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ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ

За УСтойчиВо РаЗВитие

изкореняВане
на бедността

В света няма равенство, това справедливо ли е?
Цели на темата

Възраст

 Децата разбират, че съществуват различни неравенства;
 Децата осмислят неравенствата като несправедливи с помощта на
убедителни аргументи и изследвания;
 Децата научават повече за влиянието на тези неравенства върху
обществото и икономиката.

8 – 12
години

тази тема е част от поредица образователни материали, посветени на Глобалните цели
за устойчиво развитие. Представеният план, предложените дейности и съпътстващите
ги материали дават рамка за провеждането на занятие. Насърчаваме всеки учител да
реализира урок или поредица от уроци, като модифицира различни елементи от него,
взимайки предвид възрастта на децата, с които работи, отчитайки тяхната предварителна подготовка по темата и съобразявайки се със спецификите на класната си стая.
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Въвеждаща дейност
За да въведете децата в темата за бедността, им покажете снимките от Приложение
1, като Не им казвате предварително, че ще говорите за бедност. След това попитайте
какво са видели? Какви са тези хора? Какво правят? Задавайте въпросите си по начин,
който да накара децата сами да стигнат до думата „бедност“. Защо събират боклуци
от сметището? Защо нямат обувки/чисти дрехи? и т.н. След като групата сама достигне
до думата „бедност“ ги попитайте какво поражда бедността? Редно ли е да има бедни
и богати? Редно ли е да се борим с бедността?
Кажете им, че ооН е установило, че изкореняването на бедността е една от най-важните цели, които човечеството трябва да постигне. След това им дайте следната информация:
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какво означава изкореняване на бедността?
 До 2030 да бъде премахната крайната бедност за всички хора, които живеят с по-малко от 1.25
долара (равнява се на 2.20 лв.) на ден, навсякъде по света.
 Да направим така, че всеки в обществото ни да бъде защитен от безработица и да има достъп
до здравна грижа. това означава социална защита, насочена към най-бедните и уязвимите
групи.
 Да направим така, че да са налични средства за изпълнение на социални политики, които да
помагат на хората с по-малък доход, за да имат те достъп до основни услуги, земя, технологии
и да могат да развиват свой бизнес.
 Да направим така, че хората, които имат най-малък доход, да бъдат защитени от климатични
катастрофи и икономически или социални сътресения.
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дейност 1

Когато учениците влязат в стаята, раздайте им бонбони – напр. дъвчащи. Дайте на някои ученици една,
на други малко повече, на трети много, а на четвърти, не давайте изобщо. За себе си запазете видимо
най-много от бонбоните.
Попитайте ги дали това е честно според тях и им
дайте възможност да обсъдят заедно. Попитайте ги
как се чувстват за това, че имат повече, или по-малко
от бонбоните.
обяснете им, че вие имате най-много от всички, защото сте най-възрастен.
Попитайте учениците дали това е справедливо и дали смятат, че трябва да преразпределите
бонбоните, съобразно възрастта на всеки от класа.
Въведете идеята за социалното неравенство като тема на настоящия урок. Следното определение на социалното неравенство от речник Макмилан може да е от полза: „положение, в което
хората не са равни, защото някои групи в обществото имат повече възможности, повече
пари, власт и др.“.
За да насърчите дискусията за неравенството, можете да разнообразите тази дейност. В Приложение 2 можете да прочетете повече за опита на един преподавател с представяне на темата
за неравенството.

дейност 2 (подходяща за деца, по-големи от втори клас)
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използвайте твърденията от Приложение 3, четете ги едно по едно, докато учениците самостоятелно определят кое от тях е „вярно“ и кое е „невярно“. Сега дайте на учениците верните
отговори. Продължете с дискусия:
 имаше ли твърдения, които ви изненадаха?
 имаше ли факти, за които си помислихте, че трябва да бъдат променени?
 Кое е общото между всички твърдения?
Продължете, като обсъдите факта, че неравенството има различни форми и засяга различни
групи хора.
Необходимо е да разясните на децата някои от понятията като доход, домакинство, безработен.
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дейност 2 б (подходяща за деца от първи клас или по-големи)
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Необходими са ви материали – флипчарт, хартия или картон и маркери или моливи. (ако разполагате с повече време, можете да донесете стари списания, от които децата да изрязват и
да правят колажи.) Разделете класа на три групи. Нека учениците си представят и обсъдят в
групите как биха искали да изглежда България и/или светът след 10 или 15 години. Дайте им
възможност да рисуват мечтите си на флипчарт хартия.
 Какво ще има в него, което липсва днес?
 Кои са най-важните неща, които вероятно биха се променили?
 Какво те биха искали да се е променило?
 Какво биха могли да направят те, когато пораснат, за да променят някои неща?
 Кой в действителност има влиянието и възможността да променя нещата в света?
Завършете с това, че те имат силата да променят нещата в света, достатъчно е да се трудят
сега, за да се научат на много неща, да имат и знанията, които да донесат промяна в света към
добро.
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дейност 3

