
Цели на темата




Учениците разбират защо е важно равенството между половете.
Учениците осмислят различията между двата пола в техните 
социални аспекти. 
Учениците разбират реалните измерения и практически проявления 
на съществуващото неравенство между половете в други общности 
по света.
Учениците формират мнение по темата за насилието над жени.

Равенство между половете

Възраст

В партньорство с Спонсорирано от Медиен парньор

 13 – 18
години

ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ
ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

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.

Конвецията на ООН за права на детето
Постигането на Равенство между половете e гаранция за реализиране на правата на децата по света. 
Според чл.1 от Конвенцията за правата на детето (КПД) "дете" означава всяко човешко същество до 18 
г. и всяко дете им право на недискриминация, независимо от раса, цвят на кожата, пол, език, религия, 
политически или други възгледи, националния, етническия или социалния произход, имуществено 
състояние, инвалидност, рождение или друг статут  или тези на неговите родители или законни 
настойници( чл.2). Всички правата в КПД са присъщи на всички деца. Всяко момиче и момче по света 
има право на закрила от всяка форма на насилие, малтретиране или експоатация  (чл.19). Всички деца 
имат равно право на достъп до качествено образование и достъп до възможности да развиват талантите 
и спосособностите си до пълния им потенциал (чл.29). Правото на достъп до качествени здравни услуги 
и грижи, според КПД (чл.24), също е основно право на всички деца по света. 
Детската версия на Конвенцията на ООН за правата на детето можете да намерите тук: 
https://www.unicef.bg/assets/CRC_Materials/UNICEF_Child_friendly_CRC_BG_brochure.pdf
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Запознаване с ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ 
ТЕМА 5: 13-18 години

Въвеждаща дейност

В партньорство с Спонсорирано от Медиен парньор

какво означава Цел №5 Равенство между половете?

 Да се прекратят всички форми на дискриминация и насилие срещу жени и момичета.
 Да се признае и оцени важността на домакинската работа, която най-често вършат жените

вкъщи.
 Да се насърчи равният достъп на жените до образование, политическа, икономическа и

обществена дейност.

Въведете учениците в темата за равенството между половете. 
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В хода на дейностите по темата е важно да посочите на учениците, че Организацията на 
обединените нации е установила, че осигуряването на равенство между половете е една от 
най-важните цели, които човечеството трябва да постигне. След това им дайте следната 
информация.

(Използвайте плаката от Приложение 1)

 Попитайте дали някой от тях е чувал за това понятие?

Ако има такива, то ги оставете да се изкажат, като допълните или поправите. Ако няма, 
обяснете на децата, че става дума за равенство на възможностите между мъжете и 
жените, съответно момчетата и момичетата. Обяснете, че между момичетата и момчетата 
има обективни биологични разлики, но има и такива, които са наложени от обществото. 
Може да дадете пример с това, че повече момичета, отколкото момчета имат дълги коси 
до това, че има професии, които се упражняват предимно от жени или предимно от мъже. 

 Попитайте децата дали мислят, че има неравенство между момчетата и
момичетата? Помолете съгласните с твърденията да вдигнат ръка или да се
изправят.

 Помолете тези, които са вдигнали ръка/изправили са се да дадат пример за
неравенство (двама родители имат различни задължения за домакинска работа,
различно заплащане за една и съща работа и др.)

 Помолете несъгласните с твърдението да дадат пример за равенство (например и
мъжете и жените са свободни да учат, работят, гласуват и т.н.).



В партньорство с Спонсорирано от Медиен парньор

дейност  1

Покажете на класа картата от Приложение 2 с индекса за равенството между половете в 
средното образование по света, който показва кой пол има предимство по отношение на 
степен на завършено образование. Помолете децата да коментират видяното на картата. 

 Какви тенденции наблюдават?

 Има ли определени групи страни, в които равенството между половете е широко
разпространено? А страни, в които единият от двата пола има предимство?

Обяснете, че в световен мащаб около 62 милиона момичета не ходят на училище. В 
Субсахарска Африка броят на момичетата, които не ходят на училище е най-висок. (Източник 
allinschool.org.)
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 Попитайте учениците защо според тях, именно тази част на света е най-
засегната от този проблем?

Направлявайте дискусията и отговорите като давате насоки. 

 Какви са тенденциите на юг/север от Екватора? А на изток/запад?

 Има ли връзка с икономическата ситуация?

 Има ли връзка с религията?



В партньорство с Спонсорирано от Медиен парньор
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дейност  2 20
Разделете класа на групи от по 4 човека. 

Заедно изгледайте краткото филмче „Сестри“. Клипът е на английски език, а в Приложение 3 
ще намерите превода (https://camfed.org/latest-news/films/sisters/). Дайте на всяка група 
следните задачи:

 Да напишат 5 думи, които описват живота на момичето.

 Да помислят какъв би бил животът на момичето, ако не беше намерила
подкрепа, за да остане в училище? Какви биха били последствията за нея,
семейството й, общността й, страната й?

