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Шест стъпки към глобално гражданство

Музикални столове

Стъпка: Втора – Избери въпрос!

Време: 45 мин.

Изисквания за пространство и материали:

•  Голяма стая, в която участниците могат да се движат лесно;
•  Столове (колкото участниците);
•  Листи хартия;
•  Химикали или маркери.

Описание на упражнението:

1. Помолете участниците да помислят и да напишат на различни листи хартия проблеми, 
свързани с използването на вещи. (Ако е подходящо, можете да им дадете за задача да 
изберат един проблем, който е дискутиран в упражнението „Разширени хоризонти“). 
Друга възможност е да подготвите проблемите предварително. Всеки участник взима 
един проблем и го прочита на глас на всички.   

2. Обяснете, че чрез играта „Музикални столове“, участниците ще трябва да 
приоритизират онези проблеми, които са най-интересни за групата. 

3. Играйте „Музикални столове“ по следния начин: Направете кръг от столове, обърнати 
навън (или подредете столовете в две линии, като столовете се опират гръб в гръб). 
В началото трябва да има толкова столове, колкото участници. Пуснете музика и 
поканете участниците да танцуват около столовете. Докато танцуват, махнете един 
стол. Когато музиката спре, всеки трябва да намери и да седне на отделен стол. Ще 
остане един участник без стол. 

4. Всеки път, когато музиката спре и един участник остане без стол, той/тя припомня 
своя проблем на групата. Групата трябва да реши дали проблемът да отпадне, или 
е достатъчно важен (и интересен за тях), за да остане в играта. Ако решат второто, 
участник, който смята, че има проблем с по-нисък приоритет, трябва да предложи да 
размени мястото си с участника без стол и да отпадне от играта вместо него/нея.

5. Играта продължава, докато остане само един участник със само един проблем. 
Поканете всички обратно и обсъдете следните въпроси:

•  Какво научихте по време на упражнението?
•  Какво мислите за процеса по взимане на решения?
•  Какво е по-важно според вас – индивидуалното или колективното мнение?
•  Мислите ли, че проблемът, който остана накрая, е вай-важен за групата? А за 

човечеството? Защо?
•  Какво още трябва да научим, за да можем да се опитаме да решим проблема, който 

избрахме?

Допълнителни бележки:
Това упражнение може да се използва и за всяка друга тема. 


