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Безопасна учебна среда

Конвенция на ООН за правата на детето – правото на всяко дете на
безопасност и на качествено образование (членове 19 и 28)
• Този урок и допълнителните дейности към него са е част от пакет с образователни дейности, създадени в
рамките на глобалната Кампания на УНИЦЕФ за спиране на насилието над децата – #ENDviolence. Той се
фокусира по-конкретно върху прекратяване на насилието в и около училище, така че децата да учат в
безопасна среда.

Очаквани резултати
Учениците ще могат да:
• обясняват важността на безопасната учебна среда
• различават прояви на насилие над деца
• описват действия за създаване на безопасна
учебна среда
• обосновават необходимостта от промяна за
постигане на безопасна среда
• изразяват идеите си устно, писмено и чрез
творчество.
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Междупредметни връзки

Урокът и допълнителните дейности допълват и
разширяват темите, предвидени за час на класа,
изучаваното по български език и литература,
гражданско или здравно образование.
Те представляват и ценен ресурс, който може да се
използва при прилагането на вашата училищна
политика за безопасна образователна среда по
Механизма за противодействие на тормоза и
насилието в системата на предучилищното и
училищното образование (виж приложение 1).

Общи насоки за провеждане на урока и допълнителните дейности
• Урокът е предназначен за ученици в прогимназиален етап на възраст над 14 години (8 + клас).
• Урокът представя темата за безопасната учебна среда и основните понятия, свързани с нея. Към него има
предложения за допълнителни практически дейности по избор, които дават възможност на учениците да
приложат наученото. Важно е първо да проведете основния урок, представен в част 1. Допълнителните
дейности в част 2 могат да се проведат впоследствие като отделни уроци. Дейностите са гъвкави и можете
да ги адаптирате, за да отговарят на възрастта на вашите ученици, както и да ги съобразите с
необходимото ви време и ресурси.
• Предложенията на учениците за подобряване на училищната среда можете да използвате като ценен
ресурс за Координационния съвет във вашето училище по Механизма за противодействие на тормоза и
насилието в системата на предучилищното и училищно образование, който да вземе предвид мнението на
учениците в изработване на училищната политика за предотвратяване на насилието. Тези предложения
могат също така да послужат на УНИЦЕФ и МОН за изготвяне на програма с различни дейности за ученици,
учители, родители и цялата училищна общност. Програмата ще работи за създаване на култура на
общуване без насилие и отношения на взаимно приемане и уважение в училищата. Тя ще подпомага
училищните специалисти да разрешават ефективно възникнали инциденти на насилие над или между
децата в училище.
• Въпреки че в насоките се използват „учител“, „ученик“ и „урок“, тези дейности са подходящи също така за
извънкласни и извънучилищни дейности.

Важни дати
Дейностите могат да бъдат изпълнени по всяко време, но можете да ги проведете и в контекста на следните
важни дати:
• 20 ноември 2018 г. – по повод Световния ден на детето са предвидени глобални дейности, с които
можете да се запознаете онлайн тук.
• 5 февруари – Международния ден за безопасен интернет, който можете да отбележите тематично,
фокусирайки се върху онлайн тормоза. Ресурси ще намерите в Приложението Насоки за учителите.
• 27 февруари 2019 г. - Деня на розовата фланелка – международния ден за борба с училищния
тормоз. Отбелязва се всяка последна сряда от февруари.
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ЧАСТ 1
Всеки трябва да учи в безопасна среда

40
мин.

