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Симулация „Глобални лидери“

Стъпка: Втора - Избери въпрос!

Време: 1 час

Изисквания за пространство и материали: 

•  Стая, която позволява седене в кръг и работа в малки групи;
•  Постери и маркери;
•  Лаптоп и проектор (по желание).

Описание на упражнението:
1. Разделете участниците на групи и им кажете, че ще бъдат част от конференция на 

глобални лидери, посветена на технологиите.
2. Всяка група трябва да избере един конкретен проблем/аспект, свързан с технологиите, 

а може и фасилитаторът да зададе проблеми на групите (използвайте генерираните 
проблеми от предишни упражнения, особено от „Познай думата“). Би било добре, ако 
групите получат задачите си предварително, за да могат да се подготвят по-добре (в 
този случай могат да подготвят и презентации). 

3. Обяснете, че целта на конференцията е всички участници да се съгласят за важността 
на един проблем като най-важен. Групите трябва да се убеждават едни други, че 
техният проблем е важен и оказва влияние върху много хора, затова трябва да 
се справят с него. Насърчете участниците да бъдат креативни в подготвянето и 
представянето на презентациите, за да могат да впечатлят останалите. 

4. Всяка група трябва да представи своя проблем в рамките на 5-8 минути. Можете да 
ръководите конференцията или да назначите модератор от участниците (не трябва 
да е част от група). След всяка презентация трябва да има малко време за въпроси и 
отговори и дискусия. Ако е нужно, представете правила за дебата, които модераторът 
трябва стриктно да следва. 

5. След презентациите и дебатите участниците гласуват за всеки проблем и този с най-
много гласове ще бъде проблемът, който ще се разглежда по-нататък и върху който ще 
се работи в останалата част от модула.

6. След като е взето решение, се уверете, че участниците са се успокоили и са извън 
ролите си. Дискутирайте, използвайки следните примерни въпроси: 

•  Как се чувствате? 
•  Какво беше качеството на презентациите? Групите бяха ли подготвени? Какво можеше да 

се направи по-добре?
•  Какво беше качеството на дебата? Бяха ли нарушени правила, кои и защо? Това как 

повлия на цялостния процес?
•  Всички ли са доволни от резултатите? Какви компромиси бяха направени? 
•  Какъв е смисълът от избирането само на един проблем? Не може ли да се работи с 

всички? 
 

Допълнителни коментари: 

Разглеждайки темата за технологиите, можете да бъдете по-точни и да поставите участниците в 
ситуацията на „Съвет на директорите в Google“. Съветът трябва да реши кой глобален проблем, 
свързан с технологията, трябва да получи вниманието на компанията, да се проучи и адресира. 
Във всички случаи се уверете, че проблемите, върху които групите работят, влияят на тяхното 
местно ежедневие.


