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ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ
За УСт ойч иВ о Р а ЗВитие

Здравословно начало
Цели на темата

Възраст

 Децата научават повече за здравето и могат да дадат определение на
добро здраве;
 Децата предлагат начини да живеят здравословно;
 Децата разбират защо е важно да се грижат за здравето си;

13 – 18
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.

Въвеждаща информация за учителя:
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Конвецията на ООН за права на детето
Постигането на цел №3 Добро здраве e гаранция за реализиране на правата на децата по света. В
Конвенцията на ООН за правата на детето (КПД) се казва, че всяко дете има присъщо право на живот,
оцеляване и развитие (чл. 6) и държавите трябва да подсигурят достъп до качествени здравни услуги и
грижи за всички деца, които да гарантират тяхното физическо и ментално развитие (чл.24).) КПД
утвърждава, че всяко момиче и момче по света има право на достъп до информация, ресурси и
материали, които се отнасят до неговото здравословно състояние, развитие и благосъстояние (чл.13 и
чл.17). Децата имат право на почивка и време за отдих чрез участие в дейности за отмора, подходящи за
възрастта им (чл.31). Всяко едно дете има право на закрила от всички форми на физическо или
психическо насилие, посегателство или злоупотреба, липса на грижи или небрежно отношение,
малтретиране или експлоатация, включително сексуални престъпления (чл19.)
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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В течение на хода на дейностите по темата е важно е да посочите на учениците, че основна
цел в работата на ООН е доброто здраве и благоденствието и това е важна задача, която
човечеството трябва да постигне. (Използвайте плаката от Приложение 3)

какво означава Цел №3 Здраве и благополучие?









Намаляване на броя на майките, които умират при раждане.
Предотвратяване на смъртността сред новородени и деца под пет години.
Край на епидемиите ХИВ / СПИН и други болести като хепатит.
Информираност на хората по превенция и злоупотреба с наркотици и алкохол, както и по
въпроси, свързани с психичното здраве.
Предоставяне на информация за семейно планиране, сексуално образование и
репродуктивно здраве.
Възможност всеки да има достъп до висококачествена медицинска помощ, достъпни и
икономични лекарства и ваксини.
Намаляване на смъртните случаи и наранявания от пътно-транспортни произшествия.
Значително намаляване на броя на смъртните случаи и заболявания, причинени от опасни
химични вещества, замърсени въздух, вода и почви.
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Въвеждаща дейност

Поставете на две различни места на дъската (или прожектирайте) снимките от
Приложение 1. Разделете децата на две групи като едната група опише какво изпитват и
как се чувстват децата от първия ред снимки, а другата група отговори на същите въпроси
за децата от снимките на втория ред. Нека двете групи споделят своите описания.
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дейност 1

В центъра на дъската напишете думата „Здраве“ и попитайте учениците какво за тях означава
здравето. Нека доброволец от класа да записва около централната дума, ключовите думи,
които всички казват.
Използвайте отговорите и виждания на децата и опростената информация от Приложение 2,
за да потвърдите, че от здравето зависи всичко, което правим. Ето защо доброто здраве е
необходимо, за да се чувстваме добре, да можем да се учим, да бъдем активни, да общуваме.
Начинът ни на живот определя нашето здраве.
Поставете въпросите:
 Според вас навсякъде ли по света хората водят добър начин на живот и се
радват на добро здраве?
 Можете ли да разкажете за различни предизвикателства, свързани със
здравето, пред които се изправят различни групи хора в света? (Бихте могли
отново да насочите вниманието на учениците към постера от Приложение 3)
Доброволец може да запише в по-широк от първия кръг около думата „Здраве“, ключови думи
свързани със здравето по света.
Можете да обясните, че в икономически напредналите държави, като например в България,
здравето на хората не е ежедневно застрашено, защото имат системи за чиста вода, храната
е почти винаги достатъчна и разнообразна, а когато някой се разболее, той може да отиде на
лекар.
Разгледайте заедно и прочетете Приложение 4 за някои от глобалните проблеми, свързани
със здравето и ситуации, в които то е особено застрашено. Ако желаете, изберете няколко
конкретни теми, които да разгледате по-задълбочено и включете други, които знаете, че са от
особено значение за децата, с които работите.
Обяснете, че много хора страдат от същите здравословни проблеми, с които и ние се
справяме всеки ден (кашлица, стомашно неразположение, алергии и т.н.). Има и много хора,
страдащи от заболявания, които са по-чести в някои части на света (например малария), а
понякога даден регион става огнище на конкретно заболяване (например Ебола). Някои
страни не разполагат с достатъчно ресурси и лекарства, за да се справят с тези здравословни
проблеми. Всеки има нужда от канализация, чиста вода и условия, за да поддържа хигиената
си.
Използвайте картата на света от Приложение 5. След като прочетете и обсъдите текста от
Приложение 4, нека учениците да работят заедно по двойки и да запишат на лепящи листчета
върху картата своите идеи за справяне с дадени ситуации, криещи риск за здравето или да
дадат предложения за превенция на здравословните проблеми, които са характерни за
различни региони по света или общи за всички хора по света.
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дейност 2

