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Очаквани резултати
Учениците ще могат да:
 да обясняват какво представлява Конвенцията на ООН за правата на детето (КПД);
 да посочват основни права на детето;
 да обясняват необходимостта от специална закрила и грижи за децата с увреждания;
 да дават примери за напредъка и предизвикателствата при изпълнението на Конвенцията;
 да посочват връзката между Глобалните цели и Конвенцията;
 да описват детство, в което се зачитат всички права на всички деца;
 да предприемат действия за Световния ден на детето.

Междупредметни връзки
Дейностите в урока са подходящи за допълване и разширяване на темите по гражданско образование, предвидени за час на класа.
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Ръководство за преподаване на Конвенцията на ООН за правата на детето
Митове и погрешни схващания относно Конвенцията за правата на детето
Насоки за провеждане на инициативата „Децата превземат света“ (#KidsTakeover)
Конвенция на ООН за правата на детето
Адаптирана версия на Конвенцията на ООН за правата на детето
Декларация за съгласие за използване на фотографско изображение на УНИЦЕФ

Общи насоки за подготовка и провеждане на урока
Урокът е предназначен за ученици в прогимназиален етап на възраст от 11-14 години (5-7 клас). За
изпълнението му са необходими 2 последователни учебни часа. Препоръчително е по възможност
да са слети.
Този урок е разработен във връзка с годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето – 20 ноември 1989 г. Целта му е да запознае учениците с основните права на детето и да им помогне да разберат връзката между Конвенцията и Глобалните цели. Включени са
възможности за допълнителни дейности, както и идеи за отбелязване на Световния ден на детето.
Дейностите могат да бъдат адаптирани съобразно нуждите на конкретната група ученици.
Правата на детето са представени през призмата на факти и статистически данни за постигнатия
напредък и предизвикателства в трите основни области – закрила, оцеляване и развитие, участие.
Като правят връзка между правата на детето и Глобалните цели, учениците изграждат представа за
бъдещото детство. Те са обяснени по достъпен за възрастта на учениците начин в материалите към
урока. За справка можете да използвате Конвенцията на ООН за правата на детето или нейната
адаптирана версия. Допълнителни насоки са дадени в Ръководството за преподаване на Конвенцията на ООН за правата на детето, а в материала „Митове и погрешни схващания относно Конвенцията за правата на детето“ са обяснени някои често срещани неправилни нейни тълкувания.
На страницата на УНИЦЕФ България тук: можете да намерите планове на уроци и видеа за запоз
наване на учениците с Глобалните цели.
За да изпратите снимки и/или видеа, предварително вземете Декларации за съгласие за използване на фотографско изображение на УНИЦЕФ.
Ако искате да се отбележите в глобалната карта на „Най-големия урок в света“, можете да го направите тук – WLL digital map.
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Подготовка
Разгледайте стъпките в плана на урока и необходимите ви приложения за дейностите. Запознайте се с приложение 1, в което е представена информация за учителя за значението и обхвата на
Конвенцията за правата на детето. За ваше удобство в обясненията за правата са посочени съответните членове от Конвенцията. Запознайте се с презентацията „По-добро детство в бъдеще“
(PowerPoint). Обърнете внимание, че някои от слайдовете са анимирани. В презентацията също
са включени слайдове и за дейността по избор. Ако сте избрали първия вариант, прескочете или
изтрийте тези слайдове.
За дейностите, свързани с представянето на Конвенцията за правата на детето и напредъка в нейното прилагане, са предложени два варианта. Вариант 1 представя трите основни категории права
в Конвенцията и ги свързва с Глобалните цели. При вариант 2 има допълнителна дейност по избор, в която се разглежда и правото на специална закрила, грижи и услуги на уязвимите групи деца
с акцент върху децата с увреждания. Изберете по своя преценка кой от вариантите да използвате
и съобразете времето с него.
Ако учениците не са участвали преди в „Най-големия урок в света“, е препоръчително да им поставите за задача да изгледат преди часа видеата на страницата на УНИЦЕФ България, където са
представени Глобалните цели.
Предвидените дейности са за изпълнение по групи от 3-4 ученици. Преценете как да са разположени масите в стаята, за да могат всички да виждат презентацията на екрана. Подгответе за всяка
група по един работен лист (приложение 4) и изрязани сегменти от кръга с факти (приложения 5).

