
Цели на темата 

  Децата разбират понятието бедност и какво я поражда;
  Децата осмислят неравенствата като несправедливи с помощта на убедителни 

аргументи и изследвания;
  Децата научават повече за влиянието на тези неравенства върху обществото и 

икономиката и дават решения за преодоляване на бедността.

Въвеждаща дейност 

За да въведете учениците в темата за бедноста, им покажете снимките от Приложние 1, 
без да им казвате, че ще говорите за бедност. След това ги 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 тн. 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 Це-
лите за устойчиво развитие, които човечеството трябва да постигне. Можете да 
изберете клипче, посветено на Глобалните цели за устойчиво развитие от тук:  
https://www.youtube.com/user/UNICEFBulgaria. След това им дайте следната информация:

Глобалната бедност изисква локални решения
Възраст

В партньорство с Спонсорирано от Медиен парньор

изкореняВане  
на бедността

13 – 18
години

ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ
За УСтОйчиВО РаЗВитие
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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 предвари-
телна подготовка по темата и съобразявайки се със спецификите на класната си стая.
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Запознаване с ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ
ТЕМА 2: 13-18 години

дейност 1

В партньорство с Спонсорирано от Медиен парньор

какво означава изкореняване на бедността? 

  До 2030 г. да бъде премахната крайната бедност за всички хора, които живеят с по-малко от 
1.25 долара на ден, навсякъде по света.

  Да направим така, че всеки в обществото ни да бъде защитен от безработица и да има дос-
тъп до здравна грижа. това означава социална защита, насочена към най-бедните и уязви-
мите 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, техноло-
гии и да могат да развиват свой бизнес. 

  Да изградим устойчивост на хората, които имат най-малък доход, така че те да бъдат защи-
тени от климатични катастрофи и икономически или социални сътресения.

Попитайте учениците колко пари харчат на ден? Нека всеки поотделно да запише и да смет-
не колко пари харчи на ден и за какво, например транспорт, храна, забавления. Нека да 
споделят. 
Вариант за изпълняване на дейността: Разделете класа на две групи – момчета и момичета. 
Дайте им задача всяка група да очертае профил на момиче или момче и да изчисли колко 
харчи средно на ден съответно момче или момиче на тяхната възраст, което живее и учи в 
тяхното населено място.
След това им кажете, че 1 от всеки 5 души в света живее с по-малко от 1,25 долара на 
ден – това световната общност определя като крайната бедност.
Продължете с дискусия, примерни въпроси:
  Какво означава да си беден? 
  това само липса на пари ли е? 
  ако имаш пари, но нямаш възможност да отидеш на училище, или да пиеш чиста вода, 

това означава ли, че не си беден? 
  Колко са бедните хора по света? (над три милиарда)
  Можеш ли да си представиш, че днес повече хора живеят в бедност, отколкото преди 

десет или двадесет години?
  Справедливо ли е да има бедни днес, когато хората разполагат с толкова напреднали 

технологии и знания?

Подгответе ги, че в остатъка от часа, ще се срещнат и ще потърсят решения на различни 
предизвикателства, пред които са поставени хората, живеещи в бедност. 
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Представете статистиките:
1. В индия, през 2014, 27% от населението живее в крайна бедност, с по-малко от 1,25% долара 

на ден (www.hdr.undp.org).
2. В България, през 2014, 22% от хората живеят в бедност (www.data.worldbank.org), спрямо 

стандарта за страната. 
3. В чешката Република, през 2014, 9,7% от хората живеят в бедност (www.data.worldbank.org), 

спрямо стандарта за страната. 
Дискутирайте с учениците: какво им прави впечатление, изненадани ли са от нещо.

Въведете двете понятия: 
  абсолютна бедност – изключително нисък стандарт на живот, под 1,25 долара на ден. Хо-

рата изпитват ежедневно трудност да оцелеят и да посрещнат нуждите си от храна, вода, 
здравеопазване, образование.

  относителна бедност – стандарт на живот, според който хората могат да посрещнат ос-
новните си потребности, но все пак те срещат доста трудности и търпят лишения, в срав-
нение с другите граждани на държавата, в която живеят.

Обяснете, че въпреки, че се смята, че България и чешката Република са добре развити държа-
ви, и там има хора, засегнати от бедност.
Покажете на учениците набор от снимки от Приложение 1.

