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Подреди твърденията 

Стъпка: Втора - Избери проблем!

Време: 25 мин.

Изисквания за пространство и материали:

•  Голяма стая или пространство;
•  Въпросът „Как мога да премахна замърсяването“, написан с голям шрифт (на 

ламиниран лист хартия, слайд на PowerPoint или на бяла/черна дъска);
•  Ламинирани листи хартия А4, осигуряващи възможни отговори на въпроса (включете 

примери и твърдения за различни видове замърсяване – въздух, вода и земя).

Описание на упражнението:

1. Разделете участниците на групи от двама или трима. 
2. Дайте на групите няколко твърдения (приложени), които дават отговори на въпроса 

„Как мога да премахна замърсяването?“. 
3. Дайте малко време на участниците да класифицират твърденията отгоре (най-важно) 

надолу (по-малко важно). 
4. Помолете ги да обяснят своите виждания върху всяко твърдение и върху процеса на 

приоритизиране.
5. Включете участниците в дискусия и осмисляне, използвайки следните въпроси:  
•  Беше ли ви трудно да приоритизирате? Ако да, защо?
•  Използвате ли вече някои от тези решения във вашето ежедневие? Кои? Кога и как 

започнахте?
•  Планирате ли да започнете да изпълнявате някои от тези предложения в ежедневието 

си и защо (защо не)?  
•  Има ли решения извън предоставените и какви? 

Допълнителни коментари:

В основата си тази дейност е чудесна за дискусия в малките групи, а после и в голяма група, 
където участниците ще имат възможност да изкажат и защитят своите виждания, както в 
индивидуален, така и в групов контекст. 

Може да използвате различни въпроси за различните групи, например „Как мога да помогна 
за премахването на замърсяването на въздуха?“ или „Как моите действия допринасят към 
замърсяването на водата?“ и да минете през същия процес. Накрая поканете всички да 
допринесат към идеите на всяка група. 

Упражнението може да се използва и за други теми, ако въпросът и възможните отговори 
се променят. 



27

М
од

ул
 1

: О
ко

лн
а 

ср
ед

аШест стъпки към глобално гражданство

Приложение: Списък с твърдения

Чрез карането на колело/
ходенето пеша 

Чрез повече използване 
на градския транспорт и 
по-малко на автомобил

Чрез рециклиране

Чрез купуване на 
продукти с по-малко 

опаковъчен материал

Чрез бойкот на продукти 
от фирми, които 

силно допринасят за 
замърсяването

Чрез купуване само на 
това, от което наистина 

имам нужда

Чрез информиране на 
приятелския ни кръг за 
проблемите с околната 

среда и убеждаването им 
да правят неща, които са 
по-полезни за природата 

Чрез използване на 
по-малко найлонови 

торбички

Чрез организиране/
участие в демонстрации 

и изискване на 
действия от страна на 

правителството

Чрез налагане на тежки 
глоби и данъци на 

фирми, които извършват 
дейности, вредни за 

околната среда

Чрез консумирането на 
по-малко месо

Чрез закони, които 
изискват голяма 

прозрачност от фирми 
по отношение на техните 

действия