Основни стъпки в урока
1. Въведение: Определение за детство
Учениците разглеждат различни тълкувания на понятието детство и разсъждават какво означава
детството за тях.
2. Представяне: Конвенция за правата на детето
Учениците се запознават с Конвенцията за правата на детето, като разглеждат трите основни
области на правата. Като допълнителна дейност по избор се дискутира необходимостта от специални мерки за закрила, грижи и услуги за децата от уязвими групи.
3. Дейност: Напредък и предизвикателства
Като работят по групи, учениците се запознават с факти за постигнатия напредък и съществуващите предизвикателства пред децата. В допълнителната дейност по избор са включени и факти,
свързани с децата с увреждания.
4. Дейност: Правата на детето и Глобалните цели
Учениците свързват правата на децата с Глобалните цели.
5. Дейност: По-добро детство в бъдеще
Учениците обсъждат как си представят детството, каквото биха желали да имат всички деца в бъдеще, и избират творчески начин да го опишат.
6. Обобщение и идеи за Световния ден на детето
Учениците обсъждат идеи за отбелязване на Световния ден на детето – годишнината от приемането на Конвенцията, и участие в инициативата „Децата превземат света“ (#KidsTakeover).
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1. Въведение: Определение за детство
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Направете въвеждаща дискусия с учениците какво означава детството за тях.
Попитайте учениците:
 Кой е „дете“? Какво според вас означава думата „детство“?
Обобщете отговорите и обяснете, че Българският тълковен речник дава определение за „детство“
като: „Първият период от развитието на човека, който обхваща времето от раждането до юношеството“. Според Конвенцията за правата на детето „дете“ означава всяко човешко същество на
възраст под 18 години“.
След това покажете илюстрациите от приложение 2 (слайдове 4-7). Попитайте учениците:
 Как е показано детството?
 Мислите ли, че детството е еднакво за децата навсякъде по света? Защо?
 От какво имат нужда всички деца по света?
 Какво е важно за „щастливото“ детство?
След дискусията изведете основните теми, които всички в класа считат за важни за детството.

2. Представяне: Конвенция за правата на детето
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Попитайте учениците какво според тях са правата на детето? Изслушайте няколко отговора и обобщете, че правата произтичат от основните нужди на всяко дете – нещата, които трябва да има
или да може да прави. Те са свободи, стандарти, които всяко дете притежава автоматично от рождението си. Подчертайте, че правата се основават на достойнството и индивидуалните качества
на всяко едно дете, независимо от неговата раса, цвят на кожата, пол, религия, език, собственото
му мнение, произход, специални потребности, имуществено състояние, статут или способности
(слайд 8).
Тези права са посочени в един международен договор, наречен
Конвенция за правата на детето (слайд 9). Тя е приета от ОргаКОНВЕНЦИЯ ЗА
низацията на обединените нации, в която членуват почти всички
ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
държави в света, на 20.11.1989 г. Затова тази дата се отбелязва
като Световен ден на детето. Почти всяка страна е приела Конвенцията и затова правата в нея
имат силата на закон. В Конвенцията също се посочва и какво трябва да правят държавите, за да
осигурят спазването на правата на децата. Затова може да се каже, че Конвенцията е обещание
към децата. През 2019 г. честваме нейната 30-та годишнина.
Покажете слайд 10. Обяснете, че Конвенцията се състои от 54 члена, които обхващат правата на
детето в три основни области: закрила, оцеляване и развитие, участие (слайд 11):
 Закрила – от насилие, злоупотреба и пренебрегване (член 19), от наркотици и търговия с наркотици (член 33), от сексуално насилие (член 34), от трафик (член 35), от експлоатация (член 36)
 Оцеляване и развитие – правото на децата на живот, оцеляване и развитие (член 6), на храна,
облекло и подслон (член 27), на образование (член 28 и член 29), на здравеопазване (член 24),
на отдих, игри и култура (член 31), на семейни отношения, родителски напътствия и грижи (член
9, член 18)
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 Участие – право на участие в решения, които ги засягат, и на сериозно отношение (член 12);
на информация (член 13); да избират религията си (член 14); да избират приятелите си и да
участват в групи (член 15)
Обяснете, че всички права са еднакво важни и взаимосвързани. Те са валидни за всички деца
по света, а правителствата, организациите и възрастните имат задължението да ги защитават и
осигуряват, за да могат децата да живеят, да растат, да учат, да бъде чут гласът им и да достигнат
пълния си потенциал на развитие (слайд 12).
Дайте пример с някои от членовете във всяка от трите области – оцеляване и развитие (слайдове
13-18) ; закрила (слайд 19); участие (слайдове 20-21).
Подчертайте, че много от правата в Конвенцията трябва да бъдат осигурени от възрастните или
от държавата. Но правата, които имат децата, носят и отговорности за тях – да зачитат правата на
другите, да не нараняват други деца, да се грижат за своята среда, да се учат добре и да споделят
знанията си с другите, да помагат на нуждаещите се, да уважават мисленето и религиозните вярвания на другите (слайд 22).
Покажете слайд 23. Обърнете внимание, че когато са част от уязвими групи, децата имат право на
специална закрила, грижи и услуги, за да могат да се ползват пълноценно от своите права. Това е
необходимо, когато например децата не живеят с родителите си (член 20), ако са бежанци (член
22), ако семействата им са бедни (член 26), ако са деца с увреждания (член 23).