След като групите приключат работа, помолете всяка група да излъчи свой 
представители, който накратко да представи резултатите от работата си. 

Разкажете, че повечето родители в Субсахарска Африка ценят образованието и биха 
искали децата им да ходят на училище, но често са принудени да правят тежкия 
избор кое от децата им да отиде на училище и кое на работа, тъй като са бедни и не 
могат да си позволят да изучат и двете. Това често означава, че момичетата остават 
без образование, защото се счита, че момчетата имат по-голям шанс да си намерят 
добра работа. Ако едно момиче, обаче, получи образование, въпреки трудностите, 
това може да донесе големи ползи за семейството й в бъдеще.

Друг вариант на дейността: Може да използвате като алтернатива  клипа на 
УНИЦЕФ, посветен на детските бракове. В целия свят 15 000 000 момичета ще 
се омъжат само през 2016 г. преди 18-я си рожден ден.

Гледайте видеото за дете, което е принудено да се омъжи: 
https://youtu.be/wfbi3CxE3Lw

Нека учениците в групите да напишат по 5 думи, които дават отговор на въпросите 
според тях:

 Какъв би бил животът на момичето, след като се омъжи? И какъв би бил
животът на същото момиче, ако не се омъжи и продължи да учи?

 Какви биха били последствията за нея, семейството й, общността й, страната й?

След като групите приключат работа, помолете всяка група да излъчи свой 
представители, които накратко да представи резултатите от работата си. 
Обяснете им, че в някои общности, които следват определени социални норми и 
традиции, момичетата се омъжват преди да навършат пълнолетие, което не им 
позволява да ходят на училище  и те отпадат от образователната система твърде 
рано. 
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дейност  3 15
Разделете стаята на три сектора – Вярно, Невярно, Не съм сигурен/на.

По-долу са изписани няколко факта за образованите момичета, с които да запознаете 
децата. След всяко твърдение, нека децата се придвижат до сектора, който според тях 
отразява дали твърдението е вярнп/ невярно или не могат да преценят. Нека се обосноват 
защо са избрали конкретната позиция. Използвайте възможността за дискусия във връзка с 
твърденията. 

Образованите момичета:

 Печелят до 25% повече пари, започват собствен бизнес и могат да върнат
90% от спечеленото в домакинството си.

 Имат три пъти по-малък шанс да станат ХИВ позитивни.

 Имат по-малко и по-здрави деца, които имат с 40% по-голям шанс да
оцелеят след 5 годишна възраст.

 По-рядко стават жертви на насилие и експлоатация.

 Служат за пример на идните поколения деца и по този начин спомагат за
положителна промяна в обществото.

Дайте възможност на учениците да дискутират:

 Как оценяват те ползите от образованието за момичетата, а за
момчетата? Насочете ги да мислят и за истории на свои познати,
приятели, роднини, но така също и за истории от книги, филми и игри.

 Дали са чували или чели за подобни данни за България?

 Попитайте ги какви примери от миналото биха могли да дадат за
България.

Напомнете им, че в епохата на Възраждането, а и в годините след 
Освобождението, е било голяма рядкост момиче да ходи на училище и още по-
рядко, да стане учител. Постепенно, обаче, нещата са се променили дотолкова, 
че днес учителската професия в България се упражнява предимно от жени.
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Припомнете на децата, че постигане на цел 5: Равенство между половете ще гарантира по-
добър живот на всички хора по света и в това число на децата. Равното третиране на 
мъжете и жените е прието за основно човешко право и е елемент на държавна политика в 
много страни по света. Въпреки, че много момичета и жени са започнали да осъзнават и да 
реализират своя потенциал, все още има много препятствия, които трябва да бъдат 
премахнати, за да могат жените и мъжете/момичетата и момчетата да имат равни права и 
равно участие във всички области на обществения живот.

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 проблемите на равенството между 
половете? Биха ли променили в бъдеще поведението си спрямо противоположния пол? 
Какво биха направили, за да насърчат равенството между половете. Използвайте плаката от 
Приложение 4, за да обсъдите заедно с тях какво всеки един тях би могъл да направи, за да 
се бори с дискриминацията по полов признак. 

Като допълнение към обобщаващата дейност бихте могли заедно с класа да изгледате 
клипа, посветен на „овластяване на момичетата“: https://youtu.be/rXHmQ50WAiM 

Той обобщава ключовите послания във връзка с равенството между половете.

Обобщение
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Нека учениците да изготвят кратък примерен въпросник, с който да направят интервюта на 
свои близки – възрастни. Целта на интервютата е да съберат информация за това дали има 
разлика в нужното образование, в отношението и в заплащането за професиите, условно 
определени като мъжки и женски. Въпросите трябва да са свързани с работата на 
възрастните. 

