
Тема на урока
ПРАВА НА ДЕТЕТО И КОНВЕНЦИЯ НА ООН  
ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО (КООНПД)

Цели на урока: 
• Учениците могат да обяснят какво е 

КООНПД;
• Учениците разграничават желания, 

нужди и права;
• Учениците познават основни идеи, свързани 

с правата на детето и КООНПД;
• Учениците могатда обяснят значението 

на КООНПД за живота на децата;
• Учениците изработват проект/план за 

популяризиране на правата на детето  
в училището си.

Подготовка
Необходими материали за занятието: 

• Прегледайте плана на урока и приложенията 
към него предварително.

• Запознайте се с правата на детето в 
брошурата от приложение 2   
за активност 2 и 4. 

• Ако не разполагате с проектор, 
предварително отпечатайте приложението за 
активността.

• Запознайте се с информацията в 
Приложение 3, предназначена за активност 
2. Принтирайте предварително необходимите 
бройки за екипите от Приложение 3.

• Препоръчваме ви да проведете урока в стая 
с проектор и възможност за озвучаване.

• Препоръчваме ви подредбата на стаята 
да позволява работа в екип.

• Необходимо е още с влизането в стаята 
учениците да седнат по групи, така че да се 
формират до 6 екипа с максимум 5 деца  
във всеки.

• Пригответе лепящи листчета, цветни моливи 
или маркери за рисуване и писане.

Методи, които се използват в рамките 
на занятието: 

• Работа в екип
• Дискусия
• Брeйнсторминг 
• История в снимки/видео
• Работа по проект

За повече информация
    Йоана Петкова, УНИЦЕФ България
    Детско участие и образование за детски права 
    Тел.: 02 96 96 208, 0887 718 977
    ypetkova@unicef.org

Време

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРАВА 
НА ДЕТЕТО

ЗАЩОТО 

ВСИЧКИ ДЕЦА 
ПО СВЕТА 
ИМАТ ЕДНО ОБЩО НЕЩО. 
ТЕХНИТЕ ПРАВА.

Драги колеги учители, вярваме, че всеки от Вас ще успее да използва 
предложения урок и включените дейности по възможно най-полезния и 
интересен начин за учениците, с които работи. Имате свободата да 
приложите творчество, да въплътите нови идеи и да използвате своя 
професионализъм, за да постигнете целите на часа и да го превърнете  
в приятно и ползотворно занятие както за  децата, така и за вас самите.
Представеният тук урок, разписан в основния му вариант, е предназначен  
за деца  5-12 клас. 

Идеи как да приспособите активностите за по-малки ученици можете да 
видите в каретата със зелен цвят.

45
минути



ТЕМА 1. Правата на децата и КООНПД

Активност 1: НУЖДИ, ЖЕЛАНИЯ И ПРАВА

1. Преди началото на урока изпишете на дъската или прожектирайте на проектора темата на 
урока/целта на урока. Подгответе принтираните карти (23 броя) от ПРИЛОЖЕНИЕ 1, така 
че да има комплект за всеки един екип. 

2. Споделете с учениците си, че днес ще имате възможността, заедно като клас и в отделни 
малки екипи, да се запознаете с важна тема от живота на децата. Представете темата на 
урока. Споделете с учениците, че всяка индивидуална или екипна задача, по която ще ра-
ботят заедно, е от изключително значение, защото всяко нещо, което откриете, разберете 
или измислите заедно дава възможност да се натрупат нови умения, носи потенциал да 
ги промени и открива идеи пред тях, за да променят света към по-добро, започвайки от 
своето училище.

3. Сформираните екипи имат 5 минути да разгледат 23-те карти от ПРИЛОЖЕНИЕ 1 и да ги 
подредят в два реда. Нека поставят всички, които биха определили като ЖЕЛАНИЯ (неща, 
които искаме) на единия ред, а на другия всички, които биха определили като НУЖДИ 
(неща, от които имаме потребност) ако имат колебания за някои от картите да формират 
трети ред.

4. Нека картите са разделени между учениците във всеки екип, така че всеки участник да 
даде мнение поне по две карти пред другите.

