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Шест стъпки към глобално гражданство

Разширени хоризонти

Стъпка: Втора – Избери въпрос!

Време: 1 час, 15 мин.

Изисквания за пространство и материали:

•  Голяма стая със столове и маси;
•  Флипчарт хартия и маркери;
•  Дълга връв или въже;
•  Ножици. 

Описание на упражнението:

1. Разделете участниците на групи от 4-6 души. Накарайте всяка група да избере един 
предмет, който се използва всекидневно и който да разгледат по-внимателно – него и 
различните проблеми, свързани с него.  

2. Помолете участниците да дискутират в групите си и да помислят за различните 
проблеми, свързани с различните етапи на производство на избраната от тях вещ.

3. Нека участниците да запишат на постер проблемите, които са идентифицирали във 
връзка със своя предмет. Те трябва да запишат проблеми, които касаят тях и техните 
връстници в горната част на постера, а тези, които касаят хора в други части на света 
– в долната част. След това дискутират и решават как проблемите, които касаят тях, са 
свързани с тези, които касаят хора в други държави. Ако на участниците им е трудно 
да идентифицират такива връзки, можете да им помогнете със следните насоки на 
мислене:

•  Връзките, които участниците имат с всички останали човешки същества от гледна 
точка на общи нужди;

•  Връзките, които участниците имат с други хора и места, чрез търговия, технология, 
миграция, политически системи, обща околна сред и др.

•  Връзки между самите проблеми – напр. връзката между бедност и промени в климата;
•  Паралелите, които глобалните въпроси често имат в нашата най-близка среда, 

напр. – дискриминация в местната общност и на глобално ниво; отношения на власт 
на местно ниво и на глобално ниво и др.
Участниците свързват проблемите двете части на постера чрез връв или въже.

4. След като групите приключат със задачата си, споделят откритията си пред всички.
5. Започнете дискусия, следвайки следните въпроси:
•  Как различните проблеми ни свързват с хора от други части на света?
•  По един и същ или по различен начин тези проблеми влияят на хората в различните 

държави? Какви са разликите и откъде идват?
•  Има ли проблеми, които са свързани помежду си? Кои и как?
•  Кои проблеми представляват най-голям интерес за нас и защо?
•  Как можем да научим повече?


