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Раницата на глобалния гражданин (част 1)

Стъпка: Първа - Свържи се!

Време: 30 мин.

Изисквания за пространство и материали:

•  Голяма стая със столове;
•  Маркери, моливи или химикали;
•  Модели за изрязване (по желание, приложени);
•  Пликове за писма;
•  Лепящи се точки.

Описание на упражнението:

1. Представете на участниците следната история: 
Представете си, че се подготвяте за околосветско пътешествие. Мисията на 
вашето пътуване – да направите света по-добро място за всички. За целта трябва 
да вземете със себе си някои важни неща – някои знания, умения, ценности и начин на 
мислене, както и други характеристики, които ще ви трябват за успешно изпълнение 
на мисията. Какви знания, умения, ценности и личностни характеристики ще сложите 
в раницата си?

2. Помолете участниците да напълнят своите „раници“ (пликовете), като напишат или 
нарисуват умения, ценности, знания и други характеристики на глобалния гражданин. 
Те трябва и да поставят лепяща се точка на онези характеристики на глобалния 
гражданин, за които смятат, че вече ги притежават.  

3. Поканете някои от участниците, които не се притесняват, да представят съдържанието 
на своите пликове („раници“) пред цялата група.

4. Започнете дискусия, като използвате следните въпроси: 
•  Научихте ли нещо ново за себе си?
•  Кои от посочените характеристики са най-важни за вас и защо?
•  Кои са сферите, в които смятате, че сте добри?
•  Кои са сферите, в които смятате, че се нуждаете от подобрение?
•  Какви основни характеристики ще ви помогнат да мислите и действате като глобален 

гражданин?

Допълнителни бележки:
След като участниците сложат всички характеристики, за които се сетят в своите раници 
(пликове), можете да им дадете копия на рамката за образование по глобално гражданство 
GlobaLab (виж глава 2). Дайте им за задача да я разгледат и ако искат, да добавят в пликовете си 
компетенции, които намират за важни и са пропуснали.

Можете да направите упражнението и като използвате изрязани модели на различни предмети, 
които хората обикновено взимат със себе си, когато пътуват (виж приложението). 
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Шест стъпки към глобално гражданство

Приложение: Модели за изрязване


