
ГРАД НА МЕЧТИТЕ

Програма за провеждане на еднодневна арт сесия

Повод: по случай Световния ден за борба срещу глада - www.fighthunger.org

Дата: 21 Май 2006

Място: ДОВДЛРГ с. Гуцел

Участници: децата от Дома (около 20) на възраст 7 - 18 години.

Екип: CVS Bulgaria доброволци, лидери от екипа на  ЗАЕДНО, и Ученическия парламент на 02 СОУ

Вид и съдържание на мероприятието: 

1. Арт сесия  - построяване на Град на мечтите, от кашони и други подръчни материали.

2. Peace One Day - разходка и групова снимка, за да се включим във вълната на солидарност с 
хората от цял свят за борба срещу глада.

Съдържание и етапи на провеждане на Арт сесията "Град на мечтите"

 Етап на запознаването - защо сме заедно, какво ще се случи днес, очаквания

 Етап на въвеждането - ще правим град на мечтите, как, с какво? 

 Етап на планирането: 

 Всеки  лично  мечтае  и  планира  своята  собствена  къща  -  какво  има  в  нея,  къде  е 
разположена, какви са съседите, какво е семейството.

 Всеки споделя своята мечта за къща (индивидуална работа с лидерите - в много малки 
групи)

 всички заедно мечтаем, планираме и рисуваме структурата на градът.

 Всички заедно обсъждаме съдържанието на града. 

 Етап на разпределяне на ролите - всеки има някаква роля в създаването на града.

 Етап  на  подготовката -  преглеждане  на  материалите,  събиране  на  допълнителни 
материали - от природата наоколо.

 Етап на съграждането - всеки изпълнява своята роля.

 Етап на наблюдението оценката "Спри и се огледай" - на всеки 40 минути цялата 
група спира работата си и всички заедно се разхождаме и оглеждаме докъде сме стигнали 
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с града. Дали става такъв какъвто сме си го представяли.

 Етап на съграждането - всеки отново поема своята роля.

 Етап  на постигнатият  резултата -  в  един  момент  стоителството  спира,  всички  се 
събират и говорят за съдържанието на града. Поставяме паното с 11 Права на Детето. Пано 
с мечтите на жителите на града. Дърво на желанията.

 Етап на приключването - всяко дете получава красиво цветно картонче сертификат, на 
което е написано: "Ти си прекрасно дете, ти си истинско чудо, и всяка твоя мечта е  
част от съкровищата на света". Всеки казва как се е чувствал докато е строил града на 
мечтите... И какво още е искал да направи, но не е успял.

 Етап  на  празнуването -  всички  се  поздравяват,  хвалят,  радват,  снимат,  споделят. 
Забележка: Много е важно да изслушаме всички деца. С особено внимание към тези,  
които са по-слабо комуникативни. Да можем да им предложим алтернативни методи  
за изразяване - жест, мимика, пантомима, друго.

 Етап на осъзнаването (заключване) на събитието - това е най-важната роля на 
лидера, в този момент той трябва да обедини всички и всичко и да остави светлина в  
душите на участницити, да омагьоса случката, да я превърне в символ, в приказка с  
отворен край, в начало на едно огромно приключение, но също така и да приземи и 
убеди участниците, че всичко, което са направили на игра, е възможно и в реалният  
живот, че никога не трябва да забравят мечтите си, и че трбява да правят всичко  
възможно, за да ги реализират. И че най-страшният глад, е не когато си гладен за 
храна, а когато си гладен за мечти. Защото само хората, които следват мечтите си  
променят света - към по-добър.

Важно е: 
 най-ценно е личното внимание към всяко дете. 
 лидерите и да изслушат и подкрепят и стимулират участието на всяко дете. 
 всичко трябва да измислим заедно с децата, няма рецепта, колкото повече свобода, 

фантазия и творчество се вложи, толкова по-интересен е резултатът. 
 всяко дете да измисли и сподели своята лична "къща на мечтите", в която може да си 

направи, нарисува, изобрети всичко, за което някога си е мечтал.

 цялата група, заедно решава как ще изглежда градът, какво ще има, кои какво ще прави

 лидерският екип да има предварителна яснота за ролите и разпределянето им.

 всеки да има роля в строителството на града, да я разбира и да се вживее в нея. 

 когато къщите бъдат готови - работата трябва да спре и всичи да се огледат, да си 
поговорят за съдържанието на града, за това какво се случва в него.

 не е важно какъв ще бъде крайният резултат, важно е всичи да са участвали, да са 
споделяли, да се чувстват разбрани

 не е важно дали градът ще бъде запазен или де-форматиран - важно и всички да са 
участвали и да са се наслаждавали на играта заедно.

Построяването на Град на мечтите освен едно огромно забавление е и един урок по работа в екип, 
и  създаване  на  общност,  толерантност,  формиране  на  комуникативни  умения  и  умения  за 
интеграция в общността.

Материали необходими да провеждане на сесията: 
 Кашони - големи, малки, средни - колкото повече, толкова по-добре.

 Темперна боя, широко тиксо, четки, кабели, медна тел, гъби за миене, голям найлон 50 
m2, други подходящи матерали

 Постери, маркери, хартия А4

 Материали за паното "Правата на детето" 
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 Материали за Peace One Day  - разпечатка на постера на кампанията

 Mатериали за игрите  - въже, топка, чан, др.

 Храна  - за подкрепление

 Касетофон, музика

Предварителна среща за подготовка на лидерският екип: около 3 часа

 Запознаване на екипа 
 Обяснения на смисъла, съдържанието и посланието на арт сесията
 Запознаване с основните ценности и подходи в работата с децата
 Изработване на правила за работа по време на сесията
 Изработване на схема за координация
 Разпределяне на ролите
 Подготовка на съдържанието - игри, пояснения, послание
 Подготовка на материалите - информационни и за работа
 Уточняване на времевия график и логистиката

ПРОГРАМА:

10.00 - пристигане в с. Гуцел 

11.00 - запознаване, разтоварване на кашоните, подреждане на материалите, игри за запознаване

11.00 - 11.45 - обсъждане на задачата, разпределяне на ролите, планиране на града

12.00 - 13.00 - обяд - по време на обяда всеки си мечтае за собствената къща на мечтите

13.00 - 16.00 - град на Мира - според етапите описани в концепцията

16.30 - 17.30 – Peace One Day - групова снимка

17.00 - Оценка на денят, споделяне, събиране на идеи за следващи срещи, децата получават 
"Грамота" за творци на Града на мечтите.

18.00 - Довиждане до следващият път

19.00 - Среща на екипът за финална оценка, споделяне и голямо Благодаря

20.00 - Отпътуване за София
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