5. След изтичане на 5-те минути работа, поканете екипите да се разменят и да разгледат как 
другите екипи са разпределили картите за 2-3 минути.

6. Поставете въпроси към всички в оставащото време: 

 Беше ли трудно да решите кое е нужда и кое е желание?

 Каква е разликата между двете?

 Има ли случаи, в които те се покриват? Дайте примери от картите или други от живота 
си.

 Смятате ли, че всички желания на децата по света са удовлетворени?

 Смятате ли, че всички нужди на децата по света са удовлетворени?

 При работа с по-малки ученици може да използвате част от картите или само 
някои от тях, които сметнете за подходящи. 

 Позволете си да използвате повече обяснения за думите НУЖДИ и ЖЕЛАНИЯ, 
като дадете примери от техния живот или случки от класната стая, които са 
познати на всички. 

 Разделете картите между тях, така че от началото да е ясно кой за коя карта 
ще изказва мнение. 

 Друг вариант, който може да използвате, е да работите с целия клас в рамките 
на активността. Всяко дете да получи карта и да има задачата пред всички да 
я залепва в единия или другия край на дъската – при НУЖДИ или ЖЕЛАНИЯ.

12
минути



Активност 2: ПРАВАТА НА ДЕТЕТО И КООНПД (видео)

1. Споделете с учениците, че в рамките на предишното упражнение сте правили многократно 
разграничения между ЖЕЛАНИЯ И НУЖДИ. В  основата на тяхното разграничаване стои 
разбирането, че ЖЕЛАНИЯТА като цяло не са необходими за оценяването, растежа и раз-
витието на детето. И това е и причината именно на НУЖДИТЕ НА ДЕЦАТА да се придава 
изключително значение и те да бъдат закрепявани/преформулирани/наричани ПРАВА НА 
ДЕЦАТА в документи с изключително значение, каквато е КОНВЕНЦИЯТА НА ОРГАНИЗА-
ЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО.

2. Поканете учениците да изгледате заедно една мини-презентация под формата на видео, 
която разказва за историята на КООНПД.

3. Може да заредите видеото от тук или да го свалите предварително на компютъра, с който 
работите – https://www.youtube.com/watch?v=22GLJsGLDxc&feature=youtu.be

4. Препоръчваме ви да изчитате написаното на отделните кадри, за да е сигурно, че и за 
децата, които четат по-бавно, имат затруднения със зрението или по-друга причина са 
възпрепятствани при четенето, съдържанието ще бъде достъпно.

 При работа с по-малки ученици може да отделете време, за да обяснете внима-
телно как НУЖДИТЕ на децата са от особено значение за възрастните. Споде-
лете с децата, че всичко необходимо и нужно за оценяването, растежа и разви-
тието на детето е толкова важно, че то става част от закони и документи, 
които четат и следват хора от цял свят. 

 Позволете си да използвате повече обяснения за думите ПРАВО И КОНВЕНЦИЯ, 
с изрази или сравнения, които са познати на всички. 

 По време на филмчето може да четете и да заменяте написаното с по-лесни и 
прости изрази, така че съдържанието да бъде достъпно за всички в класната 
стая.

6
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Активност 3: КОНВЕНЦИЯТА ВЪВ ФАКТИ И ПЪЗЕЛИ 

1. Покажете на учениците принтираните версии за деца на конвенцията или ги прожектирай-
те на бялата дъска от ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 и 2.2. 

2. Споделете с учениците, че това са версии на конвенцията, написани на разбираем език. 
Направени са специално така, за да са разбираеми за повече хора – деца и възрастни, за-
щото иначе под формата на закон и чернобял напечатан документ с трудни думи и сложни 
изрази важното съдържание би било по-трудно за разбиране.

3. Помолете учениците да формират 5 екипа за следващата задача. В нея всеки екип ще 
има до 4 минути да подреди правилно два важни факта, свързани с правата на децата и 
КООНПД, в правилен ред от разбъркани думи или части от пъзел. 

4. Всеки екип получава едно твърдение от 1 – 5 и едно от 6 – 10.

5. Ако някои от екипите свършат по-бързо, нека обсъдят помежду си дали са знаели напи-
саното на листчета преди това упражнение, дали знаят нещо друго по въпроса или дали 
искат да разберат повече.

