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ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ

ЗА УСТОйчиВО РАЗВиТиЕ

КачестВено
изКореняВане
образоВание
на
бедността

Качествено образование
Възраст

Цели на темата
 Децата осъзнават, че въпреки, че всички деца имат право на образование,
не всички деца могат да получат образование;
 Децата се запознават с истории на деца, които не ходят на училище и
разбират какви са причините за това;
 Децата развиват съпричастност към други деца в света.

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 предварите
на подготовка по темата и съобразявайки се със спецификите на класната си стая.
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Въвеждаща дейност
За да въведете учениците в темата за качественото образование им покажете краткия
филм „Нека учим, защото…“ (https://youtu.be/9xnrVtTINDU). При необходимост паузирайте
или покажете филма отново, за да имат време да прочетат всички реплики. Попитайте ги
как децата от филма могат да стигнат до желаните от тях професии (например лекар)?
Насочете разговора към необходимостта от образование за постигането на тези цели.
Дали всяко дете може да получи образование, с което да работи после това, което иска?
Дали всички деца в България ходят на училище (помогнете им с информацията, че в България образованието е задължително, но от друга страна има десетки хиляди деца, които
не посещават училище)? А в Европа? А на други континенти? Кажете им, че не навсякъде
по света децата могат да ходят на училище, дори много да искат, защото не навсякъде
има училища и учители, а някои семейства нямат пари, за да пратят децата си на училище. Можете да им пуснете и клипчето „Училището е вълшебно място“: https://www.youtube.
com/watch?v=GxKqtKAeHr0. За субтитри на български натиснете CC. Кажете им, че ООН
е установило, че осигуряването на образование за всички е една от най-важните цели,
които човечеството трябва да постигне. След това им дайте следната информация:
В партньорство с
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Запознаване с ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ
ТЕМА 3: 8-12 години

Какво означава качествено образование?
 Осигуряване на образование за всички, започвайки от предучилищното и началното.
 Осигуряване на повече възможности за техническо и професионално обучение за младежи
и възрастни, за да могат да получат по-добра работа.
 Да се сложи край на неравенството в образованието между мъже и жени, за децата с увреждания, деца от различни етноси и деца жертви на конфликт.
 Подобряване на материалната база в училищата, за да се осигури позитивна и безопасна
среда за всички.
 Увеличаване на броя стипендии за техническо и професионално обучение.
 Увеличаване броя обучени и квалифицирани учители.
 Насърчаване на образованието за устойчиво развитие.

дейност 1: защо те не могат да ходят на училище?
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използвайте истинските истории от Приложение 1.
идея за работа по двойки (малки групи): Всяка двойка (група) получава една от историите
(може и да се повтарят). Прочита я и отговаря на следните примерни въпроси:
Какво би било, ако сте на мястото на това дете? С какво неговият живот е различен от вашия? Напишете какво бихте искали да попитате това дете.
Помолете всяка двойка (група) да разкаже за детето, за което е чела и да прочете пред
всички въпросите, които би му задала. Помолете целия клас да помисли какви биха били
отговорите на даденото дете на тези въпроси.
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дейност 2

След като сте приключили дискусията по Дейност 1, помолете всяко дете от класа да си помисли какво би пожелало на детето, чиято история е чело. Помолете ги да напишат кратък
параграф с пожеланието си и причините да му пожелаят тъкмо това.

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 училището? Как оценяват образованието, което
получават, на фона на разгледаните случаи? Биха ли искали да подобрят нещо в своето училище?
Какво? Благодарете им за участието.
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допълнителни дейности (по избор)

15

дейност 3
Въведете децата в темата, като им кажете, че днес ще говорите за образованието.

Попитайте ги дали обичат да ходят на училище? Защо да? Защо не? Как биха се чувствали,
ако никой не ги кара да ходят на училище? Как биха се почувствали, ако някой им забрани
да ходят? чували ли са за деца, които не ходят на училище? Каква са причините едно дете
да не може да ходи на училище?
Покажете илюстрацията на Ник Шарат (Приложение 2) на класа. Дайте им време да прочетат репликите.
Попитайте ги от кои страни мислят, че идва всяко от децата? Защо? Кажете им отговорите
(текстът по-долу). Обсъдете проблемите във всеки един от случите. Сравнете с реалността
в България.
Текст:
Момче от Конго: „Иска ми се да можех да ходя на училище с приятелите ми, но
трябва да работя всеки ден, за да има семейството ми какво да яде.“
Дете от България: „Толкова завиждам на Кевин, че може да играе по цял ден и не
трябва да пише домашни“
Момиче от Канада: „Но той трябва да работи!“
Момиче от Афганистан: „Искам да стана журналист, но няма да мога, защото
семейството ми иска да се омъжа, а не да завърша училище.“
Момче от Норвегия: „Ще се омъжваш? Та ти си на 10 години!“
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дейност 4

Покажете на децата приложените снимки на хора занимаващи се с професии, изискващи
поне средно образование – лекар, адвокат, журналист, учител, учен, инженер (Приложение
3). Попитайте класа от какво според тях са имали нужда тези хора, за да стигнат до тези
професии? Какъв тип образование им е било нужно?
Попитайте ги какви биха искали да станат когато пораснат, и веднага след това – какво би
се случило с мечтите им, ако по някаква причина не успеят да завършат средното си образование?
Можете да удължите дейността като попитате учениците какъв според тях е животът на
хора, които не са успели да завършат средното си образование.
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детсКи трУд

истинсКи истории

Why Are So Many Children Still Not In School?

