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Шест стъпки към глобално гражданство

Къде бихте искали да пътувате

Стъпка: Първа - Свържи се!

Време: 45 мин.

Изисквания за пространство и материали:

•  Хартия и химикали.

Описание на упражнението:

1. Запознайте участниците със следната история:
Представете си, че следващата година можете да отпътувате, закъдето поискате, за 
5 месеца. Можете да направите проект за Европейска доброволческа служба, училищна 
практика, подкрепена от Европейската комисия, или дори да учите един семестър в 
чужбина като студент по Еразъм. Може би искате да отидете някъде да работите – 
за пътуване и работа, като детегледач/ка или просто да си намерите работа, където 
и да е. Можете също да решите да останете в чужда страна и да си почивате, да се 
включите в доброволческа програма, да обърнете внимание на хобитата, за които не 
сте имали време преди или дори да напишете книга. Има много възможности и го знаете!  

2. Помолете участниците да помислят за момент за тяхното пътуване в чужбина. 
Помолете ги да вземат малко листче и да скицират пътуването си с колкото се може 
повече детайли.  

3. След като са готови, ги помолете да си представят мястото, където ще останат, 
да помислят как хората се държат с тях и как биха искали да се държат. Може да 
използвате помощните въпроси: 

•  Приети ли сте в местната общност? 
•  Имате ли местен приятел и/или партньор? 
•  Комфортно ли ви е да сте сами по улиците? 
4. Помолете участниците да си представят, че на същото място, което те са си представили 

преди малко, има млад бежанец, горе-долу на тяхната възраст, с много ограничено знание за 
езика на приемната държава. Как мислите, че ще се отнасят с него в приемната общност? 

5. Отворете дискусия, използвайки следните въпроси: 
•  Щеше ли да е различен всеки от нас, ако се бяхме родили на друго място – в друга 

държава или континент? Как? 
•  Как бихме искали да се отнасят с нас, ако сме „различни“? 
•  Има ли хора в нашето обкръжение, които се смятат за „различни“? 
•  Какво ни кара да сме възприети като различни? 
•  Как се отнасяте с хора, които са „различни“? 

Допълнителни коментари: 
Въвеждането може да бъде направено и като фасилитаторът помоли участниците да затворят 
очите си и да си представят ситуацията. 

В зависимост от времето, което имате, когато участниците завършат първата рисунка на 
мястото, до което искат да пътуват, можете да ги помолите да направят групи от трима човека 
и да представят рисунките си на другите. Може да направите същото след стъпка 3.


