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Попълни (Част 1)

Стъпка: Първа - Свържи се!

Време: 30 мин.

Изисквания за пространство и материали:

• Разпечатани листи за самооценка за всички участници (приложени);
• Химикали/моливи с еднакъв цвят за всички участници.

Описание на упражнението: 

1. Обяснете на участниците, че ще преминат през дългосрочен учебен процес и че 
накрая трябва да знаят дали всъщност този процес им е дал нещо. Обяснете, че 
този учебен процес е базиран върху специфична образователна рамка, направена 
за да образова глобални граждани (позовете се на предишното упражнение, ако е 
приложимо). 

2. Раздайте листите със самооценките и помолете участниците да ги попълнят. 
Постарайте се да обясните всички думи, термини и фрази, които може да не разбират, 
подкрепете с примери. Уверете се, че използват един и същ цвят (например синьо). 
Дайте им достатъчно време. 

3. В края помолете участниците да отбележат по уникален начин своите листи, за да 
могат да ги познаят в края на процеса, което ще бъде седмици по-късно. Ако нямат 
нищо против, могат да си напишат името. 

Допълнителни коментари: 

Запазете листите и ги представете наново в края на процеса с упражнението „Попълнете 
(Част 2)“.

Това упражнение е универсално и може да се използва като стартова точка и упражнение 
за оценка за всички модули тук, както и за други учебни процеси, които са базирани върху 
образователната рамка на GlobaLab. 
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Шест стъпки към глобално гражданство

Приложение: Лист за самооценка 

Компетентност Основни черти
Отбележете нивото, като 1 е най-

ниско/слабо, а 10 – най-високо/силно
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Да 
познаваш 

себе си

Способност да описвам собствената си 
идентичност

Способност да оценявам личните си силни и слаби 
страни

Способност да виждам личната си роля в 
глобалния свят

Чувство за собствената си важност

Умения за учене

Личностно 
развитие

Умения за справяне с предизвикателства

Умения за осъзнаване на собствените си грешки

Умения за осъзнаване на собствените си грешки

Търпение

Постоянство

Кураж

Поддържане 
на взаимо-

отношения

Успешна комуникация

Сътрудничество с други

Разрешаване на конфликти

Разбиране на 
глобални 

връзки

Разбиране на глобални взаимозависимости

Разбиране на връзката между местното и 
глобалното

Създаване на лично отношение с глобалното 

Умения за изучаване на обхвата и последствията 
от глобалните въпроси

Умения за мислене отвъд националните граници

Ангажираност с 
равенството и 

правата на 
човека

Разбиране на правата на човека и начините за 
защита

Уважение към всеки човек

Ангажираност да се отнасям с всеки човек с 
уважение

Приемане на различието

Поставяне под 
съмнение на 

стереотипи и 
предразсъдъци

Разбиране на ефекта от стереотипи и 
предразсъдъци

Умения за поставянето им под съмнение

Умения за справяне със социални и културни 
различия

Уважение към 
околната среда

Разбиране за ефекта от моето поведение върху 
околната среда

Ангажираност с устойчивото развитие

Критично 
мислене

Ангажираност с устойчивото развитие

Разбиране за различните източници на 
информация

Критична оценка и умения за поставяне на някои 
информации под въпрос 



58

М
од

ул
 2

: Т
ех

но
ло

ги
и

Компетентност Основни черти
Отбележете нивото, като 1 е най-

ниско/слабо, а 10 – най-високо/силно
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поддържане на 
собствено 

мнение

AУмения за изграждане на лично мнение, базирано 
на аргументи

Умения за изразяване на мнение и дебатиране

Широкоскроеност

Умения за слушане, осмисляне и приемане на 
различни гледни точки

Съчувствие
Умения да се поставя на мястото на някой друг

Умения да се застъпя за справедливост 

Солидарност

Колективно мислене

Умения за показване на солидарност

Ангажираност за социална справедливост чрез 
собственото си поведение

Умение да се контролира и притъпява собствения 
егоизъм

Креативност 

Умения за измисляне на иновативни решения на 
проблеми

Умения за влагане на креативност в различни 
действия

Активно участие

Умения за планиране на различни действия и 
приоритизиране

Умения за правене на умни и информирани 
решения

Умения за сътрудничество и разпределяне на 
задачи с други

Действие

Знания за различни начини, по които да се 
противопоставя на несправедливост

Мотивация да допринеса за социална промяна

Уважение на доброволчеството

Умения за поемане на инициатива и въвличането 
на други