Възраст:
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3. Да зaмеся тестото за вечеря.

2. Да почистя и измия чиниите в къщата
на г-н Шарма.

1. Да прося на кръстовището на улици
Метираули и Бадарпур, за да изкарам 20 рупии.

Задачи за деня:

Гудия е на 9 години. Тя много обичала училището и е
била добра и усърдна ученичка. Искала е да стане лекар,
когато порасне.
След смъртта на баща й тя нямала друг избор освен да
спре да ходи на училище, за да започне работа, с която
да изкарва пари за прехраната на семейството си.
В момента тя работи като чистачка, мие чинии и чисти
в къщата на богат човек и изпраща изкараните пари на
семейството си.
Тази бележка е взета от тефтера й и е написана два дни
след като е напуснала училище:

Индия

Гудия

Страна:

Име:
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Минес живяла с баба си в толкова голяма
бедност, че не могли да си позволят сапун за
къпане. Когато Минес била на 13 неин приятел я
убедил да се омъжи за много по-стар мъж, който
да се грижи за нея.
Минес вярвала, че това е единственият изход за
нея. Трябвало да спре да ходи на училище, за
да не бъде в тежест на баба си.
След като се омъжила, обаче, животът станал
още по-лош. Мъжът й харчел всичките пари за
себе си и я оставял без храна.
За щастие баба й потърсила помощ и сега Минес
вече не е при мъжа си. Върнала се е в училище
и иска да учи, за да изгради по-добро бъдеще
за себе си.

Малави

Минес

Страна:

Име:
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Пакистан

Малала

Страна:

Име:

Възраст:
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През 2009 година пакистанска ученичка на име Малала
Юсуфзай изпратила дневника си на БиБиСи след като
талибаните я принудили да напусне училище.
Талибаните са група хора с крайни виждания и вярват,
че жените не бива да ходят на училище след осемгодишна
възраст. Малала била на 11, когато талибаните превзели
родния й град Мингора в Пакистан и накарали нея и
приятелите й да спрат да посещават училище.
Тя решила да сподели преживяната несправедливост в
дневника си.
От дневника й – Страх ме е – 3 януари 2009
„Снощи сънувах ужасен сън с военни хеликоптери и
талибани. Сънувам такива сънища от началото на военната
операция в Суат. Беше ме страх да ходя на училище,
защото талибаните издадоха заповед, която забранява на
всички момичета да посещават училище. Само 11 от 27 деца
ходят на училище. Бройката намаля заради заповедта на
талибаните.“
Малала намерила начин да ходи на училище въпреки
забраната на талибаните, но те разбрали за това. Когато
била на 15, талибани нахлули в училищния автобус и я
простреляли в главата. Тя била тежко ранена, но оцеляла.
Днес Малала е защитена и отново ходи на училище. Извън
училище тя е активист за образование за жени и наймладият носител на Нобелова награда в историята.
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Когато Мохамед бил на 15 години, той заедно с четиримата
си братя и двете си сестри се озовали в капана на ужасен
конфликт в техния град.
Бомби и ракети падали без предупреждение, разбивайки
града им. Баща им бил ранен, когато експлозия избухнала
точно пред къщата им и счупила прозорците и семейната
кола.
Училището, в което ходел Мохамед, било затворено.
Семейството било заключено вкъщи в продължение на
седмици, без да може да излиза или да вижда приятелите
си.
Когато насилието намаляло, училищата отново отворили
врати, но училището на Мохамед било силно повредено.
Прозорците били изпочупени, чиновете и столовете също,
тоалетните не работили, а децата били много разстроени
и нервни. Дори след като бил обявен мир родителите се
страхували да изпращат децата си на училище.
Ето какво казва Мохамед за мечтите си за бъдещето:
„Искам да уча за машинен инженер и затова ми трябват
добри учители. Мечтая си след края на войната да мога
да ходя на училище и да си играя свободно като другите
деца.“

Ирак

Мохамед

Страна:

Име:

Дете от България:
„Толкова завиждам на Кевин,
че може да играе по цял ден и
не трябва да пише домашни.“

Момче от Конго:
„Иска ми се да можех да ходя
на училище с приятелите ми,
но трябва да работя всеки ден,
за да има семейството ми
какво да яде.“

Момиче от Канада:
„Но той трябва
да работи!“

Момче от Норвегия:
„Ще се омъжваш?
Та ти си на 10 години!“

Момиче от Афганистан: „Искам да стана
журналист, но няма да мога, защото
семейството ми иска да се омъжа,
а не да завърша училище.“
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