Разлепете из стаята цитатите на активисти за справедливост от Приложение 4. Предложете на
учениците да се разходят и да ги прочетат, като си изберат един цитат, с който са съгласни и
застанат до него. Нека някои от учениците да обяснят своите отговори.

обобщение
Попитайте децата кое е най-важното/най-новото, което са научили. Старайте се да ограничите
дискусията, като съберете най-често повтарящите се отговори и ги запишете на дъската. Попитайте ги дали се е променило отношението им към по-бедните/по-богатите? С какво всеки от
тях би могъл да помогне за намаляването на неравенствата по света? В България? В своето
обкръжение? (вървете от по-общото към частното, като завършите с малките неща, които всеки
един от тях би могъл да прави в ежедневието си). Благодарете им за участието.
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идеи за допълнителни задачи
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дейност 4
Необходими материали: Историята на Али от Приложение 5

Започнете с дискусия:
 как помагат децата в домашните задължения в семейството? – почистване, изхвърляне на
боклука, разхождане на кучето, пазаруване и др.
 колко от времето си отделят за тези домашни задължения?
 има ли ученици, които работят извън дома? ако да, по колко часа и пречи ли им тази работа на училищните занимания?
Прочетете историята на али от Приложение 5 и продължете дискусията със следните примерни
въпроси:
 защо е необходимо али да работи?
 какви умения има али?
 какви трудности среща али в ежедневието си?
 смятате ли, че работата в закусвалня или в ресторант трябва да бъде забранена за деца?
ако да, защо?
 коя работа за децата е приемлива и коя не?
 от какво е лишен али? Дали бедността е причина за това децата да работят? и обратно,
дали, ако децата работят, те ще бъдат бедни?
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дейност 5

Прочетете историята на имран от Приложение 6.
Разделете класа на две групи. Нека всяка група по отделно да опита да направи сравнение между един обикновен ден за едно дете, тук в България, и деня на имран. Можете да използвате
сравнения, като:
 В България едно дете на единадесет години става сутрин в 6.30 ч, докато имран трябва да
стане в 6 ч.
 Докато децата в България пишат домашните си следобед, имран работи във фабриката.
 Децата в България не трябва да работят и могат да ... , докато имран ...
Съберете класа отново заедно и дискутирайте техните идеи. На дъската направете таблица с
часове от деня и попълвайте.
Час от деня
6.00
7.00
8.00
12.00

денят на Мария
Спи
Приготвя се за училище
отива на училище
...
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Важна бележка!
Преди да преподавате тази тема трябва да се уверите дали някои от вашите ученици не са
засегнати от социалните неравенства. Дискутираните теми са чувствителни и за да можете
да ги обсъдите открито, трябва да сте сигурни, че класната стая е „защитена“ среда за всички
ученици.
тази тема е въведение в някои от многото видове неравенства, които съществуват в света.
Съвсем лесно можете да попаднете в капана на стереотипите при описанието на тези ситуации.
опитайте активно да развенчаете тези стереотипи, това ще помогне на учениците да не се позовават на тях в аргументацията си. Напомнете им, че причините за неравенствата са сложни.
обърнете внимание на въпроса какво означават неравенствата за хората, които живеят с тях.
Докато преподавате тази тема се уверете, че сте обяснили, че тези неравенства съществуват, защото системите, организацията на обществото ни са дискриминационни спрямо бедните,
малцинствени групи, хората с увреждания, жени, възрастните хора и други групи в обществото.
Уверете се, че учениците не си обясняват неравенствата със стереотипи или с това, че някои
хора са повече от други.
Уверете се, че когато описвате или обсъждате тези дискриминационни системи обяснявате
ясно, че има много положителни факти и постижения, които принадлежат на хората, които са
част от исторически маргинализирани групи.
Нашата цел е всички ученици да развият своите силни страни, да осмислят и да отхвърлят всички неравенства като неоснователни и несправедливи.
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снимки, показващи контраста между бедността в някои
семейства и положението на други:
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Приложение 2