Помолете учениците да се изправят. Прочетете твърдения по-долу като им дадете следните
инструкции: Тези, които смятат, че твърдението е вярно, могат да правят крачка напред,
вдигат ръка, пляскат с ръце. Предизвикайте ги да обяснят защо смятат така и ако не са прави,
им обяснете защо. Използвайте текста от Приложение 6.
Твърдения:
 Може да се предпазиш от заразяване със СПИН, само ако използваш ръкавици,
докато помагаш на приятел, който има рана.
 Може да се предпазиш от заразяване със СПИН като не сядаш до някого, който е
болен.
 Може да се предпазиш от заразяване със СПИН като не използваш общи режещи
прибори като ножици, самобръснач, медицинска игла.
 Може да се предпазиш от заразяване със СПИН като не се здрависваш с някой,
който е болен.
 Може да се предпазиш от заразяване със СПИН като правиш безопасен секс.
 Може да се предпазиш от заразяване със СПИН като не ползваш обща чаша с
някой, който е болен.
 Когато говорим за СПИН, можеш да кажеш „На мен това не може да ми се случи
никога”.
Отговори: 1. Вярно; 2. Невярно; 3. Вярно; 4. Невярно; 5. Вярно; 6. Невярно; 7. Невярно,
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дейност 3
Представете фактите от Приложение 4 за разпространението на малария и представете
мерките за превенция, описани по-долу.

Пръскане с препарати срещу маларийни комари в къщите и предпазните мрежи против
комари, които струват от 1 до 5 долара са основните начини за предпазване от болестта, а
достъпът до достатъчно и евтини лекарства е необходим, за да могат болните да бъдат
лекувани. Необходимо е да бъдат насочени повече средства във всички тези посоки, а в
развитите страни се знае малко за проблемите, свързани с тази болест.
Разделете класа на групи. Помолете всяка група да избере тема или здравословен проблем,
който е значим за България и може да бъде преодолян, ако бъдат вземи адекватни мерки и
се насочат ефективно усилия за информиране на деца, младите хора и широката
общественост (по подобие на примера с маларията). Нека децата да измислят кратка
информационна акция, която да е адресирана към хората, които знаят малко за тази болест/
здравословно състояния/заболяване. Могат да измислят рефрен за песен, реклама,
официално писмо до институация или различни други форми на привличане на внимание и
информиране по различни теми, свързани със здравето.
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За да насочите учениците към различни теми, бихте могли да ги запознаете с данните за
България от международно изследване „Поведение и здраве при деца в училищна възраст –
2013/2014 г., които са достъпни тук:
https://www.unicef.bg/bg/article/Poveche-investitsii-v-zdraveto-na-yunoshite/1167
Резюме с данните е достъпно тук:
https://www.unicef.bg/assets/NewsPics/2017/PDFs/HBSC_2013_2014_Resume.pdf

Обобщение
Припомнете на децата, че постигане на цел 3 ще гарантира по-добър живот на всички хора по
света и в това число на децата. Разгледайте заедно двата постера от Приложение 3, които
показват по какъв начин се отразява реализирането на цел 3 върху личния ни живот.
Благодарете на децата, че са започнали да осъзнават колко важни са действията на всеки
един от нас за благото на цялата планета

Предложения за допълнителни дейности
 25 литра на ден
Разделете класа на групи. Нека учениците дискутират по групи и да запишат за какво
използват водата в своето ежедневие. Нека да изброят всички възможни употреби и да ги
предстяват. Сега ги накарайте да си представят, че имат на разположение само 25 литра
чиста вода на ден и да опишат за какво ще я използват. Попитайте ги дали са съгласни с
твърдението, че водата ще бъде златото на 21 в. Нека да се аргументират.
 Идея за ваше проучване
Можете да насочите учениците да потърсят информация за това как международни
организации, като УНИЦЕФ и Световната здравна организация, работят за подобряване
здравето на децата. Насърчете ги да потърсят в интернет информация, както на английски,
така и на български за дейността на организациите.
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Гледайте филма на Световната здравна организация „5 ключа към по-безопасна
храна“: https://youtu.be/r3vRXPEEhNs
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Приложение 4

Здравето по света
Психично здраве

Нашето психично здраве се отразява на начина, по който мислим, общуваме с другите и
се наслаждаваме на живота. Депресията, както и другите проблеми с психиката, се
срещат както в богатите, така и в бедните държави.
Видео на Световната здравна организация „Да поговорим с младежите за депресията“:
https://youtu.be/rIaOSr2DEPQ

Рак

От това заболяване страдат повече хората от по-бедните държави. То представлява
промяна на клетките в нашето тяло.

