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Размисли за околната среда 

Стъпка: Първа - Свържи се!

Време: 20 мин.

Изисквания за пространство и материали:

•  Голяма стая или пространство;
•  Листи, на които пише „Съгласен съм“ и „Не съм съгласен“;
•  Списък с твърдения за околната среда.

Описание на упражнението:

1. Залепете листите с надписи „Съгласен съм“ и „Не съм съгласен“ на две стени в единия и 
в другия край на стаята. 

2. Обяснете, че ще прочетете списък с твърдения, а участниците ще трябва да се 
преместят към съответната страна на стаята в зависимост от това дали са съгласни, 
или не с всяко твърдение. Могат да изкажат доколко са съгласни или не, като стоят 
точно до стената (категорично съгласен/несъгласен), или като застанат някъде 
между двете страни (не съм нито съгласен, нито несъгласен, до известна степен съм 
съгласен/несъгласен).

3. Започнете да четете твърденията едно по едно:
•  Човешката дейност почти не влияе на промяната в климата.
•  Човечеството може да се поддържа с чиста енергия.
•  Трудно е да си представим нашия свят да функционира без изкопаеми горива (нефт, 

газ).
•  Да ядеш месо е по-лошо за околната среда от това да караш кола.
•  Има политически и финансови сили, които контролират достъпа и 

разпространението на природни ресурси.
•  Няма какво да направя, за да подобря околната среда.
•  Масовото обезлесяване, което се случва в азиатските държави, не засяга хората в 

Европа.
•  Моите модели на потребление нямат нищо общо с вредата върху околната среда .
4. След като участниците се позиционират за всяко твърдение според своите 

разбирания, ги помолете да се обосноват. Може да се появи малък дебат между 
противникови позиции. 

Допълнителни коментари:

Фасилитаторът може да попита участниците, които смятат, че няма какво да направят, за да 
подобрят ситуацията с околната среда, защо смятат така. Насърчете даването на примери 
в посока на това как всяко малко действие има своето въздействие върху околната среда. 
Дайте възможност на участниците да менят позицията си в стаята, ако бъдат убедени или 

разколебани.