3. Дейност: Напредък и предизвикателства

20

За тази дейност са ви необходими вариант 1 на приложения 4 и 5. Дейността може да се изпълни в два варианта в зависимост от това дали желаете да включите дейността по избор, която е
свързана с правата на децата с увреждания. В такъв случай ще са ви необходими вариант 2 на
приложения 4 и 5.
Времето за изпълнение на вариант 1 е по-кратко, което ви дава възможност да разширите дискусията към тази и/или към следващите дейности.

Вариант 1
Обяснете на учениците, че макар през последните тридесет години да е постигнат голям напредък за подобряване на състоянието на децата по целия свят, те все още са изправени пред много
проблеми.
Разделете класа на групи от 4-5 ученици. В тази дейност те разглеждат някои от постигнатите успехи в прилагането на Конвенцията и предизвикателствата, пред които все още са изправени децата.
Раздайте работния лист (приложение 4 – вариант 1) и предварително изрязаните сегменти от кръга
(приложение 5 – вариант 1). Учениците преценяват кои факти с реализиран напредък на кое право
на детето съответстват. После повтарят упражнението с фактите за предизвикателствата.
Групите споделят как са попълнили своя работен лист. Завършете дейността с обобщаваща дискусия с класа:
 Кои данни или факти ви направиха впечатление или ви изненадаха?
 Има ли някакви права, които според вас липсват в Конвенцията?
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Имайте предвид, че тук учениците може да посочат въпроси, свързани с цифровите технологии/
онлайн средата – например „правото на достъп до интернет“, „правото на защита онлайн“ и т.н.
Въпреки че в Конвенцията не са посочени изрично цифровите технологии, много от членовете са
достатъчно общи и съответно обхващат тези въпроси например член 17 (достъп до информация)
и член 13 (свобода на изразяване).

