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Шест стъпки към глобално гражданство

Персонажи (Част 1)

Стъпка: Първа - Свържи се!

Време: 45 мин.

Изисквания за пространство и материали:

•  Стая, която позволява движение и седене в кръг;
•  Листи хартия и химикали/моливи за всички участници;
•  Разпечатани персонажи от видео игри (по желание; приложение).

Описание на упражнението:

1. Помолете участниците да си намислят любим персонаж – може да бъде от книга, филм, 
сериал, видео игра. Помолете ги да го нарисуват или да напишат името му на лист 
хартия.  

2. Помолете участниците да помислят как техният любим персонаж се свързва с 
разбирането за глобален гражданин, както е разгледано в предишните упражнения. 
Помолете ги да помислят за всички начини, по които персонажът е или не е глобален 
гражданин. Помолете ги да напишат тези точки или да нахвърлят ключови думи. 

3. Поканете участниците да споделят своите мисли (ако групата е по-голяма и нямате 
много време, може да ги разделите в малки групи, в които да споделят). Започнете 
дискусия с помощта на примерни въпроси:

•  Какво разбрахте за персонажите си? Какво ги прави глобални и какво не? Дайте 
примери.

•  Трябва ли персонажите да бъдат по-глобални и защо? 
•  По какви критерии избирахте любимите си персонажи? 
•  Ако не сте се замисляли преди колко са глобални персонажите, защо смятате, че е 

така?

Допълнителни коментари: 

Ако групата не се познава, упражнението може да се използва и като въведение. В този 
случай участниците трябва да представят и себе си, и персонажите си. 

Може да съберете листите на участниците и да ги използвате в „Персонажи (Част 2)“. 

За да подсилите още повече темата за технологиите, може да се фокусирате само върху 
герои от видео игри. За да се получи успешно, уверете се, че по-голямата част от участниците 
играят видео игри. Тези, които не играят, могат да използват примерните приложени герои, 
но също да помислят за популярни герои като Супер Марио. 
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Приложение: Персонажи от видео игри

Аше (League of Legends)6 

Като дете, Аше винаги е била мечтател. Тя се 
възхищавала на изоставените крепости на 
нейните предци и прекарвала часове до огъня, 
слушайки разкази за легендарните шампиони на 
Фрелюрд.  Въпреки че майка й я укорявала заради 
нейната глупост, Аше се заклела, че един ден ще 
се присъедини към разпръснатите и войнствени 
племена от тундрата. Тя знаела в сърцето си, че 
ако нейните хора се съберат заедно още веднъж, 
отново ще достигнат величие.  

Когато Аше била още на 15 години, майка й 
била убита, докато водела племето си на мисия. Така изведнъж ролята на водач била 
възложена на Аше и тя взела трудното решение да последва детската си мечта, вместо 
да търси отмъщение за смъртта на майка си. 

Заради нейния план за мирно обединение племето на Аше се разраства и става най-
голямото в Фрелюрд. Познавани сега като Аваросите, те все още са заедно. 

„Едно племе, един народ, един Фрелюрд.“ -- Аше

Артас (Warcraft)7 

Артас, престолонаследник на Лордаерон и Рицар на сребърна-

та ръка, е синът на крал Теренас Менетил II. Той бил обучаван 
като паладин, но след това се превърнал в едно от най-
могъщите и зли същества. 

Артас бил мъж на действието. Той бил вдъхновяващ 
владетел, водещ хората си чрез пример. В разговори с други 
герои той изглеждал остроумен и сговорчив, но все пак 
способен да държи на решенията си и да кара другите да ги 
приемат. Артас също така имал силно чувство за лоялност 
към хората си и кралството. 

Винаги търсил одобрението на другите (например на баща 
си) и често се чувствал недооценен. Намеренията му били 
добри. 

След смъртта на баща му Артас започнал да твърди, че вече 
не чувства разкаяние, срам или съжаление. 

„С удоволствие ще понеса всяко проклятие, за да спася родината си.“ -- Артас

6 Снимка и преработен текст от  http://gameinfo.na.leagueoflegends.com/en/game-info/champions/ashe 
/#champion-lore
7 Снимка и преработен текст от  http://wowwiki.wikia.com/wiki/Arthas_Menethil
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 Лара Крофт8  (Tomb Raider 2013) 

Лара е дъщерята на известния британски археолог Ричард 
Крофт. В тийнейджърските си години тя често ходела с 
родителите си на експедиции и така решила да учи археология 
в известния Лондонски университет. 

Лара от самото начало била книжен плъх – много сериозна 
студентка, която не се разбирала много с връстниците си. 
Тя била самотник и се чувствала неудобно, когато хората й 
обръщат внимание. 

Баща й я учил с години на полеви умения: алпинизъм и катерене, 
първа долекарска помощ, стрелба с лък, боравене с огнестрелно 
оръжие и оцеляване в пустошта.  

Младата Лара била принудена да заздрави характера си, докато била на Яматай – 
остров с хиляди опасности и ужаси. Така самата тя открила колко силна и невероятно 
способна е. 

„Трябваше да убия някои от тях, нямах избор (...) Плашещо е колко лесно беше.“ -- Лара

Ецио (Assassin’s Creed)9

Ецио Аудиторе да Фиренце (1459 – 1524) бил флоренски 
благородник по времето на Ренесанса, както и ментор на 
Италианското асасинско братство. 

Първоначално Ецио позволявал на емоциите му да му влияят 
до такава степен, че да оскверни трупа на Виери де Пази точно 
след смъртта му. Ецио обаче се научил да контролира гнева си 
преди да стане Главен асасин.  

Когато дошло времето за Ецио да се изправи срещу Родриго 
Боржа, той вече бил станал по-отдаден на ролята си на асасин 
и бил спрял да използва отмъщението като мотивация. Той 
станал по-съсредоточен върху това да насади чувство на 
братство между учениците си и любов към културите, които 
те защитавали от Темпларите. Той също така пощадявал 
животите на няколко от мишените си. 

Ецио бил и силно лоялен към семейството си. Винаги поставял защитата на майка си и 
сестра си пред своята собствена безопасност и предаността си към Асасините.

„Нищо не е истина, всичко е позволено“ -- Ецио

8 Снимка и преработен текст от  http://www.writeups.org/lara-croft-tomb-raider/
9  Снимка и преработен текст от  http://assassinscreed.wikia.com/wiki/Ezio_Auditore_da_Firenze
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