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Какво е глобален гражданин?

Стъпка: Първа - Свържи се!

Време: 30 мин.

Изисквания за пространство и материали:

•  Стая, която позволява движение и седене в кръг;
•  Разпечатани определения за глобален гражданин (приложено).

Описание на упражнението:

1. Разпечатайте или копирайте определенията за глобален гражданин (в приложението) 
и ги разпръснете на различни места в стаята. 

2. Помолете участниците да обиколят стаята индивидуално, да прочетат всички 
определения и да застанат до това, което най-много харесват. Съберете няколко 
мнения от хора, стоящи до различни определения.  

3. Сега помолете участниците да обиколят пак и да застанат до определението, което 
те чувстват, че се отнася най-силно за тях лично. Съберете няколко мнения от хора, 
стоящи до различни значения.  

4. Помолете хората да седнат в кръг за кратко осмисляне с примерни въпроси:
•  Ако хората са сменили позициите си между двата кръга, защо са го направили? 
•  Има ли определения, които си противоречат и кои? Как избрахте? 
•  Има ли хора, които не се определят като глобални граждани и защо? 
•  Липсва ли нещо в определенията и какво? 
•  Определенията показват какви са глобалните граждани сега или какви искаме да 

бъдат? Каква е разликата и как можем да я преодолеем? 
•  Каква роля играят технологиите в живота на глобалните граждани? 
•  Биха ли били възможни глобалните граждани без технологии и защо? Имало ли е 

глобални граждани преди интернет и кои? Каква е разликата с глобалните граждани 
днес? 

Допълнителни коментари: 

Ако на групата й харесва темата, можете да ги помолите да направят собствени определения 
за глобален гражданин, като използват части от другите определения или свои думи. 

Упражнението е универсално и може да се използва без значение от темата („Технологии“ 
или друга). Но на участниците могат да се задават допълнителни въпроси във връзка с 
определена тема, подобно на последните две въпроса по-горе. 
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Шест стъпки към глобално гражданство

Приложение: Определения за Глобални Граждани 

Глобалният гражданин е някой, който се възприема като част от световната 
общност и чиито действия допринасят за изграждането на по-добър свят.

Адаптирано от http://www.kosmosjournal.org/article/
what-does-it-mean-to-be-a-global-citizen/ 

Глобалният гражданин е човек, който се възприема повече като гражданин на 
света, отколкото като гражданин на конкретна държава. Неговите права и 
задължения са свързани не с държава, а с човечеството като цяло.

Адаптирано от https://en.wikipedia.org/wiki/Global_citizenship

Глобалните граждани уважават себе си и другите, независимо къде живеят. Те 
обмислят внимателно какво е справедливо и как да се намалят вредите към 
планетата.

Адаптирано от http://www.ideas-forum.org.uk/about-us/global-citizenship 

Глобалният гражданин НЕ е някой без идентичност, а някой, който е горд със 
своята и култура и история, но е отворен към модерния свят.

Адаптирано от Mozah bint Nasser Al Missned

Глобалният гражданин е човек, който разбира какви са ползите от това да 
участва в глобалния свят, но също разбира какви са отговорностите му към 
този свят и ги изпълнява.

Адаптирано от https://www.globalab.org/global-citizenship   


