Обучителен семинар,
в рамките на проекта “Map Your Meal”, организиран от Фондация
С.Е.Г.А. за учениците на ПГРЕ „Г. С. Раковски” – Бургас,
на 10 и 11 ноември 2017 г.

Младите хора днес се изправят пред предизвикателства, свързани с взаимовръзките на
хора и държави по целия свят. Процесът на глобализация има значително въздействие върху
живота на младите хора. Многообразието изисква да преосмислим новите компетенции, от
които младите хора се нуждаят. Времето изисква от младите хора по-активно участие в
разрешаването на проблемите пред глобалното общество. За да могат да противодействат на
днешните предизвикателства, младите хора трябва да започнат да мислят извън границите на
държавите си. На света трябва да се гледа като на една общност, което означава, че и
проблемите са общи. Всички ние сме част от глобалния свят, независимо дали го осъзнаваме.
Живеем във време с интернет, мобилни телефони, стоки от другия край на земното кълбо. Но
това ни изправя пред въпроса: Какви са нашите отговорности? Какви са правилата, които
трябва да спазваме, за да плащаме своя справедлив дял към „света”? Кой ще ни санкционира,
ако не го направим?
Глобалното гражданство е гарантирано от собствената ни хуманност. Можем да се
наречем глобални граждани, не само като разпознаваме ползите от глобалната общност, но и
признаваме и приемаме личната си отговорност и предприемаме действия в тази посока.

Обучението бе насочено към изграждане на необходимите компетентности:
самопознание, личностно развитие, поддържане на взаимоотношения, разбиране на глобалните
връзки, ангажираност с равенството и правата на човека, противопоставяне на стереотипи,
уважение към околната среда, критично мислене, съчувствие, солидарност, креативност,
действие. Обучението използва неформални обучителни подходи, основани на интерактивност,
сътрудничество и преживяване. Участниците в семинара започнаха занятието с описание на
собствената си идентичност и тяхната роля в глобалния свят. Чрез казуси и задачи бяха
представени различни проблеми – от влиянето върху околната среда и климатичните промени
до хората участващи в производството на различните етапи; от производството на качествени
храни до това как да бъдат използвани годните остатъци от храна. Бяха запознати и с
мобилното приложение Map Your Meal, което точкува хранителни продукти чрез баркода им и
дава резултати в две основни концепции (справедливост и устойчивост), свързани с
производството и потреблението на храна.
Да знаем откъде идва храната ни ни дава възможност да правим информирани избори и
да бъдем част от огромния глобален свят.