Вариант 2
Вариант 2 включва допълнителна дейност mо избор, която е фокусирана върху правата на децата
с увреждания. За да я изпълните, използвайте работния лист и листа за изрязване за вариант 2.
Направете кратка въвеждаща дискусия към темата за децата с увреждания, като я свържете с личния опит на децата. Преценете какви въпроси е подходящо да зададете на вашите ученици – например дали познават деца с някакво увреждане, дали те срещат някакви затруднения в ежедневието си и какви. Подходете внимателно към темата, особено ако в класа има деца с увреждания.
Обяснете, че увреждането затруднява физическото или умственото развитие на детето, както и
неговите способности за общуване. Поради това тези деца се нуждаят от специални грижи и образование. Причините за уврежданията са различни. Едва 5% са по рождение, по-голямата част са
придобити по-късно в резултат на заболяване, злополуки, конфликти и природни бедствия. Бедността повишава риска от поява на увреждане, тъй като е свързана с лоши санитарно-хигиенни
условия, недохранване и липса на достъп до чиста вода, липса на здравни грижи, опасни условия
на живот и труд. В зоните на военни конфликти, на едно загинало дете има три, които са ранени
или трайно увредени (слайд 24).
Обяснете, че правата на децата с увреждания, които са между 93 милиона и 150 милиона, продължават да не се спазват в много страни. Над 80% живеят в бедни страни с малък или никакъв
достъп до здравни грижи, като 90% от тях остават извън училище и са напълно неграмотни. Много
деца с увреждания продължават да прекарват голяма част от живота си в институции, лишени от
семейна среда. Те са неколкократно по-уязвими към насилие, експлоатация и злоупотреби, особено момичетата. Поради липсата на услуги и подкрепа, враждебната и недостъпна среда те често
остават невидими за обществото (слайд 25).
Съгласно член 23 на Конвенцията децата с увреждания имат право на пълноценен и независим
живот (слайд 26). За да се осъществи това, държавите трябва да осигуряват необходимите здравни грижи, както и непрекъснато подобряване на условията на живот за децата с увреждания и
семействата им, включително на подходяща храна, облекло и жилище. Те трябва да имат възможност, места и време да учат, общуват и играят заедно с деца без увреждания (член 27).
Раздайте работния лист (приложение 4 – вариант 2) и предварително изрязаните сегменти от
кръга (приложение 5 – вариант 2). Учениците преценяват кои факти с реализиран напредък на кое
право на детето съответстват. После повтарят упражнението с фактите за предизвикателствата.
Следващата стъпка е към всяка от трите области на правата да изберат фактите за напредъка и
предизвикателствата, свързани с прилагането на правата на децата с увреждания. След това учениците залепват фактите в работния лист (вариант2). Дискутирайте разпределението на фактите
в работния лист. В края на дискусията попитайте какво може всеки един от нас да направи, за да
имат децата с увреждания по-добър живот.
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4. Дейност: Правата на децата и Глобалните цели

20

Покажете слайд 28. Обяснете/припомнете на учениците, че Глобалните цели са приети от почти
всички държави членки на ООН (193), които съответно носят отговорност да осигурят постигането
им. Глобалните цели са 17 на брой и всяка о тях има няколко подцели, общо 167. Осъществяването на тези подцели ще допринесе за постигането на устойчиво развитие. Точно както правата на
детето, и Глобалните цели са взаимосвързани, и всяка цел, подобно на всеки от членовете, е също
толкова важна, колкото и другите.
Подчертайте, че между Конвенцията и Глобалните цели има много тясна връзка. Въпреки че децата все още са изправени пред някои предизвикателства, Глобалните цели представляват план
за действие, който помага да се спазват правата на децата. То ще допринесе за постигането на
Глобалните цели, а това от своя страна ще подобри още повече положението на децата.
Обяснете на учениците, че макар през последните тридесет години да е постигнат голям напредък за подобряване на състоянието на децата по целия свят, те все още са изправени пред много
проблеми. Фактът, че тези проблеми съществуват означава, че някъде в света правата на децата
не се спазват. Така например Конвенцията гласи, че децата имат право на възможно най-добри
здравни грижи, чиста питейна вода, питателна храна, чиста и безопасна околна среда и информация, която да им помага да запазят здравето си. Глобални цели 2, 3, 6 и 11 определят плана, с
който да бъде постигнато това.
Раздайте на всяка група приложение 8, където към всяка цел има кратко описание. Помолете
учениците да прочетат някои от целите. Помолете групите да свържат Глобалните цели със съответното право от Конвенцията и да запишат номера на Глобалната цел до даденото право на детето в работния лист (вариант 1 или вариант 2). Дискутирайте отговорите и покажете попълнения
работен лист (приложение 6, слайд 29).
Отговорите на двете дейности са дадени в попълнения работен лист, както и в таблицата по-долу.
Имайте предвид, че много от Глобалните цели се припокриват с правата на детето, затова учениците може да решат да изберат различни Глобални цели от показаните в примера.
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Напредък
Предизвикателства
Напредък
Предизвикателства
Напредък
Предизвикателства

