСТВОВАТЕЛНА СХЕМА
Повествователна схема... Какво е това?

Всяка история започва с начална ситуация: място - 

герои - отношенията между тях са описани... След това 

се случва нещо, което нарушава тази първоначална 

ситуация: разрушителите са врагове/събития/

бедствия... Но винаги има герои, приятели или добри 

събития, които възстановяват ситуацията... Това 

позволява да се напише край на историята.

СМУЩИТЕЛИ 
МЕЧТИ 

И ТЕМИ 
ПОМОЩНИЦИ

Какво може да

предотврати/

направи трудно/

усложни

реализацията 

на мечтата

Съвкупността

на мечтите,

свързани 

с една тема,

например:

равенство 

между мъже

Какво може 

да помогне за 

осъществяване 

на мечтата

Така възниква повествователната схема на цялата история, 

давайки много идеи за писане: колоните „смущители“ и 

„помощници“ стават резервоари от идеи веднъж щом сме 

се спрели, сами или в малка група, на дадена тема.

СТЪПКА 4
ПИСАНЕ / ПРЕНАПИСВАНЕ

1 -  Започнете да пишете историята в малки групи от 

3 души: могат да се определят роли: роли: писател, 

„правописен страж“, „търсач на красиви думи“. 

и принципи като „смяна на ролите на всеки всеки 

половин час“.

2 -  Текстовете могат да се четат няколко пъти 

в голямата група, която дава своето мнение 

и предложения с оглед пренаписването им.

Дизайн на образователния лист: Patrick Clerc, Снимки: Tibor Jäger, Илюстрации: Sylvain Baglieri, Дизайн и производство: tcgraphite. 

Графичен дизайн и производство: tcgraphite.
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