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Шест стъпки към глобално гражданство

Познай думата

Стъпка: Втора - Избери въпрос!

Време: 45 мин.

Изисквания за пространство и материали:

•  Стая, която позволява седене в кръг и работа в малки групи;
•  Листчета хартия и маркери;
•  Хронометър (по желание).

Описание на упражнението:

Това упражнение позволява на участниците да помислят за по-конкретните проблеми, 
които съставляват една голяма тема, а и да се забавляват, докато ги обясняват един на друг. 

1. В началото обяснете на участниците, че темата за технологиите е огромна и за да 
можем да я разгледаме, ще трябва да я разбием на по-малки проблеми. 

2. Разделете участниците в малки групи и помолете всяка група да помисли за 
проблемите, които обхващат темата за технологии. Могат за използват проблемите 
от предишното упражнение за вдъхновение (ако е приложимо), но е много важно да 
използват и собствения си опит и местната реалност. 

3. Дайте им време и обиколете групите, за да ги насочите и да им дадете примери, ако 
е нужно. Всеки проблем, за който се сетят, трябва да е четливо написан на отделено 
листче хартия. 

4. Когато групите са готови, помолете ги да представят, играейки „Познай думата“ – един 
човек се опитва да обясни на другите проблем, без да говори, а използвайки езика на 
тялото. Ако искате, сложете времево ограничение и бройте точки. Във всеки случай 
записвайте всички проблеми на постер. След като всички групи са представили, може 
да използвате след това пълния списък с проблеми. 

5. Дискутирайте със следните примерни въпроси:
•  Хареса ли ви упражнението и как ви се сториха резултатите? 
•  Има ли липсващи проблеми и кои? 
•  Защо е важно да разглеждаме малките проблеми на големите теми? 

Допълнителни коментари:

Ако участниците се затрудняват да разбият голямата тема на проблеми, ги помолете да 
помислят как тази тема се възприема от различни социални групи – например различни 
народности, различни възрастови групи, хора с различни доходи и др. В случай, че 
групите се затруднят с идентифицирането на малките проблеми, можете да ги насочите 
към различни посоки: използване на природни ресурси, достъп до технология, детски 
труд в производствената верига, интернет защита, прекомерно използване на телефони, 
зависимост от технологии и др. 

Упражнението може да се използва с всяка друга тема. 