Подготовка
• Запознайте се с насоките за учителя относно провеждането на дискусия по темата за насилието
(Приложение 1). Там са дефинирани понятията, свързани с насилието и тормоза над деца, и съвети как да
представите тази чувствителна тема и да проведете дискусиите по нея. В класната стая към темата за
насилието над децата трябва да се подходи през призмата на „създаване на безопасна среда, в която да
учат всички деца“.
• Насилието и безопасността означават различни неща на различни места и за различни хора. Трябва да
оставите децата в колкото е възможно по-голяма степен самостоятелно да определят как тези въпроси ги
засягат и да идентифицират ключовите области, които желаят да дискутират.
• За да обясните правата на детето, вижте Конвенцията на ООН за правата на детето или нейната
адаптираната версия.
• Ако учениците не са запознати с Глобалните цели, можете по ваша преценка първо да проведете урока
Запознаване с Глобалните цели за устойчиво развитие и да пристъпите към настоящия.
• Запознайте се с Механизма за противодействие на тормоза и насилието в системата на предучилищното и
училищното образование (виж приложение 1). Обърнете внимание на терминологията, свързана с
насилието и тормоза, както и на училищната политика.
• Разгледайте стъпките в урока. Разпечатайте необходимите ви приложения или подгответе слайдове, които
да проектирате.
• Вижте видеото за инициативата за 2018-2019 учебна година, с което ще въведете учениците в темата https://youtu.be/S9W05N3jMPw.
• Разгледайте предложените допълнителни ресурси в приложение 1.

Материали
• Приложение „Насоки за учителя“
• Приложение Снимка
• Приложение „Глобални цели“
• Техническо оборудване – проектор и компютър, аудио оборудване, интернет връзка
• Хартия, материали за писане
• Онлайн ресурси
- „Механизма за противодействие на тормоза и насилието в системата на предучилищното и училищно
образование"
- Адаптирана версия на Конвенцията на ООН за правата на детето
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Стъпка 1: Въведение

10
мин.

• В началото на часа запишете на дъската въпроса: „Кои са най-големите проблеми пред света днес?“.
• Направете кратка дискусия. Отговорите вероятно ще включват замърсяването на околната среда,
глобалното затопляне, бедността. Ако учениците не споменат насилието между хората като проблем,
задайте допълнителни въпроси.
• Обяснете, че държавите в света са се обединили около 17 Глобални цели за устойчиво развитие,
насочени към преодоляването на тези и други проблеми. Попитайте учениците какво знаят за
Глобалните цели. Покажете Глобалните цели и пояснете, че те са приети от Общото събрание на ООН
през 2015 г. и трябва да бъдат постигнати до 2030 г.
• Кажете на учениците, че с урока днес ще се включите в инициативата на УНИЦЕФ „Най-големият урок в
света“, чиято цел е да запознае ученици на всякакви възрасти с Глобалните цели, да чуе тяхното мнение
и предложения какво може да направи всеки за постигането им.
• Обяснете, че днес ще разговаряте за един от проблемите, които държавите са идентифицирали като
много сериозен – а имено насилието над деца в училище. Вашите усилия ще са насочени към това как
всяко училище да бъде безопасно място за всички.
• Обърнете внимание, че правото на всяко дете да учи в безопасна среда е пряко свързано с цел №4
„Качествено образование“ и цел №16 „Мир и справедливост“. Посочете някои от конкретните действия,
които държавите са се съгласили да предприемат. Например към цел №4 – да подобрят училищната
база така, че тя да предоставя сигурна и позитивна среда за всички; към цел №16 – да прекратят
злоупотребата, експлоатацията, трафика и всички форми на насилие и мъчения над деца.
• Подчертайте, че правата на всяко дете (човек под 18-годишна възраст) са посочени в един важен
международен закон – Конвенцията на ООН за правата на детето, подписан и ратифициран от почти
всички държави. [На национално ниво тези права са дефинирани в Закона за закрила на детето.]
• Обяснете, че в Конвенцията изрично се посочва правото на децата да не бъдат подлагани на каквато и
да е форма на насилие. Едно от тях е и правото им да учат и живеят в безопасна среда без насилие.
• Прочетете и членове 19 и 28 от адаптираната версия за деца на Конвенцията.
• Ако учениците вече имат познания по темата, насърчете ги да направят връзка и с други цели и членове.
Например член 12 (децата имат право да дават своето мнение по въпроси, които ги засягат, и мнението
им да бъде зачитано).

Стъпка 2: Дефиниране на понятията

15
мин.

