
МОСТ 

 

ЦЕЛИ: Чрез комплексни и интересни упражнения, които карат участниците да правят 

практични дейности в групи, да се изследват комуникации и групова динамика. 

 

ВРЕМЕ: 90 мин. за упражнението и 60 мин. за обратна връзка 

 

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ: 

Две помещения, във всяко от които трябва да има: линийка, ножици, тиксо, лепило, 

няколко бели листа, няколко малки картони с различна дебелина и цвят, стар вестник, 

няколко цвята пастели и моливи, 2-3 копчета или други кръгли предмети, молив, малко 

парче от цветен материал 

 

ХОД: 

1. Един човек е необходим за лидер. Участниците се разделят на две групи, 

препоръчително е да са от 4 до 7 във всяка група. Доброволците, които искат да 

бъдат наблюдатели, трябва да са 1 или 2 във всяка група. Необходими са две 

отделни стаи и трета - неутрално място.  

2. Преди да се пристъпи към въведението, се обяснява ,че няма верен или грешен, 

добър или лош начин, да направят това и че участнците няма да бъдат 

съдени.Наблюдателите ще бъдат там да наблюдават как се вършат задачите и как 

участниците действат. Обясняват се правилата (виж по-долу). 

3. Когато някои делегат иска да се срещне с друг той/тя трябва да съобщи на него/нея 

като почука на вратата или на стената на другата група или да помоли лидера на 

упражнението да организира среща. Само лидера може да присъства на тази 

среща.Трябва да се спазва строго времето на провеждане. 

4. Когато времето изтече, водещият приема резултата. Провежда се дискусия – как 

са се чувствали участниците, как оценяват своята дейност, комуникациите с 

другата група и пр. 

 

Правила 

 

Вие ще работите в две различни групи. Заедно трябва да изработите мост; всяка група 

трябва да направи половината от него. В края на упражнението ще съедините двете 

половинки, така че да образуват моста. Двете групи ще работят в две отделни стаи и не 

трябва да се виждат помежду си. Контактите между двете групи могат да се осъществяват 

от делегатите от всяка група.Те могат да се срещнат на неутралното място за 3 минути 

максимум. Могат да имат 3 срещи общо. Двете половинки на моста трябва да се срещнат по 

средата конструкцията на моста. Той трябва да е поне 15 см.дълъг. Когато двете половинки 

се залепят, не може повече да се използва лепило или други материали. Качеството на моста 

ще се определи според: стабилността, красотата и творчеството. Можете да използвате само 

материалите, които са във вашата стая. Не можете да задавате въпроси на наблюдателите 

или лидерите на упражнението. Имате 90 мин. за изпълнение. 
 


