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Шест стъпки към глобално гражданство

Личен инвентар

Стъпка: Първа - Свържи се!

Време: 45 мин.

Изисквания за пространство и материали:

•  Голяма стая със столове;
•  Работни листи за личен инвентар (приложени);
•  Моливи или химикали.

Описание на упражнението:

1. Раздайте на участниците листите за личен инвентар (едно копие за всеки участник). 
Помолете ги да опишат в него всички вещи, които носят със себе си този ден (дрехи и 
др.).

2. След това ги помолете да пресметнат за всяка вещ колко подобни такива притежават 
по принцип и също да го отбележат в работния лист. Те трябва да изчислят и колко 
пари са похарчени за всяка от вещите, както и какви природни ресурси са използвани 
за производството им.

3. Помолете участниците да отбележат в своите инвентарни листи дали всяка от вещите 
е: а) нужна; б) нещо, което прави живота ни по-лесен; в) лукс. 

4. След това всички участници се връщат в голямата група и споделят резултатите от своя 
личен инвентар с останалите. Започнете дискусия, като използвате следните въпроси:

•  Какво научихте за личните си вещи по време на упражнението?
•  Кои предмети сте посочили като реално нужни и защо?
•  Кои от предметите сте посочили като такива, които подобряват живота ви и като лукс? 

Защо?
•  Ще има ли някаква разлика, ако сравните предметите, от които се нуждаете, с 

предметите, от които се нуждае някой, който живее в друга част на света? Каква?
•  Според вашия списък, колко пари инвестирате в луксозни вещи? Изненадахте ли се от 

това и защо?
•  Можете ли да си спомните конкретна причина, поради която сте закупили някоя от 

вещите в списъка ви?
•  Винаги ли купуваме само неща, от които наистина се нуждаем? Защо?
•  Какво е влиянието от начина, по който ние лично използваме различни вещи, върху 

други хора и околната среда?
•  Можем ли да направим нещо, с което да намалим негативното влияние от нашата 

собствена консумация? Какво?
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Приложение: Работен лист за личен инвентар

Предмет Носиш ли 
го днес?

Колко 
такива или 

подобни 
имаш?

Цена
Използвани 

природни 
ресурси

Какво е:

Нужда?

Нещо, 
което 

подобрява 
живота 

ти?

Лукс?