как преподавам на учениците темата за равенството,
само бонбоните знаят отговора
Агнес Арнолд Фостър споделя своя най-успешен урок с малки ученици,
които тя ангажира в дискусия за несправедливостта и равенството
с помощта на бонбони.
Всеки, който има опит в работата с деца или живее с тях знае, че тяхната способност да откриват несправедливостта е силно развита - „Но това не е честно!“ е изречение, което децата често
казват. Въпреки това, ние рядко ги насърчаваме да мотивират и изразят този вътрешен усет за
справедливост чрез продуктивна дискусия за смисъла на социалната справедливост, какво представлява тя и кой може да определи тези стандарти.
Наскоро преподавах на четири групи деца от две училища в Ромфорд. Целта на работата беше да
се подобри достъпът на тези деца до добрите университети, да се повиши мотивацията им и да се
преодолеят образователните неравенства. Като докторант, имах известен опит в преподаване на
20-годишни студенти, които отправят друг вид уникални предизвикателства, но нито едно от тях не
е като това да ангажираш девет и десетгодишни деца.
този урок изследва различните начини за разбиране на справедливостта, равенството и социалната справедливост. Започнахме урока като зададохме заедно някои насоки за това как ще общуваме: уважителна тишина, когато някой друг говори, изказване на несъгласието по възпитан начин
и в този конкретен контекст аз предложих да не вдигаме ръка, когато искаме да споделим мислите
си. Последното лесно можеше да бъде отменено като привилегия, ако учениците не се придържат
към другите правила.
Започнах урока като раздадох бонбони - избрах Смартис. На някои деца бяха дадени 15 бонбона,
а на други, само един. Запазих по-голямата част за себе си. „честно ли е това?“ - извикаха те възмутени. Помолих ги да запишат какво чувстват по отношение на това какво количество бонбони са
получили. Някои от тях бяха „разстроени“, „тъжни“ и „ядосани“. Други бяха „доволни“ и „щастливи“.
Други пък бяха „разочаровани“, че разпределението е несправедливо, въпреки че те имаха достатъчно много за себе си.
Попитах как бихме могли да ги преразпределим, за да бъдем справедливи. те всички се съгласиха, че всеки от нас трябва да получи равен брой. Дотук беше предвидимо: справедливост, означава равенство. този лесен формат може да се използва за тестване и на други начини за
интерпретиране на справедливостта. В какви ситуации може неравенството да се доближава до
справедливостта?
Разделих групата на две – от едната страна бяха „децата“, а от другата страна „възрастните“. Кой
би трябвало да получи по-голям дял от Смартис? Предложенията бяха различни, но голямата
част се съгласиха, че децата трябва да получат повече, защото те ги искат повече. Възрастните
се интересуват от други неща, като работа, компютри и напредъка на тяхното дете в училище.
Справедливост може в действителност да означава еднакво щастие, а не еднакво разпределение.
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как преподавам на учениците темата за равенството,
само бонбоните знаят отговора
Продължение
така раздадох на „възрастните“ пари и определих висока цена на един бонбон за една стотинка.
Вълна от възмущение. ако децата нямат пари, как биха могли да платят?
Преминахме към някои по-трудни сценарии. Сега всички бяха възрастни, но все пак само половината имаха пари, необходими за купуване на бонбоните. честно ли е това? отново имаше
ясно изразено несъгласие. Някои от децата казаха, че тези, които имат пари, може да са ги изработили и затова бяха по-заслужили. Други твърдяха, че бях дал парите произволно, и че ние
не знаехме дали те са работили усилено, или нечестно им е било дадено предимство.
Някои предложиха бонбоните все пак да бъдат разпределени по равно, независимо от покупателната способност. или може би трябва да има минимално количество бонбони, което всеки да
получи и малцина щастливци, които да са в състояние да си купят допълнително?
тези различни сценарии успяват да направят паралели към проблемите от реалния живот и
беше нужна съвсем лека провокация за учениците, за да направят връзките.
Разговаряхме за детството, за техните роли и отговорности в обществото, в сравнение с тези
на родителите им. обсъдихме какво означава да жертваш собственото си щастие в името на
хармонията на групата, говорихме за това какво струва труда, дали заслужава възнаграждение.
Говорихме за различните нужди и желания на хората и за бедността. обсъдихме дали справедливостта е най-важният аспект на обществото. и дали понякога когато правим нещата справедливи не засягаме индивидуалните свободи? а можем ли да приложим нашите малки групови
дискусии към широкия свят?
Смисълът на този урок е не да дава отговори, а да провокира дебат. този подход работи добре с
моите ученици – те бяха активни и ентусиазирани. Макар понякога дискусията да преминаваше
в лек хаос (без съмнение захранван от близостта на сладките неща), а тонът да ставаше приповдигнат и правилото да се изслушваме да биваше забравено, тази разгорещеност на спора
беше продуктивна и децата бяха в състояние да направят изключително сложни интерпретации.
Може би, този урок е по-подходящ за по-малки групи, а не цели класове.
това, което е особено интересно за този урок е, че той най-вероятно ще се случи по различен
начин във всяко училище. Учениците не са несоциализирани същества: те са информирани
от техните конкретни социални и културни контексти – най-много от този на техните родители.
Всичко това излезе от нашите разговори. Независимо от обстоятелствата, обаче, този урок позволи на учениците да говорят и да поставят под въпрос идеи и убеждения, за които те вероятно
преди това не са се замисляли. те изведоха от собствените си чувства на индивидуална несправедливост, разбиране за обществото като цяло. Урокът е само един начин за тях да формират
своята собствена система от ценности и да разсъждават за това, как тя може да е в противоречие с това, което налага обществото.
Източник:
http://www.theguardian.com/teacher-network/2015/jan/28/teach-students-equality-smarties
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Приложение 3

