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Шест стъпки към глобално гражданство

Добър шеф, лош шеф

Стъпка: Трета - Проучи повече!

Време: 1 час, 30 мин.

Изисквания за пространство и материали:

•  Голяма стая със столове и маси;
•  Музика и колонки; напитки;
•  Примерен модел на куб (приложен);
•  Много хартия (използвайте вече употребявана!) и постери;
•  Ножици и линия;
•  Моливи и маркери;
•  Лепило или тиксо.

Описание на упражнението:

1. Подгответе предварително две различни работни места: А) Завод с лоши условия, 
силна музика и липсващи или некачествени инструменти; Б) Завод с добри условия, 
напитки, удобен за сядане и работа и с качествени инструменти.

2. Разделете участниците на 2 групи – А и Б. Поемете ролята на шеф и в двете фабрики, 
които ще произвеждат кубове. Задачата на участниците е в рамките на 20 минути да 
произведат колкото се може повече кубове според предоставения им модел. Те могат 
да използват само материалите, които са им дадени и трябва стриктно да спазват 
инструкциите на шефа. 

3. По време на работата шефът е много груб с група А, а се отнася добре с група Б. Напр. 
не им позволява да напускат работното място и да се движат, пуска и спира силна 
музика, кара им се и променя времето, което имат. Междувременно, проверява дали 
всичко е наред с група Б, дава им почивка, пита как се чувстват, дава им допълнителни 
материали или инструменти. 

4. След като времето изтече, помолете участниците да излязат от ролите си на работници 
и започнете дискусия, като използвате следните въпроси: 

•  Какво се случи по време на упражнението?
•  Как се почувствахте от отношението на шефа към вас?
•  Какви проблеми повдига упражнението?
•  Какво можем да направим като граждани и потребители, за да променим ситуацията?
 

Допълнителни бележки:
Ако групата вече е работила със специална вещ или продукт, можете да ги накарате да 
произвеждат него. В този случай ще трябва да смените модела – напр. тениска, панталони 
или подметки за обувки, които да се направят от използвана хартия или вестници; футболни 
топки от хартия или от използвани найлонови торбички, вестници и връв.
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Приложение: Модел на куб

 