СПИН/ХИВ

© UNICEF/Ukraine/Vlasova/2016

Това заболяване променя имунитета на нашето тяло, така че ние започваме да се
разболяваме по-често от обикновено. Случва се хората да не знаят, че са болни от
СПИН и да заразят други хора.
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Здравето на майките
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Много жени нямат възможност да родят своите деца в болнични условия, те може да се
разболеят или дори да умрат, по причини, които не са смъртоносни.

Здравето на новородените и малките деца

Между 1990 г. и края на 2015 г., около 236 милиона деца са починали преди да са
навършили пет години по причини, които са предотвратими. Днес водещите причини за
тази смъртност са: преждевременно раждане; пневмония; усложнения при раждането;
диария и малария, липсата на ваксинация. Недохранването допринася за почти
половината от всички смъртни случаи под петгодишна възраст.

Малария

Разпространена е в над 100 държави и причинява над 1 милион смъртни случаи на
година. Предава се чрез ухапване от особен вид комар. Маларията може да се спре и
може да бъде излекувана. За съжаление, компаниите, които разработват лекарствата,
не искат да инвестират в разработването на такива срещу маларията.
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Ситуации на война/ бунтове и бедствия

© UNICEF 2016

Заради война или бунтове, болниците могат да станат място на насилие или достъпа
до тях да е ограничен. Освен това, войната и ситуации на катаклизми и бедствия може
да е причина за стрес при децата, да доведе до усложняване на тяхното състояние или
да ги лиши от медикаменти и необходима за тях грижа.
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Приложение 5

Приложение 6

Обясни СПИН, бъди анти-СПИН
Човешкият вирус на имунната недостатъчност – (на англ. ХИВ) е инфекция, която причинява
постепенно отслабване на имунната система, което води до по-лесно заразяване с различни
инфекции (като туберкулоза и пневмония) и може да доведе до Синдром на Придобитата
Имунна Недостатъчност – СПИН. Тъй като в началото болестта няма симптоми, не се
разпознава и могат да минат години преди човек да разбере, че е болен.

Как можеш да се заразиш?
Болестта се предава по кръвен път. Това се случва, когато предмети, замърсени с кръв на
заразен човек попаднат в рана или в организма на здрав човек, например ножици, медицински
игли за спринцовки. Заразяването може да стане и при сексуален контакт със заразен човек,
когато не се използва презерватив.
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Как НЕ можеш да се заразиш?
Не можеш да се заразиш чрез въздуха, при прегръдка или целувка по бузата, при ползване на
едни и същи дрехи, при ухапване от комар, ако работиш с болен от СПИН, ако използваш едни и
същи чинии и прибори.

Как да се предпазиш?
 Личния избор да не започваш полов живот в ранна младежка възраст е най-сигурният
начин за предпазване. В противен случай, ако твоят избор е да правиш секс, винаги
използвай презерватив! Запомни, не винаги е нужно да имаш много сексуални партньори,
за да се заразиш, всеки, който прави секс може да се зарази със СПИН, или с други
венерически заболявания (болести, предавани по полов път).
 Използвай ръкавици, ако помагаш на някого, който се е наранил и му тече кръв.
 Никога не използвай чужди ножици, самобръснач, медицински игли, други прибори, които
могат да нарушат целостта на кожата.
 Много хора не знаят, че са заразени и могат да заразят други, затова е необходимо
периодично да се правят изследвания на кръвта.
 Тъй като информацията е първата стъпка за предпазване, говори по тези въпроси и с
твоите връстници, разкажи им това, което ти знаеш за ХИВ/СПИН.

Покажете на младежите и ги насърчете да се запознаят с полезното четиво “ShurecheckLoveguide” – Наръчник за тийнейджъри:
https://loveguide.bg/wp-content/uploads/2017/02/Surecheck-Loveguide.bg_brochure.pdf

Прочетете повече за Програмата към Министерство на здравеопазването „Превенция и контрол
на ХИВ/СПИН“:
http://www.aidsprogram.bg/files/BROSHURA_za%20print_29_11_2011_2.pdf
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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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And special thanks to those who have worked with us across the world:

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