Нека учениците да обсъдят по двойки и след това в целия клас: 
  Какви са причините за разликите между различни квартали на градовете в България?
 Можете да се намесите с предложения: образование/лоши условия на живот/липса на 

възможности за работа.
  Всички в тяхното населено място ли имат еднакъв стандарт на живот?
  ако отговорът е „Не“, то какви са причините за това? 
  Могат ли да предложат те самите решения, които да подобрят стандарта на живот на тези, 

които живеят в бедност? 

Последният въпрос може да остане за домашна работа и да бъде основа за проучване, което 
децата да направят сами вкъщи и с помощта на интернет. 

В партньорство с Спонсорирано от Медиен парньор

дейност 2 15
използвайте твърденията от Приложение 3, четете ги едно по едно, докато учениците самос-
тоятелно 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.

Запознаване с ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ
ТЕМА 2: 13-18 години



В партньорство с Спонсорирано от Медиен парньор

дейност 3 

тази дейност може да бъде свързана и с Цел № 2 – край на глада.
Разделете класа на две групи. Дайте им ролята на експерти по хранителна сигурност на Световната 
Програма за Храни на ООН – www.wfp.org. 
Задачата им е да предложат експертно решение за преодоляване на хранителната несигурност и 
глада в Южен Судан. едната група ще защитава генно-модифицираните продукти като начин за 
борба с глада, а другата ще се застъпи за хранителната помощ. 
използвайте материалите от Приложение 2 – по едно копие от всяка от двете тези, на всяка група. 
Нека децата да се запознаят с тях и да решат в групата как да изложат и да защитят своето предло-
жение за подпомагане на Южен Судан, за около 10 мин. Дайте възможност за дискусия в рамките 
на 10 мин. Обобщете за 5 мин.

20

обобщение

Важна бележка!

За да обобщите, попитайте групата кои са най-важните неща, които са научили? Коя информация 
е била нова за тях? 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? Какво трябва да бъде направено за намаляването на неравенствата? 
Приканете ги да разсъждават от глобални към локални мерки – на ниво международна общност, 
на ниво еС, на ниво България, община, индивид. Завършете с това как всеки от тях би могъл да 
помогне за намаляването на неравенствата? Благодарете им за участието.

Преди да преподавате тази тема трябва да се уверите дали някои от вашите ученици не са за-
сегнати от социалните неравенства. Дискутираните теми са чувствителни и за да  можете да ги 
обсъдите открито трябва да сте сигурни, че класна стая е „защитена“ среда за всички ученици.
тази тема е въведение в някои от многото видове неравенства, които съществуват в света. Съв-
сем лесно можете да попаднете в капана на стереотипите при описанието на тези ситуации. Опи-
тайте 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.

След като учениците са дали своите предложения, обяснете, че най-често срещана е относител-
ната бедност сред малцинствени етнически или културни групи в развитите страни. това могат да 
са латиноамерикански емигранти в СаЩ, или роми в България. Въпреки, че често сред основните 
причини за бедността са цитирани културните особености и нежеланието за работа на хората, 
практиката отдавна е отхвърлила това обяснение за бедността. Не можем да твърдим, че всички 
хора от дадено малцинство или всички имигранти са мързеливи и затова живеят в бедност. изола-
цията, в която са поставени и стереотипите, с които те са свързвани, създават следващи грешки в 
обществената система, в която те би трябвало да живеят като другите. те влизат в един омагьосан 
кръг от нищета, отхвърляне, липса на образование и дом, от който става трудно да се излезе. 

Запознаване с ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ
ТЕМА 2: 13-18 години



В партньорство с Спонсорирано от Медиен парньор

Докато преподавате тази тема се уверете, че сте обяснили, че тези неравенства съществуват, 
защото системите и организацията на обществото ни са дискриминационни спрямо бедните, мал-
цинствените групи, хората с увреждания, жените, 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.