твърдения: Вярно или невярно?
* Преформулирайте фактите, ако прецените, че представени така, биха затруднили децата.
Примерна формулировки
5: Представете си, че сега е 2040 година, вярно ли е, че ¼ от хората, които живеят в Европа,
са на повече от 65 години.
3: Знаете, че доходите, които получат хората са различни и това зависи от много условия.
Сега ще изпиша на дъската три цифри, а срещу всяка от тях една държава. Вие трябва да
решите вярно ли е, че това са парите, с които разполагат домакинствата в тези държави за
една година или не е вярно?
1. най-богатите 85 човека в света притежават толкова богатство, колкото най-бедните три и
половина милиарда души.

Вярно!

Източник на доклада – Оксфам, 2014: http://www.theguardian.com/business/2014/jan/20/oxfam-85-richestpeople-half-of-the-world

2. В саЩ средният доход на американското домакинство през 2009 е бил 113 149 долара,
сравнено с дохода на домакинство на афроамериканци – 5 677 долара или на испаноезично домакинство – 6 325 долара.

Вярно! Източник: http://inequality.org/99to1/facts-figures/
3. 80% от хората с увреждания живеят в най-слабо развитите държави.

Вярно! Източник на доклада - ПРООН: http://www.disabled-world.com/disability/statistics/
4. В най-развитите държави броят на хората с увреждане, които са безработни, е два пъти
по-висок в сравнение с безработните хора без увреждане.

Вярно! Източник: Business Disability Forum. http://businessdisabilityforum.org.uk
5. към 2040 се смята, че над 25% от населението на европа ще е над 65 години.

Вярно! Източник: Бюро по преброяване на населението, САЩ: http://www.efa.org.uk/pages/older-people-globalperspective-.html

6. В англия безработните на възраст между 16 и 24 години представляват 14,4%, а процентът на всички безработни е едва 5,7%.

Вярно! Източник: Статистически институт на Великобритания: http://www.theguardian.com/society/2015/
feb/22/youth-unemployment-jobless-figure

7. В световен мащаб жените заемат по-малко от 25% от местата в парламентите.

Вярно! Източник: Между-парламентарен съюз, 2015: http://www.theguardian.com/global-development/
datablog/2015/mar/08/international-womens-daynumber-of-female-lawmakers-doubles-in-20-years

8. В англия два пъти повече жени живеят на социални помощи, отколкото мъже.

Вярно! Източник: Mordaunt et al, „Един на всеки четирима“, 2003.
9. В саЩ хората които живеят близо до градски транспорт, могат да си намерят три пъти
по-лесно работа.