ЗАКРИЛА
Глобални цели
 През последните 25 години детските бракове са намалели в около 80%
от държавите.
 През 2016 г. децата жертви на експлоатация са били с 98 милиона помалко, отколкото през 2000 г.
Специална закрила за деца с увреждания.
 В някои държави в ЕС специалистите, работещи с деца с увреждания
задължително преминават обучение, за да разпознават признаци на на5, 9, 10, 11
силие и да предприемат необходимите действия.
 Един от трима ученици между 13 и 15 години става жертва на тормоз.
 В най-бедните държави едно от четири деца работи.
Специална закрила за деца с увреждания
 Вероятността да станат жертва на насилие е от 3 до 4 пъти по-голяма
при децата с увреждания
ОЦЕЛЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ
Глобални цели
 През 2017 г. децата и младежите, записани в предучилищно и училищно
образование по света, са били със 160 милиона повече, отколкото само
преди 10 години.
 Смъртните случаи на деца от лечими болести са намалели наполовина
от 2000 г. насам.
Специални грижи услуги за деца с увреждания
 Нараства броят на страните с нисък и среден доход, в които действат
програми за социална защита с парични помощи за деца с увреждания. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12,
13, 14, 15
 В света 264 милиона деца и младежи нямат възможност да постъпят в
или да завършат училище.
 Повече от 1,5 милиона деца умират всяка година от болести, които са
предотвратими чрез ваксинация.
Специални грижи услуги за деца с увреждания
 В развиващите се страни 90% от децата с увреждания не посещават
училище.
УЧАСТИЕ
Глобални цели
 Близо 40 държави са се включили в инициативата „Градове, подходящи
за деца“, която дава възможност да се чуе гласът на децата.
 В някои страни от Латинска Америка представители на децата участват
във вземането на решения в общините, включително в процеса на бюджетиране.
Специална мерки за участието на деца с увреждания
 ИКТ дават нови възможности за общуване и намиране на актуална ин10, 11, 16, 17
формация на децата с увреждания.
 346 милиона млади хора в света нямат достъп до интернет.
 Две трети от всички потребители на интернет – възрастни и деца, живеят в страни, където критиката към управляващите се цензурира.
Специална мерки за участието на деца с увреждания
 Децата с увреждания рядко са включвани в инициативи като младежки
форуми, детски парламенти, ученически съвети.

5. Дискусия: По-добро детство в бъдеще

10

Попитайте учениците, след като вече се запознаха с някои от предизвикателствата, пред които са
изправени децата, как си представят решаването им. Какво ще бъде детството в бъдеще, когато
всички права на всяко дете се зачитат? Направете дискусия.
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Допълнителна дейност
Поставете като допълнителна задача на учениците да опишат представата си за бъдещото детство. Дайте им възможност да изберат формата например:
 Статия за предизвикателствата, пред които са изправени децата при упражняването на техните
права, или статия във въображаем вестник „Бъдещи новини“ с дата след 30 години, когато всички деца по целия свят имат равен достъп до всички свои права и как е било постигнато това
 Стихотворение
 Рисунка
 Песен (например рап, рок, поп, техно)
 Есе, което след това може да бъде включено в сборник на класа.
Тази дейност може да прерасне в училищен конкурс по повод 30-тата годишнина от Конвенцията.