Примерни въпроси – Какво работиш? Каква квалификация е нужна? Колко добре е 
заплатена работата ти? Какво мислят другите за твоята работа? Повече мъже или жени 
имат твоята професия?

Учениците могат да работят по задачата по екипи или индивидуално. Нека в свободното си 
време учениците да събират отговори за определен период от време, а след това да 
обобщят своите резултати и всички да обсъдят събраната информация. 

Вместо предложено по-горе, проучването може да бъде за нестандартните професии за 
мъже и за жени. Ако има примери за хора, които упражняват такива нестандартни 
професии, можете да ги насърчите да проучат какво ги е подкрепило в техните решения и в 
системата на образованието.

Започнете с дискусия:

Допълнинтелни дейности

 Има ли различни очаквания към момчетата и към момичетата за професията, която
те ще имат?

 Какво предопределя повече  жени да са учители, повече мъже – компютърни
специалисти?

 Можем ли да твърдим, че тези очаквания са справедливи? Не ограничават ли те
техния избор на бъдеща професия?

 Могат ли момичетата или момчетата да не се съгласят с тези очаквания и какво
могат да сторят, ако не са съгласни? Ако сте попадали в такава ситуация, как сте се
чувствали?

 Мислите ли, че ролите на мъжете и на жените се променят в обществото днес?

I. Има ли равнопоставеност в професиите - проучване
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Бъдете подготвени, че някои ученици може да са по-чувствителни към темата.

Започнете с въведение, че в много общества и днес проблемът за домашното насилие е 
тема „табу“, смята се за нередно да се обсъждат семейни работи. Попитайте учениците 
какво мислят. Продължете, че избягването на тази тема е причинено и от някои митове – 
неща, които не са верни, но се смятат от всички за общовалидни.

Прочетете мита и дискутирайте, после прочетете факта и дискутирайте. Не е необходимо 
да се споменават конкретни хора, ако учениците дават примери, достатъчно е да говорят 
общо. Завършете дискусията с въпрос, какво може и какво трябва да бъде променено в 
ценностната система на обществото, за да може този проблем да бъде решен?

II. Митове и факти за насилието над жени

Мит: Домашно насилие има само в бедни и необразовани семейства. При хората с по-
добър икономически статус то почти не се случва.

Факт: Насилието над жени се случва при хора от всички социални групи.

Мит: Днес насилието над жени е рядкост, то се е случвало преди години, когато жените са 
били считани за собственост на мъжете и когато хората са били по-агресивни. 

Факт: Насилието над жени е доста често срещано днес, защитници на правата на човека и 
адвокати считат, че това е най-често укриваното престъпление. 

Мит: Жените са си виновни за това, че са бити, те провокират това със своите действия. 
Те заслужават да бъдат бити, защото са направили нещо грешно.

Факт: Това вярване показва точно социалната страна на проблема с насилието над жени, 
а именно, начините по които обществото гледа мъжете и жените. Истината е, че всяко 
човешко същество има правото да живее живот без насилие.

Мит: Ако жените искат, те могат да се махнат от човека, който ги бие. 

Факт: Жените не си тръгват поради много причини, включително страхът да признаят, че са 
били бити, страхът от по-голямо насилие над тях, икономическа зависимост, липса на 
място, където на отидат. 

Митовете са от книгата на Ричард Пиер Клод „Популярни уроци за човешки права” на Асоциацията по 
образование по човешки права
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Приложение  1
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Приложение  2
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Приложение  3

Това е сестра ми. Ще ви разкажа историята и, защото от известно време съм 
притеснена. 

Любимият й предмет в училище е математика. Беше на 14 години, когато един мъж 
дойде вкъщи, за да се срещне с баща ми. Предложи му ядки от растението Кола и 40 
долара, в замяна на които да вземе сестра ми за съпруга. Баща ми се съгласи, тъй като 
няма пари да ни праща на училище. Сега сестра ми просто чака деня, в който ще бъде 
омъжена. Мъжът, за когото ще се омъжи, не е образован. Тя ще има деца, за които няма 
да може да се грижи. Те също няма да получат образование. Сестра ми знае, че ще 
страда и остарее преждевременно/ съзре преди времето си.

Животът ми щеше да е поел в същата посока, но човек от общността ни ми помогна да 
получа нужната ми подкрепа, за да остана в училище. Разказвам ви тази история, за да 
помогна на сестра си да се измъкне от ситуацията, в която е. Ако получи помощ, ще 
може да се върне обратно в училище. И един ден баща ми ще се гордее с нас двете. Тя 
ще стане медицинска сестра...или инженер. Мястото на децата е в училище.

Превод на видео „Сестри“



В партньорство с Спонсорирано от Медиен парньор

Запознаване с ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ 
ТЕМА 5: 13-18 години

Приложение  4



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: 
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Най-големият урок в света е съвместен образователен проект, създаден в подкрепа 
на популяризирането на Глобалните цели за устойчиво развитие, приети от 
орг анизацията на об единените 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.
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