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Къде стоите?

Стъпка: Първа - Свържи се!

Време: 45 мин.

Изисквания за пространство и материали:

•  Голямо пространство;
•  Надписи, казващи „Съгласен съм“ и „Не съм съгласен“;
•  Списък с твърдения (приложен).

Описание на упражнението:

Това упражнение е форма на дискусия, чрез която участниците изразяват позициите си по 
различни въпроси и генерират аргументи, с които защитават тази позиция. 

1. Подгответе стаята. Препоръчително е да сложите столове в две противоположни 
части на стаята, едни срещу други. Сложете от едната страна знака „Съгласен съм“, а от 
другата – „Не съм съгласен“.  

2. Обяснете упражнението. Информирайте участниците, че ще участват в дискусия, ще 
чуят различни твърдения и ще трябва да решат дали са съгласни, или не, с дадено 
твърдение, като седнат от съответната страна на стаята. Ще бъдат помолени да обяснят 
защо. Възможно е местенето от едната страна към другата по време на дискусията, ако 
аргументите на отсрещната страна са убедителни.  

3. Прочетете първото твърдение (винаги е добре твърденията да са написани на 
флипчарт или да се прожектират) и помолете участниците да заемат позиции. 
Попитайте участниците и от двете страни защо са заели тази позиция и ги насърчете да 
обсъдят. Приключете, когато няма повече аргументи или сте прекарали повече от 10 
минути на едно твърдение.  

4. Осмисляне. Попитайте участниците как са се чувствали по време на упражнението и 
дали е било трудно да заемат позиция. Може да съсредоточите осмислянето върху 
темата за критично мислене, като попитате: 

•  Въз основа на какъв тип информация заемахте позиции? 
•  Повлияхте ли се от позициите на другите, докато заемахте своята? 
•  От какви източници обикновено получавате информация за тези теми? Колко са 

надеждни те? 
•  Какво можем да направим, за да гарантираме, че можем да се доверим на източниците 

на информация? 

Приложение: Списък с твърдения 
•  Равенство значи да няма специално отношение към никого. 
•  Не съдя хората по начина, по който изглеждат. 
•  Мултикултурализмът не работи. 
•  Не всички държави трябва да приемат бежанци. Слабата икономика може да бъде 

извинение. 
•  Трябва да приемаме всякакво изразяване на културата на хората. 
•  Човешките права стоят над културата.
•  Мога да променя нещо. 