6. Обобщение

5

Направете обобщаваща дискусия за напредъка и предизвикателствата при изпълнението на Конвенцията. Подчертайте тясната връзка между нея и Глобалните цели – те засягат въпроси от изменението на климата и неравенствата до доброто управление, които са ключови фактори и за
постигане на обещанията към децата, посочени в Конвенцията. Особено важно е всеки член на
общество да се включи в постигането на Целите, тъй като изпълнението им в повечето области е
все още тревожно далеч.
В заключение можете да разгледате идеите за събития в рамките на Световния ден на детето (приложение 9 или плаката в pdf формат, слайдове 30-33) и да решите как да го отбележите. Ако желаете да се включите в инициативата „Децата превземат света“, използвайте насоките на УНИЦЕФ.
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Приложение 1: Конвенцията за правата на детето – значение и обхват
Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г. е международно правно споразумение (или
„договор“), което признава специфичните права на децата. Ратифицирана е от Великото народно
събрание през 1991 г. и е част от вътрешното ни право.
Съгласно Конвенцията дете е всяко човешко същество под 18 години освен ако съгласно закона,
приложим за детето, пълнолетието настъпва по-рано. Децата се възприемат като субекти и носители на права, а държавите страни по Конвенцията, имат задължението да осигуряват и защитават
техните права. Осъществяването на тези права е обща отговорност, споделена от всички 196 страни, които са ратифицирали Конвенцията, като от тях се очаква да мобилизират ресурси в максимално възможната степен, за да изпълнят този ангажимент.
Правата на децата са в същността си човешки права на децата. Това са свободи, стандарти, права
които всяко дете притежава автоматично от рождението си. Всички деца имат еднакви права и те
не могат да им бъдат отнети. Всички права са свързани и всички са еднакво важни. Основават се на
достойнството и индивидуалните качества на всяко едно дете, независимо от неговата раса, цвят
на кожата, пол, религия, език, собственото му мнение, произход, наличие на увреждане, имуществено състояние, статут или способности.
Конвенцията се състои от 54 члена, които обхващат правата на детето в три основни области: закрила, оцеляване и развитие, участие. Децата имат право и на специална закрила, грижи и услуги,
когато са част от уязвими групи – например деца с увреждания.

Закрила
например право на защита
от насилие, злоупотреба,
експлоатация
и пренебрегване.

Участие
например право на изслушване
и сериозно отношение,
включване в организации,
на информация и участие в
решения, които гo засягат

Оцеляване и развитие
например право на храна,
чиста вода, подходящ подслон,
образование, здравеопазване,
отдих, игри и култура, семейни
отношения и грижи.

Специална закрила,
грижи и услуги
когато са част от уязвими групи
като деца от коренно население
или деца с увреждания.

Конвенцията дефинира 4 основни принципа, които трябва да се прилагат за осъществяване правата на детето: недискриминация (член 2); най-добрия интерес на детето като основна грижа (член
3); правото на живот, оцеляване и развитие (член 6); и правото свободно да изразяват мнения и да
бъдат изслушвани (член 12).
Комитетът по правата на детето е органът към Службата на ООН на Върховния комисар по правата
на човека, който наблюдава изпълнението на Конвенцията, През 2003 г. той определи общи мерки
за изпълнение, които държавите трябва да въведат – хармонизиране на законите и политиките,
разпределяне на публични ресурси в максимално възможна степен и механизми за координиране
на изпълнението, събиране на данни и повишаване на осведомеността относно правата на детето.
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Към Конвенцията са приети три факултативни протокола, които съдържат допълнителни права,
свързани с децата във въоръжени конфликти; търговията с деца, детската проституция и порнографията; и процедура за комуникация, която позволява подаването на жалби до Комитета по
правата на детето за предполагаеми нарушения. България е ратифицирала първите два.
УНИЦЕФ е единствената организация, специално посочена в Конвенцията като източник на експертна помощ и съвети. Според мисията си: „УНИЦЕФ се ръководи от Конвенцията за правата на
детето и се стреми да установи правата на децата като трайни етични принципи и международни
стандарти за поведение към децата”.

Приложение
2: Илюстрации
за детството
–1
Приложение 2: Илюстрации
за детството
–1

Илюстрация: Виджая Раджендра Бардж

Илюстрация: Виджая Раджендра Бардж
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Приложение 2: Илюстрации за детството – 2
Приложение
2: Илюстрации за детството – 2

Илюстрация: Алфи Луна Монтесинос
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Илюстрация: Алфи Луна Монтесинос

Илюстрации
за детството
–3
Приложение
Приложение 2: 2:
Илюстрации
за детството
–3

Илюстрация: Анета Пачолска
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Илюстрация: Анета Пачолска

Приложение 2: Илюстрации за детството – 4

Приложение 2: Илюстрации за детството – 4

Илюстрация: Крис Гедбъри
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Илюстрация: Крис Гедбъри

