
Модул 10
Нова ски писта

    Възможност за икономическо развитие на планинско село

Въведение

Тази игра цели да симулира комплексен проблем, който може да възникне в действителния
живот. Естеството на този проблем е социално, икономическо, а също така е свързано и с
околната среда.
Целите на настоящата игра са учениците да се изправят пред проблем от реалния живот,
да се стимулира дискусия за доказване правотата на дадена позиция с конкретни
аргументи пред аудитория и накрая да се вземат важни решения. Освен това в нея става
въпрос за опазването на застрашените видове растения.

По време на играта всеки ученик играе ролята на персонаж от малкото общество на
селото. Персонажи са кметът на селото, управителят на хотела, собственикът на ски
лифта, лесничеят, ботанистът, лекарят, животновъдът и много други (описани подробно в
картите по-долу).

Играта започва с предложението на предприемача да построи нова ски писта в много
полезна част на природния парк близо до селото.
Всеки жител има свое мнение и свои интереси, които да защитава, които може да са
противоположни на интересите на представителите на другите социални и икономически
категории.
Кметът свиква общо събрание на което кани всички страни да изразят мнението си за
възможностите или недостатъците, предизвикани от възможното построяване на нова ски
писта.
По време на този етап от играта учениците биват насърчавани да говорят и да обосноват
своя избор съобразно наученото от тях от картите с персонажите, които са им раздадени
преди началото на играта, но също така да се чувстват свободни да дават своето мнение и
идеи по въпроса.
Те трябва да предлагат решения като вземат предвид икономическите и екологични
аспекти съобразени с техните интереси.
В края на дискусията, ако не е постигнато компромисно решение, кметът предлага
гласуване, предшествано от предизборна кампания.
Проектът за построяване на нова ски писта в природния парк ще бъде ли одобрен и
подкрепен от по-голямата част от населението? Или пък природата ще бъде защитена?
Би ли могло да има компромисно решение между икономическите и екологични интереси?



Необходими материали

Указания (настоящия документ)
Списък на картите с персонажите (вижте отделния файл с картите), на които за
всеки персонаж има кратко описание
Картина, илюстрираща проекта, която показва сегашната и бъдещата ситуация
в селото
Големи рекламни плакати
Цветна химикалка 
Залепващи се надписи

Списък на персонажите (22):
1. Предприемач - строител на ски пистата
2. Горски надзирател в природния парк
3. Лесничей
4. Животновъд 1
5. Животновъд 2
6. Животновъд 3
7. Управител на хотел 1
8. Управител на хотел 2
9. Управител на хотел 3
10. Управител на хижа
11. Ски учител 1
12. Ски учител 2
13. Кмет
14. Журналист от научно списание
15. Журналист от ежедневник
16. Съдържател на магазин
17. Съдържател на магазин
18. Ботаник
19. Лекар
20. Ветеринарен лекар
21. Учител по ботаника/биология
22. Барман

Децата имат за задача да прочетат своите карти с персонажи предишния ден.
В началото на играта те ще представят своите персонажи пред съучениците си.
Освен това от учениците се изисква да не се влияят от личното си мнение.
Заедно с картите с персонажите на учениците могат да се раздадат и други материали, за
да бъдат те по-добре информирани по въпроса.



Указания

Сцена:
Селото, в което се разиграва нашата история се намира на 1.200 метра надморска
височина в красива и спокойна местност. Околностите му са от особен интерес от гледна
точка на природата и екологията, тъй като са богати на гори, реки, езера и алпийски
ливади, в които растат много застрашени видове.
Всички тези местообитания и видове трябва да бъдат защитени, за да останат част от
Природния парк.
Основните и най-печеливши икономически дейности за населението на селото са свързани
с туризъм. Много ски туристи пристигат през зимата, тъй като селото има ски лифт
инфраструктура и известна и дълга ски писта.
Има много хотели, които посрещат туристи и през лятото, когато те се наслаждават на
природата и на зелените естествени пейзажи на планината и имат възможност да ходят на
екскурзии в Природния парк.
За жалост през последното десетилетие броят на туристите на година е започнал да
намалява, особено през зимата.
С цел да се разреши кризата, собственикът на ски лифта предлага на общината проект за
построяване на нова ски писта. За да се поддържат ниските цени той иска да построи
новата писта близо до вече съществуващата, което означава, че новата ски писта ще
трябва да е на територията на Природния парк.
Кметът свиква открито заседание, на което кани всички заинтересовани страни да изразят
мнението си за възможностите и недостатъците от евентуалното построяване на нова ски
писта. Ако не бъде постигнато споразумение, населението ще гласува.

Открито заседание и обществена дискусия (60 минути):
Кметът представя въпроса, който ще бъде обсъждан (10 минути);
Кметът дава думата на предприемача на ски пистата да представи предложението си
на гражданите (10 минути);
Кметът дава думата на всички граждани да изразят своето мнение и да кажат дали
имат интерес или не от построяването на ски пистата (20 минути);
Започва дискусията и всеки може да задава въпроси, да изразява съмнения и да
предлага алтернативни решения (около 20 минути):

Ролята на кмета е да осигури на всички заинтересовани страни възможност да изразят
своята гледна точка и да обобщи всички идеи, възникнали в дискусията. Накрая той
предлага гласуване.
В самия край той може, също така, да изрази личното си мнение, както са направили
другите заинтересовани страни.

Предизборна кампания и гласуване (60 минути):
По време на предизборната кампания всички страни подготвят лозунги и плакати, за да
подкрепят за последен път своите идеи и да се опитат да убедят останалите граждани,
че тяхното мнение е най-доброто за благоденствието на селото (или на природата) и ги
показват на гражданите (30 минути).
При тайно гласуване, бюлетините се пускат в кошница и резултата се обявява на глас
(10 минути).
Резултата и крайното решение ще бъдат обсъдени от всички (20 минути)