Вярно! Източник: Американска асоциация на публичния транспорт, 2015:

http://www.apta.com/resources/

statistics/Documents/NewRealEstateMantra.pdf
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Приложение 4

Вярвам, че равнопоставеността между мъжете и жените е важна, защото жените са половината от населението на земята, но техният труд често е по-лошо платен от този на
мъжете, те са по-слабо представени в правителството, те получават по-малко образование от мъжете. Бариерите пред развитието на жените трябва да бъдат премахнати.
Лоренцо, доброволец в кампанията за равенство

Вярвам, че равнопоставеността за хората от различен произход е важна, защото всички
хора трябва да имат едни и същи възможности в живота и да знаят, че към тях се отнасят
справедливо и с уважение, без значение откъде идват те, какъв е цветът на кожата им или
тяхната религия.
Хети, доброволец в кампанията за равенство

Вярвам, че равнопоставеността за всички хора, без значение дали имат или не увреждане е
важна, защото всички трябва да могат да ходят на училище или на работа, или да се движат безпрепятствено там, където живеят. Всички хора могат да допринесат за нашето
общество.
Чък, доброволец в кампанията за равенство

Вярвам, че равнопоставеността за хората от всички възрасти е важна, защото всички хора
могат да допринесат за нашето общество и за икономиката ни. И старите, и младите притежават умения, които са ни необходими. Трябва да осигурим възможност за всички, така
че никой да не е изключен.
Санджай, доброволец в кампанията за равенство
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Приложение 4

Вярвам, че равният достъп до образование за всички хора, без значение от това кои са те и
къде живеят, е важен, защото всички заслужават да имат възможност да се учат и да подобрят начина си на живот. Всички ние ще спечелим, ако всички имат основни умения и могат
да допринесат за обществото и икономиката ни.
Изабела, доброволец в кампанията за равенство

Вярвам, че равният достъп до зелени пространства е важен за всички, защото всички ние
имаме нужда от почивка, от място за отдих и спорт. Тези места не бива да бъдат достъпни само за богатите. Всички имат полза обществото ни да е по-здраво и по-щастливо.
Освен това, зелените пространства помагат и за по-чиста природа.
Май, доброволец в кампанията за равенство

Вярвам, че всички хора са родени свободни и равни по достойнство и права. Всички хора притежават всички права, без дискриминация от какъвто и да е вид. Това е записано в Декларацията за правата на човека и в други документи от международното право. Ако всички ние
взаимно уважаваме и пазим правата си, то светът ще е по-справедливо място.
Мари, доброволец в кампанията за равенство
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Приложение 5

историята на али
али е момче от Палестина. той живее в Соуф
Камп, това е един от шестте бежански лагери в
йордания, който приема бежанци от Палестина.
Всеки ден али става сутрин в 6, за да отиде на
работа в закусвалнята за фалафели преди училище. той прави сандвичите и почиства. След
това отива на училище в 8 часа, а след това,
вместо да готви уроците си за следващия ден,
али се връща отново в закусвалнята. той трябва да работи по 8 часа на ден през учебната година и по 12 часа на ден през ваканциите.

Photo: ibtimes.co.uk

Докато работи, али вижда приятелите си да играят навън. За съжаление, самият той не може
да спре да ходи на работа и да се забавлява с връстниците си. тъй като баща му има проблем
със зрението и не може да работи, али трябва да издържа семейството си. освен, че няма достатъчно време за училище, заради работата си, али дори преживя инцидент преди две години,
поради който за малко да загуби ръката си. Въпреки това, али има надежда за бъдеще, той
смята, когато порасне да отвори свой собствен ресторант.
Източник: УНИЦЕФ

Приложение 6

денят на имран
имран е на 10 години. той живее с родителите си, със
сестра си, с тримата си братя и с баба си и дядо си.
Доходите на семейството са много ниски, около 140
лева (в индия парите се наричат рупии) на месец и са
недостатъчни, за да може семейството да изпрати децата на училище. Родителите на имран са взели заем
от около 200 лева преди две години, но сега те са
длъжници с около 500 лева. Затова имран е изпратен
да работи във фабриката за тухли. Момчето работи от
12 до 16 часа на ден, шест дни в седмицата и произPhoto: wordpress.com
вежда 600 броя тухли всеки ден. Баща му се опита да
го изпрати в училище за около три месеца, но заради дълговете, собственикът на фабриката
поиска имран да се върне на работа. Баща му дори бе наказан от фирмата за това, което е
направил.
Източник:“Free the Children campaigns”
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