Приложение
3: Конвенция за правата на детето (опростена версия)
Приложение 3: Конвенция за правата на детето (опростена версия)
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Приложение 4: Работен лист (вариант 1)
Оцветете секторите за напредъка (в зелено) и предизвикателствата (в червено) за трите основни
Приложение 4: Работен лист (вариант 1)
области на правата на детето – оцеляване и развитие, закрила и участие. Поставете сегментите
с факти
и данни
на подходящото
място.
Накраяи преценете
кои Глобални
цели се отнасят
посоОцветете
секторите
за напредъка
(в зелено)
предизвикателствата
(в червено)
за тритеза
основни
чените
права
на детето
ги запишете
във външния
пръстен
на кръга.
Оцветете
целите
с технитес
области
на правата
на идетето
– оцеляване
и развитие,
закрила
и участие.
Поставете
сегментите
факти и данни на подходящото място. Накрая преценете кои Глобални цели се отнасят за посочените
цветове.
права на детето и ги запишете във външния пръстен на кръга. Оцветете целите с техните цветове.
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Приложение 4: Работен лист (вариант 2)

Приложение 4: Работен лист (вариант 2)
Оцветете секторите за напредъка (в зелено) и предизвикателствата (в червено) за трите основни
Оцветете секторите за напредъка (в зелено) и предизвикателствата (в червено) за трите основни
области на правата на детето – оцеляване и развитие, закрила и участие. Поставете сегментите с
области на правата на детето – оцеляване и развитие, закрила и участие. Поставете сегментите с
факти и данни на подходящото място. По същия начин попълнете и фактите за децата с увреждафакти и данни на подходящото място. По същия начин попълнете и фактите за децата с увреждания.
ния. Накрая
преценете
кои Глобални
цели
се отнасят
за посочените
на детето
и ги запишете
Накрая
преценете
кои Глобални
цели се
отнасят
за посочените
праваправа
на детето
и ги запишете
във
във
външния
пръстен
на
кръга.
Оцветете
целите
с
техните
цветове.
външния пръстен на кръга. Оцветете целите с техните цветове.
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Приложение 5: Факти за напредъка и предизвикателствата (вариант 1)
Приложение 5: Факти за напредъка и предизвикателствата (вариант 1)
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Приложение 5: Факти за напредъка и предизвикателствата (вариант 2)
Приложение 5: Факти за напредъка и предизвикателствата (вариант 2)
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Приложение 6: Примерен попълнен работен лист (вариант 1)
Приложение 6: Примерен попълнен работен лист (вариант 1)

19

По-добро детство в бъдеще: всяко право за всяко дете

20 ПО-ДОБРО ДЕТСТВО В БЪДЕЩЕ: ВСЯКО ПРАВО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

Приложение 6: Примерен попълнен работен лист (вариант 1)
Приложение 6: Примерен попълнен работен лист (вариант 2)
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ЖИВОТ
ПОД ВОДАТА

СИГУРНА РАБОТА
И ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ

ВЪЗОБНОВЯЕМА
ЕНЕРГИЯ

БОРБА С
КЛИМАТИЧНИТЕ
ПРОМЕНИ

КРАЙ
НА ГЛАДА

ИЗКОРЕНЯВАНЕ
НА БЕДНОСТТА

ЖИВОТ
НА ЗЕМЯТА

ИНОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ДОБРО
ЗДРАВЕ

МИР И
СПРАВЕДЛИВОСТ

НАМАЛЯВАНЕ НА
НЕРАВЕНСТВАТА

КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА УСТОЙЧИВО PАЗВИТИЕ

ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

УСТОЙЧИВИ
ГРАДОВЕ И
ОБЩНОСТИ

РАВЕНСТВО
МЕЖДУ
ПОЛОВЕТЕ

ЗА УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ

ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ

ОТГОВОРНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

ЧИСТА ВОДА И
САНИТАРНОХИГИЕННИ
УСЛОВИЯ

Приложение 7: Глобалните цели

Приложение 8:
на Глобалните
целицели
Приложение
8:Карти
Картис описание
с описание
на Глобалните
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Приложение 9: Идеи за Световния ден на детето
Приложение 9: Идеи за Световния ден на детето