6. След изтичането на минутите за работа всеки екип прочита фактите пред целия клас, така 
че 10-те факта да станат общо знание на класа.

 При работа с по-малки ученици може да отделете време при показването на 
картинката на Конвенцията, адаптирана за деца, за да поставите следните 
въпроси:

• Какво виждате на картината?

• Какво правят децата на картинката?

• Какво празнуват според вас? 

• Какъв може да е този рожден ден, че да го празнуват всички деца по света?

 Използвайки тези въпроси, може да споделите с децата и част от информация-
та и фактите в пъзели, която е засегната в тази активност, но не и ако смя-
тате, че няма да има време да се развие в рамките на оставащото време.

 Изберете само някои от фактите от активността за работата в групи и на-
правете парчетата на пъзела такива, че да предразполагат сглобяване и без да 
е нужно четенето на написаното. Нека прочитането е наградата след сглобя-
ването

 Може да опростите написаното като език и сложност на изразите.

10
минути



Активност 4: ПЛАН ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА ПРАВАТА

1. Разделете учениците на 3 екипа, в които смятате, че ще е най-добре да работят с тази 
активност.

2. Нека всеки екип да работи в рамките на 10 минути и да формулира идея за популяризи-
ране на наученото в часа по отношение на правата на детето сред други деца и ученици 
от училището в рамките на следващия месец. Стимулирайте екипите да обсъдят идеи, 
които им се струват ангажиращи и интересни за децата в различни възрасти и които биха 
привлекли внимание към темата. 

Нека идеята е представена поне в тези 6 стъпки (нека са написани на дъската/прожектирани 
или раздадени въпросите)

За кого е предназначена?
Какво се случва?
Къде се случва?
Кога се случва?
Кой участва?
Какво е нужно, за да се случи?

3. Нека всеки отбор представи своята идея пред другите екипи за не повече от минута. Пре-
наредете стаята като кръгла маса или друг вариант на подредба, която може да придаде 
официалност при представяне на идеите.

4. В оставащото време нека екипите си споделят какво им харесва в идеите на другите и да 
поговорят за това, кога биха предприели действия за реализирането на идеите, които са 
създали днес.

 При работа с по-малки ученици може да отделете време и да попитате децата 
дали имат идеи как могат да направят заедно така, че повече деца от училище-
то да разберат за правата си. Запишете идеите им на таблото, на дъската и 
направете банка с идеи за проекти по предметите, свързани с изкуства напри-
мер.

 Предложете на децата да направят заедно плакати, постери и картички, като 
използват материалите от урока или като заедно изработите други.

 Може да пригодите кът в класната стая, където да поставите постерите си 
или да ги използвате при гостуване на друг клас, за да разкажете за ученето в 
часа.

17
минути



 Ако разполагате с още време или друг час – развийте идеите и си направете 
план за реализирането им;

 Може да използвате този кратък онлайн тест с целия клас, за да проверите 
знанията си: http://unicef.bg/bg/article/Test-Prav-li-si/827 :) 

 Допълнително може да превърнете всички материали от часа в проект за по-
стери, които да разлепите в класната стая или които да обогатите, така че да 
станат интересни за повечето деца от вашето училище.

 Предлагаме ви при възможност да раздадете на всички ученици лепящи лист-
чета. Нека всеки да напише/нарисува с една дума или символ какво прави 
правото, защо е важно децата да учат за правата си и какво им дава. Обсъдете 
ги в подходящ момент. Прочетете листчета и акцентирайте на съществени мо-
менти от тях, като връщате и припомняте точки от урока.

ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ВАШИ СНИМКИ И МАТЕРИАЛИ ОТ РАБОТА ВИ С 
УЧЕНИЦИТЕ. СПОДЕЛЕТЕ С НАС ИДЕИТЕ СИ И ПРОЕКТИТЕ НА ЕКИПИТЕ, А НИЕ 
ЩЕ ГИ СПОДЕЛИМ С ВСИЧКИ, КОИТО СА СЕ ВКЛЮЧИЛИ В УРОКА.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАРТИТЕ ЗА УЧИТЕЛЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО НА ЯСЕН 
ЗА ДЕЦАТА ЕЗИК от тук:

http://unicef.bg/assets/CRC_Materials/UNICEF_Child_friendly_CRC_
BG_brochure.pdf

Всяка от 23-те карти спада към една от две групи:

НУЖДИ (закриляни като ПРАВА в Конвенцията за правата на детето, 
обозначени със съответния номер на член в таблицата по-долу)

ЖЕЛАНИЯ (не се опазват като права, тъй като те като цяло не са 
необходими за оцеляването, растежа и развитието на детето)*

Нужди / права Желания
Подходящ подслон (чл. 27) Дрехи по последна мода
Питателна храна (чл. 24) Колело
Закрила от насилие и изоставяне (ч. 19) Пътувания през ваканциите
Образование (чл. 28, 29) Собствена стая
Здравеопазване (чл. 24) Личен компютър и интернет
Справедливо отношение и  
недискриминация (чл. 2) Телевизор

Чист въздух (чл. 24) Уредба
Възможности за споделяне  
на мнение (чл. 12) Джобни за всичко

Места за игра и отдих (чл. 30) Бързо хранене
Чиста вода (чл. 24) Мобилен телефон
Възможности за практикуване на своята  
култура, език и религия (чл. 31) Бижута

Сладки

*  Някои от точките, определени като „желания“, могат да бъдат и нужди при определени 
обстоятелства. Например, достъпът до телевизия или компютър може да бъде важен 
източник за получаване или споделяне на информация, която допринася за закрилата 
правото на здравословно развитие и закрила от насилие и малтретиране.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2. КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО,
                                  АДАПТИРАНО ИЗДАНИЕ ЗА ДЕЦА

от тук: http://www.unicef.bg/assets/PDFs/_/CRC_child_friendly.pdf



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФАКТИ ЗА АКТИВНОСТ 3:  

Всеки отделен факт се раздробява на части – като сбор от фрази с ня-
колко думи или като отделни думи (за кратките факти 1-5) и като пъзел 
на отделни парчета (за дългите факти 6-10). Препоръчваме разрязване 
на пъзел от видимо различни части, съобразено с възрастта на учени-
ците и сложността /дължината на изреченията.

1. 20 ноември 1989 
Организацията на обединените  
нации приема Конвенцията  
за правата на детето. 
Тя е първата международна  
конвенция, която утвърждава  
човешките права на всички деца.

2. ДЕТЕ 
Всяко дете в България има права  
по силата на КООНПД.



3.  
Правата на децата са по същността 
си права на човека, които се  
отнасят за човешките същества  
до 18-годишна възраст.

4. ПРАВАТА НА ДЕТЕТО  
са еднакво важни и са свързани  
помежду си.



5. ПРАВА СА НЕОТМЕНИМИ   
Децата се раждат с всички права  
и никой не може да им ги отнеме.

6. КОНВЕНЦИЯТА  
ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО  
вече 26 години е обещание  
към децата, че правителствата,  
организациите и възрастните  
ще правят всичко по силите и  
възможностите си, за да защитят  
и утвърдят техните права.



7. КОНВЕНЦИЯТА 
ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО   
вече 26 години е едно обещание 
към децата, че правителствата,  
организациите и възрастните  
ще правят всичко по силите така,  
че децата да живеят, да растат,  
да учат, да бъде чут гласът им и  
да достигнат пълния си потенциал 
на развитие.

8. ВСИЧКИ ЧОВЕШКИ СЪЩЕСТВА,  
независимо от тяхната възраст,  
къде живеят, тяхната култура,  
религия и финансово положение,  
имат сходни нужди: питателна храна, 
здравеопазване, подслон,  
образование, закрила от опасности  
и грижа, всеки човек има правото  
да посрещне тези свои нужди.



9. ДЕЦАТА   
трябва да имат отделна конвенция, 
която да защитава техните  
човешки права, защото децата  
имат специални нужни и изискват 
особена  закрила.

10. КООНПД  
е най-бързо и най-широко  
ратифицираният (одобрен и приет) 
международен документ в историята 
на човешките права в 196 страни. 
САЩ е единствената страна  
в света, в която конвенцията  
не е ратифицирана,  
а само подписана.


