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Битката за реката 

Стъпка: Четвърта - Търси решение!

Време: 45 мин.

Изисквания за пространство и материали:

•  Картончета с описание на всяка роля (по желание);
•  Списък с аргументи (по желание).

Описание на упражнението:

Тази дейност е ролева игра. Участниците ще преговарят един с друг и ще се опитват да си 
влияят.

1. Разделете участниците на четири подгрупи и разпределете ролите им(приложени). 
2. След като групите са формирани и инструктирани с ролите си, дайте им 15 минути 

да подготвят аргументи и да изберат говорители (по желание). Тогава групите ще 
преговарят една с друга. 

3. Оставете участниците да преговарят в ролите си, докато стигнат до съгласие или 
докато аргументите се изчерпат. 

4. Поканете участниците да излязат от ролите си и да обсъдят какво се е случило: 
•  Задоволителен ли е резултатът от срещата и за кого? 
•  Добра ли беше аргументацията на групите и защо?  
•  Позволи ли дискусията проблемът да се разгледа от различни перспективи и да се 

разберат проблемите на други групи? 
•  Срещата беше ли реалистична и как обикновено се решават проблеми като този? 
•  Участниците запознати ли са с подобни случаи в реалния живот, били ли са решени и 

как? 
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аШест стъпки към глобално гражданство

Приложение: Роли

Вие сте представители на голям завод, произвеждащ паста за 
зъби (или друг продукт) и чиито химикали се отичат в близката река. 

Вашата цел е да поддържате сегашната ситуация непроменена. 

Вие трябва да обсъдите в групата защо сегашната ситуация е задоволителна, 
какви са изгодите и какви аргументи ще използвате, за да избегнете натиск 

от местните общности и организации, които защитават околната среда. 
Вие обаче знаете, че практиките ви не са нито уместни, нито законни.

Вие сте представители на организации, които защитават околната среда 
и се притеснявате за изчезването на рибата в реката и морето. Провели сте 

проучване на терен и сте изучили химическия състав на водата. Вие сте убедени, 
че дейността на завода е причина за смъртта на рибите и болестите на хората 

в близкото село. Вашата цел е да убедите завода да не замърсява водата.

Вие сте представители на местната общност, която живее точно до реката 
и чиито членове напоследък страдат от различни здравословни проблеми. 
Вашата цел е да намерите най-доброто решение за вашия проблем. От една 

страна все повече и повече хора имат здравословни проблеми, като има 
подозрения, че това се дължи на дейностите на завода; от друга страна обаче 
повечето от жителите са служители на завода и искат да запазят работата си.

Вие сте представители на местните власти (правителство, 
полиция). Донякъде сте неутрални, но може да се повлияете от 

представителите на местната общност, за да забранете дейностите 
на завода, които са пагубни за общото благосъстояние на селото. 

От друга страна може да бъдете подкупени от завода. 