СВЕТ

ВЕН ДЕН НА ДЕТЕТО

СВЕТ ВЕН ДЕН НА ДЕТЕТО

Световният
дендетето
на детето
УНИЦЕФ е
„за „за
децадеца
от деца“.
Световният
ден на
нанаУНИЦЕФ
е ден
дензазадействие
действие
от деца“.
Всяка
година
на
20
ноември
–
годишнината
на
Конвенцията
за
правата
на
детето
Всяка година на 20 ноември – годишнината на Конвенцията за правата– на
деца по целия свят застават на мястото на възрастните в политиката, бизнеса,
детето – деца по целия свят застават на мястото на възрастните в политиката,
медиите, спорта, развлеченията, училищата и други институции.
бизнеса, медиите, спорта, развлеченията, училищата и други институции.
Инициативата
„Децата
превземат
света“ (#KidsTakeover)
е начин заезастъпничество
и повишаване
Инициативата
„Децата
превземат
света“ (#KidsTakeover)
начин за застъпничество
и на
осведомеността
по най-наболелите
проблеми,
които са изправени
децата.
Тя е които
израз на
повишаване
на осведомеността
попред
най-наболелите
проблеми,
пред
саправото
на всяко
дете да бъде
изслушано,
да участва
и да играе
роля вдете
живота
своето
общество.да
изправени
децата.
Тя е израз
на правото
на всяко
дана
бъде
изслушано,

участва
и да играе
роля
в живота
на своеточестване
общество.
Има много начини, по
които можете
да се
включите
в световното
на правата на детето в
Международния ден на детето. Ето някои идеи!
Има много начини, по които можете да се включите в световното честване
на правата на детето в Международния ден на детето. Ето някои идеи!
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 Попитайте самите деца: какви възможности биха желали да има в училище, за да могат да
упражняват правото си на изслушване и сериозно отношение.
 Ученици – учители: учениците споделят своите знания, умения или идеи, като водят семинар
пред другите ученици или дори пред учителите.
 Ученически съвети или парламенти: учениците имат възможност да разговарят с представители на ученическите съвети и да обсъждат въпроси или идеи.
 Ден на отворени врати: учителите са на разположение на учениците, които могат да отидат
при тях и да обсъдят даден въпрос, свързан с правата на детето.
 Поканете местен вестник или радио/телевизия във вашето училище: за да могат учениците да опишат своя празник и какво са научили пред по-широка аудитория.
 Популяризирайте сред по-широката училищна общност: поканете родителите или настойниците в училище на изнесена от учениците презентация на Конвенцията.
 Училищен дебат: организирайте дебат на тема, свързана с правата на децата.
 Ученици наставници: сформирайте екипи от по-големи и по-малки ученици за наставничество.
 Действия в общността: подкрепете учениците да упражняват правата си в своята общност,
като изразяват своето мнение пред представители на местната власт.
 Направете училището си синьо: помолете учениците и учителите да се облекат в синьо или
украсете вашето училище на 20 ноември, за да отпразнувате Световния ден на детето!
 Най-важното е децата и младите хора да бъдат включени във всеки етап от процеса – от
планирането до изпълнението – за да се спази духът на Деня за децата от децата.
Поемането на ролите на възрастните от децата не е акция за привличане на общественото внимание. Помислете как решенията и действията на учениците в Световния ден на детето могат да
намерят място във Вашето училище след самия ден и как това би могло да спомогне за разширяването на възможностите за текущо участие на децата.
За да се гарантират безопасността и уважението за всички участници при провеждането на инициативата „Децата превземат света“ (#KidsTakeover), трябва да се спазват подробните насоки на УНИЦЕФ.
Видео за инициативата можете да видите тук: https://www.youtube.com/watch?v=xqEVeCIrd3M&t=1s

Споделете с нас творбите на вашите ученици!
Споделете снимки на творбите на вашите ученици, за да се даде гласност на техните идеи! Изпратете имейл на wll@unicef.org. Пишете в Twitter на: @TheWorldsLesson @UNICEF Използвайте
хаштаговете #ForEveryChild #KidsTakeover #WorldChildrenSDay, за да ни разкажете какво мислят
вашите ученици за Бъдещото детство!
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