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Стъпка 2:

Задайте на групата последователно след-
ните въпроси: 

2.1. Кой според Вас се намира в началото 
на производствената верига?

Отговор: Фабричните работници. Насо-
чете групата към отговора на принципа 
„въпрос-отговор”. 

2.2. Кое според Вас е следващото звено/
група в производствената верига? 

Насока: Насочете вниманието на учас-
тниците в ролевата игра към формиране-
то на следните групи по веригата: 

 Фабрични работници 
 Производствени мениджъри
 Собственици на фабрики 
 Търговски посредници
 Световни марки за облекла
 Търговци на едро
 Търговци на дребно
 Потребител 

N.B.! Обърнете внимание, че Потребителят има 
специална роля в играта

Стъпка 3:

Изберете произволно един от участни-
ците, който ще участва в ролевата игра 
като „Потребител”. 

Разпределете останалите членове на гру-
пата на 7 (седем) малки групи. Кажете на 
групите да се подредят според произ-
водствената верига, като напомните на 
първата група, че се намира в Индонезия, 
а на последната (търговци на дребно) в 
България (търговски обект „Бо&Янг” в 
един от моловете в София). 

Препоръчително е групите да бъдат раз-
положени на възможно най-отдалечено 
място една от друга в помещението, къ-
дето провеждате ролевата игра. 

* Как Потребителят участва в ролева-
та игра? Каква е неговата роля? 

Обособете място за Потребителя в рам-
ките на помещението. Ролята на потре-
бителя е да наблюдава процеса на работа 

2. Игра

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 
НА ИГРАТА
Ролевата игра е практически насочена 
към формирането на нагласи за отго-
ворно потребление. Създава се реална 
ситуация сред участниците, които прак-
тикуват това умение, чрез представянето 
на веригата на производтво на една те-
ниска. Дискутират се въпроси от трудо-
вите процеси, които целят формирането 
на крайната цена на една тениска  (30 € 
– тридесет евро).

Времетраене на ролевата игра: 
40 минути

Подходяща възраст: 12-18 г.  

Цел на ролевата игра:

· Да се представи веригата на производ-
ство на една тениска; 

· Да се изясни разпределението на ре-
сурсите в глобалното производство на 
облекло; 

· Да се изяснят глобалните обвързаности 
при производството на облекло; 

· Да се представи ролята на Потребителя 
в този процес.

Насоки към фасилитатора на ролевата 
игра 

Стъпка 1:

Обяснете на групата, че ще проследите 
пътя на една тениска от производствена 
фабрика в Индонезия до търговски обект 
„Бо&Янг” в един от моловете в София, къ-
дето потребителят закупува тази стока; 

?
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на всички, без да изказва своето мнение 
по обсъжданите въпроси до определен 
момент (виж Стъпка 8). Потребителят 
формира нагласи за потребителско пове-
дение.

Стъпка 4: 

Дайте кратко време на членовете на от-
делните групи да обсъдят помежду си 
ролята на групата, в която са попаднали. 

В рамките на около минута, всяка група 
представя пред останалите участници 
своята роля в производствената верига. 

Стъпка 5: 

Раздайте ролевите карти на съответните 
групи. 

Задайте на групата следните въпроси: 

5.1. Съгласни ли сте с това, което всяка 
друга група е решила за себе си?  
5.2. Съвпада ли виждането на всяка група 
с ролята, представена/в картата?  

Стъпка 6: 

Обявете отново цената на една тениска 
(30 € – тридесет евро). 

Дайте кратко време на членовете на от-
делните групи да обсъдят помежду си 
каква част от тази сума трябва да получат 
и каква част биха разпределили на оста-
налите групи според мястото им в произ-
водствената верига.

Стъпка 7: 

Съберете резултата от дискусиите в от-
делните групи.

Задайте на групата следните дискусион-
ни въпроси:

7.1. Какви са аргументите за вземането 
на Вашето решение? 

7.2. Каква е „тайната” на разпределение-
то на печалбата при производството 
на една тениска?

Обявете пред всички участници в роле-
вата игра примерното разпределение на 
цената на една тениска, която е произве-
дена в Индонезия:

N.B.! Разпределението на цената варира според 
проявлението на следните предпоставки: вид 
артикул, държава на производство и други.  

Стъпка 8: 

Включете Потребителя в ролевата игра. 
Задайте на Потребителя следния въпрос: 
Какви нагласи се формираха в теб, дока-
то наблюдаваше ролевата игра отстрани?  

Стъпка 9: 

Дайте възможност на Потребителя да 
прочете написаното в неговата карта, 
като отговори на поставените в нея въ-
проси.  

Стъпка 10: 

Задайте на групата следните дискусион-
ни въпроси:

10.1. Кой печели най-много? 
10.2. Намирате ли това за справедливо? 
10.3. Какво би се случило ако това съот-
ношение бъде променено? 
10.4. Възможно ли е това реално да се случи? 
10.5. Защо тази промяна не се случва?  

Изтъкнете ролята на Потребителя в този 
процес. Провокирайте дискусия, която 
да промени нагласата на Потребителя 
към ролята и отговорността му в проце-
са. Препоръчваме Ви да запознаете на 
кратко участниците с някои общи прин-
ципи за производството на стоки при до-
стойни условия на труд. 

Желаем Ви успех!

Разпределение на цената 
на една тениска

(30 € – 
тридесет 
евро):

Фабрични работници 0,19 €

Производствени мениджъри 0,10 €

Собственици на фабрики 0,21 €

Търговски посредници 1,40 €

Световни марки за облекла 9,16 €

Търговци на едро 2,60 €

Търговци на дребно 16,34 €

Потребител Заплаща 30 €
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