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Да протегнеш ръка към света 

Стъпка: Първа - Свържи се!

Време: 30 мин.

Изискване за пространство и материали:

•  Карта на света;
•  Копия на празни карти на света – колкото броя на участниците;
•  Флипчарт;
•  Лепящи се точки в различни цветове;
•  Лепяща гума (Blu-tack).

Описание на упражнението:

Идеята на това упражнение е да позволи на участниците да определят своята връзка с по-
широкия свят. 

1. Помолете участниците да посочат на картата държави, с които може би са свързани, 
използвайки различни цветове от лепнещите точки. Помолете участниците да посочат 
с различни цветове на картата следното: 

•  Държави, в които са били (зелено);
•  Държави, в които имат семейство/роднини/приятели (синьо);
•  Държави, в които знаят, че има проблеми с околната среда (червено);
•  Държави, в които се произвеждат някои от техните любими продукти/артикули/храни 

(оранжево).
2. Помолете участниците да направят малки групи от двама или трима души и да обсъдят 

и сравнят своите карти.
3. Залепете картите на стената или ги поставете на пода, така че цялата група да може да 

се включи в дискусия за това как техния живот се свързва с останалата част от света.
4. Включете участниците в дискусия и осмисляне, използвайки следните въпроси: 
•  Кои са най-преобладаващите цветове на картите? 
•  Лесно ли се създават тези връзки в днешния свят и защо? 
•  Какви смятате, че са били разликите преди 20 или 30 години? 
•  Има ли държави, в които има повече цветове от други? Защо смятате, че това е така? 

Допълнителни коментари:

Фасилитаторът може да добавя, премахва или редактира категориите според общата цел.  
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Приложение: Карта на света

Фигура 1. Карта на света4

4  Източник: http://www.johomaps.com/world/worldblank_bw.html