Запознаване с ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ
ТЕМА 2: 13-18 години



Приложение 1

В партньорство с Спонсорирано от Медиен парньор

снимки, показващи контраста между бедността в някои 
семейства и положението на други:
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Приложение 2

В партньорство с Спонсорирано от Медиен парньор

Група I
Родена само преди няколко години, новата държава Южен Судан може да се сблъска с глад. 
Нарастващата опасност от глад в страната се дължи на няколко причини – продължителна суша, 
нарушен достъп до пазарите, заради това, че страната бе създадена съвсем скоро, високите цени 
на горивата и на храните. тези фактори засягат, преди всичко, най-бедната част от населението.  
адаптирано от www.wfp.org 

Вашата теза – Генно – модифицираните продукти – ГМП
темата за ГМП предизвика дискусия във връзка с проблема за глада. Могат ли ГМП да помогнат 
в борбата с глада? ГМП представляват продукти, които имат специални качества, получени чрез 
прехвърляне по генетичен път на гени през отделни растителни видове. За ГМП говорим тогава, 
когато имаме хранителни продукти с по-богато съдържание на витамини, или хранителни веще-
ства, например ГМП могат да бъдат и растения, които са модифицирани, за да дават по-високи 
добиви. Например, съществуват житни сортове, които са генно – модифицирани и могат да устоят 
на химически вещества, предназначени да унищожават плевелите, които растат около тях. В еС 
обаче, има строг контрол за употребата на ГМП, а в някои страни ГМП дори са забранени. Някои 
страни на континента африка използват ГМП в земеделието, които са устойчиви на суша или на 
насекоми – вредители. тези страни обаче, не могат да изнасят ГМП в европа, поради забраната за 
ГМП. така те губят възможности да продават продуктите си и да печелят повече средства.

за Генно-Модифицираните Продукти Против Генно-Модифицираните Продукти
Генно-модифицираните храни могат  
да подпомогнат изхранването на растящото 
население на земята.

тъй като ГМП не са естествено създадени от 
природата или от природни продукти, техният 
ефект не е сигурен. има опасения, че ГМП 
могат да представляват заплаха за дивите 
животни и растения.

Могат да бъдат създадени генно-модифицира-
ни растения, които да са устойчиви на по-сух 
или по-суров климат, какъвто често има в раз-
виващите се страни.

ГМП могат да предизвикат хранителни алергии 
у хората, поради това, че не са естествено 
произведени продукти.

Генно-модифицирането растения могат да 
намалят използването на химикали за защита 
на растенията, тъй като самите генно-модифи-
цирани растения могат да бъдат устойчиви на 
вредители.

ГМП могат да увредят стомаха на хората,  
които се хранят с тях, тъй като съдържат 
съставки, които унищожават естествената 
стомашна среда.

често ГМП са подсилени с витамини. Напри-
мер, сорт жълт ориз, който е ГМП е подсилен 
с витамин а. Брашно, произведено от генно – 
модифицирани житни растения е обогатено с 
витамин Б.

В дългосрочен план дребните фермери 
могат да станат зависими от скъпи генно-
модифицирани семена, с които те трудно  
биха могли да се снабдяват.

Запознаване с ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ
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В партньорство с Спонсорирано от Медиен парньор

Група II
Родена само преди няколко години, новата държава Южен Судан може да се сблъска с глад. 
Нарастващата опасност от глад в страната се дължи на няколко причини – продължителна суша, 
нарушен достъп до пазарите, заради това, че страната бе създадена съвсем скоро, високите цени 
на горивата и на храните. тези фактори засягат, преди всичко, най-бедната част от населението.  
адаптирано от www.wfp.org. 

Вашата теза – Хранителна помощ
Начин за справяне със съществуващия мащаб на глада в света е хранителната помощ. Някои 
страни имат голямо количество храни и хранителни суровини -  например ориз, царевица. агенци-
ите за помощ, които разпределят храните, нямат своя мрежа, по която да достигнат до нуждаещи-
те се и затова е необходимо да използват мрежата на правителствата на страните, които получа-
ват помощта. Проблемът е, че често в развиващите се страни, където най-много хора имат нужда 
от хранителна помощ, правителствата не съдействат за дистрибуцията на храни. От друга страна, 
се счита, че предоставянето на хранителна помощ, тъй като е внос, разрушава икономиката на 
страната, която получава помощта. това се случва, тъй като помощта се предоставя на хората 
безплатно и те спират да купуват дори и малкото, което са купували преди от местните фермери. 
По този начин, в дългосрочен план, именно местните фермери страдат от липса на доходи, съот-
ветно самите те са застрашени от глад и имат нужда от помощи.

