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УПРАЖНЕНИЕ: НАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ 
 
Продължителност на упражнението: 15 минути 
 
Цел: 
� Да помогне на участниците да идентифицират и изкажат своите очаквания към 

тренировъчния курс. 
� Да помогне на водещите да разберат какви са специфичните нужди на участниците и 

да адаптират програмата според тези нужди.  
� Да увеличи взаимодействието между участниците и допълнително да им помогне да се 

опознаят.  
Упражнение в група 
 
 
Задача: 
 

 
Хайде да дискутираме следният въпрос: 
� Какво бихте искали да научите по проблемите на домашното 

насилие срещу жени (или сексуалното насилие/ сексуалният 
тормоз/ трафик на жени). Каква информация би Ви била 
полезна при Вашата работа? Койте желае може да започне 
дискусията и след това всеки ще може да се изкаже по ред.  

 
Други варианти: Водещият предлага на участниците да довършат следните 

изречения: 
� За мен, да науча повече по проблемите на домашното 

насилие/трафик на хора/сексуален тормоз/ сексуално 
насилие/ в този курс означава… 

� Един от въпросите, които ме вълнуват по отношение на този 
курс, е … 

� Надявам се, че на края на курса, ще си отида със … 
� Въпросите, на които искам да получа отговор по време на 

този курс са … 
 

Водещият може предварително да напише изреченията на дъската 
преди упражнението. След това водещият може да помоли някой 
да започне упражнението.  
 
Отговорите на групата трябва да се записват на дъската (би било 
добре този лист да седи на видно място по време на целия курс). В 
края на курса водещият трябва да прегледа листа с очакванията 
заедно с групата, за да установи дали очакванията на групата са 
били удовлетворени.  
 

Коментар на 
водещия: 

Когато нашите очквания за курса бъдат удовлетворени, ние 
смятаме, че програмата е била успешна. Следователно, целите, 
които ние си поставяме в началото на курса, като например да 
научим повече и да започнем да разбираме проблемите на 
домащното насилие/ сексуалното насилие/ сексуалния тормоз/ 
трафика на жени, определят не само колко много ние ще научим, 
но също така и дали нашите бъдещи действия за борба с 
насилието над жени ще са успешни.  
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