за хранителната помощ Против хранителната помощ
Хранителната помощ се  
предоставя с цел да подобри 
социалното и икономическото 
развитие на общностите, които 
получават помощта. 

често хранителната помощ е само реакция на съществуващи 
проблеми, но не е решение в дългосрочен план. тя се доставя, 
едва когато е твърде късно и не разрешава проблемите с 
бедността, например.

Без хранителна помощ много 
хора практически могат да  
умрат от глад.

Доставяната храна може да не успее да покрие нуждите на 
хората, за които е предназначена.

Хранителната помощ е необхо-
дима тогава, когато системата 
за производство и дистрибуция 
на храни е силно нарушена, 
поради военни конфликти, или 
природни бедствия – суши, на-
воднения. тя се предоставя до 
тогава, докато хората в засегна-
тите страни или региони успеят 
да се възстановят.

Социални системи за помощ, които се организират в самата дър-
жава, земеделски услуги, обучения за фермерите и подпомагане 
на тяхното земеделско производство са много по-ефективни мер-
ки, отколкото мобилизацията на международните организации, 
които трябва да привличат международни експерти. Хранителна-
та помощ освен в случаите, когато се раздава безплатно, се про-
дава на хората. тогава тя е на цена доста по-ниска от пазарната 
стойност. това има отрицателен ефект върху местните земедел-
ски производители, които не могат да продават своята продукция 
и да печелят. Самите земеделци започват да изпадат в бедност и 
да се нуждаят от хранителна помощ. Освен това те спират своето 
собствено производство, а в дългосрочен план това има негати-
вен ефект върху всички. В допълнение, често хранителните помо-
щи от развитите страни представляват излишък от произведени 
земеделски продукти. този излишък често се получава, защото 
фермерите в тези страни получават субсидии – парични помощи 
от държавата. Докато в някои страни фермерите получават пари 
и  произвеждат излишък, в други фермерите едва оцеляват.
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Приложение 3

твърдения: Вярно или невярно?

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-richest-

                  people-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 испаноез-
ично 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-global-

                 perspective-.html 

6. В англия безработните на възраст между 16 и 24 години представляват 14,4%, а процен-
тът 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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Полезни съвети за убедително говорене пред публика

1. Формулиране на изказването
a. Решете какво точно искате да съобщите с вашето изказване – например, дали искате да из-

ясните неразбиране на проблем, дали искате да определите съществуваща нужда.
b. В случай, че говорите за нещо твърде общо, намерете център на вашето изказване, не е не-

обходимо да се разпростирате.
2. Въведение 

a. използвайте интересен факт, който да привлече вниманието
b. или цитат,
c. или задайте провокативен въпрос.

3. теза
a. Поставете проблема или нуждата, която сте идентифицирали;
b. Посочете причините за този проблем;
c. Направете връзка на проблема с аудиторията – защо тя трябва да се интересува от проб-

лема;
d. Посочете как да се реши проблема.

4. заключение
a. Обобщете;
b. Оставете позитивна нагласа в аудиторията.

5. когато говорите пред публика, имайте предвид няколко неща
a. Говорете ясно и високо, за да могат всички да ви чуят, така звучите убедително;
b. Говорете професионално, не използвайте ненужни думи;
c. Правете паузи, където е необходимо;
d. Не е желателно да четете своето изказване;
e. Когато говорите, гледайте хората в очите.
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World’s Largest Lesson is a collaborative education project to support the announcement 
of the United Nations Global Goals for Sustainable Development. The project is living proof of 
the importance of Global Goal 17 “Partnerships for the Goals” and would not have been possible 
without the help of all of our partners working with us and with each other.

Lesson plans created in collaboration with Think Global www.think-global.org.uk. Promoting learning for a just 
and sustainable world.

And special thanks to those who have worked with us across the world: 

Powered By: Distributed By: Translated By:

Най-големият урок в света е съвместен образователен проект, създаден в подкрепа 
на популяризирането на Глобалните цели за устойчиво развитие, приети от 
Организацията на Обединените нации. Проектът е доказателство за важността 
на Глобална цел 17 „Партньорство за постигане на целите“ и нямаше да бъде възможен 
без помощта на всички партньори, работещи с нас и помежду си.