• Използвайте снимката в приложение 2 или слайд с нея (момиче със синина на лицето, седнало на пода в
училищна съблекалня/тоалетна).
• Задайте насочващи въпроси към снимката, за да помогнете на учениците да опишат каква история
според тях пресъздава: Къде се намира това момиче? Какво прави? Как се чувства според вас? По
какво разбирате това? Какво й се е случило? Кой може да го е причинил? Защо се е скрила тук?
• Възможни отговори – Момичето седи на пода вероятно в училищните съблекални/тоалетни. Окото й е
насинено. Възможно е някой да я е ударил, защото тя е тъжна и изглежда отчаяна. Обстановката е
неприветлива и потискаща. Може би е наранена от други ученици в училище. Вероятно е жертва на
насилие – физическо, защото окото й е насинено, но и психическо и емоционално, защото се е скрила от
другите, иска да е сама. Безразлична е към всичко около нея.
• Попитайте учениците да дадат други примери за насилие и тормоз. Обяснете, че поведение от страна на
възрастен или връстник, което кара децата и младежите да се чувстват застрашени, може да се сметне за
насилие над тях. То може да е свързано както с причиняване на физическо страдание, така и с
отправянето на обиди или пренебрежително отношение. Такова поведение не е правилно и не бива да се
допуска.
• Ако прецените, можете да дадете кратки определения (приложение 1). Обърнете внимание, че много
разпространена форма на насилие днес е кибертормозът. Дайте примери. Много често той се случва
между съученици.
• Попитайте учениците „Къде смятате, че децата трябва да се чувстват в безопасност?“
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•Помощни въпроси:
» Къде децата имат право да се чувстват в безопасност? [Навсякъде]
» От какви форми на насилие децата имат право да бъдат защитени [Примери – физическо,
емоционално, сексуално, онлайн и офлайн]
» Къде се проявяват тези форми на насилие над децата? [Навсякъде]
» Има ли деца, които повече са изложени на насилие от други? [Момичета? Деца с увреждания?Деца от
малцинствени групи?] Това справедливо ли е? [Не. Всички деца имат правото да бъдат защитени
навсякъде.]
» Защо има насилие над деца? [Отношение на хората, страх от различното, злоупотреба с власт,
» незнание как да се разрешават проблеми без насилие и т.н.]
Какво е въздействието му?
• За да помогнете на учениците да осъзнаят, че насилието оставя тайни следи в човека, който го е
преживял, особено у децата, можете да покажете краткото видео с Дейвид Бекъм. [Голямата футболна
звезда е посланик на добра воля на УНЕЦЕФ в кампанията за прекратяване на насилието над деца.]
Затова насилието е сериозен обществен проблем за цялото общество.
• Обобщение: Има много проблеми, свързани с насилието над деца. Деца, възрастни и организации в
целия свят полагат усилия, за да могат децата да се ползват от правото си на безопасност в
училище, в своята общност, в държавата си и в целия свят Ние също можем да помогнем.
• Ще разгледаме конкретно как да се ограничи насилието над и между деца в училищата и около тях,
така че всички деца да могат да учат в безопасна среда. Макар че това се отнася само за един от
кръговете (училище), ако успеем тук да направим промяна, тя ще достигне и до останалите кръгове.

Стъпка 3: Генериране на идеи

15
мин.

• Разделете учениците на малки групи и им дайте 5 минути, за да генерират идеи какво могат да направят
както всеки един поотделно, така и всички заедно като клас, за да може всеки ученик да се чувства добре
в училище.
• Като отправна точка за мозъчната атака припомнете снимката (приложение 2) или видеото с Дейвид
Бекъм. Целта е да се генерират идеи какво може да се направи, за да учат децата в безопасна среда.
Този фокус ще даде положителна насока за края на дискусията.
• Насърчете учениците да помислят какви промени са необходими във връзка с „хората“ (деца и
възрастни) и „местата“ (конкретни места в училището).
• Не допускайте оценка на идеите на този етап. Колкото повече идеи имат учениците, толкова по-добре.
Всяка група представя своите идеи пред класа. Записвайте идеите на дъската, като се опитвате да
групирате сходните. Накрая учениците гласуват за трите най-добри идеи. Запишете ги на флипчарт или
на дъската, тъй като ще са ви необходими за следващата дейност.

Стъпка 4: Обобщение

5

мин.

• Обобщете идеите на учениците. Обяснете, че отново ще се върнете на тях в следващ час и ще създадете
заедно правила на класа за безопасна учебна среда.

След урока
• Изпратете ни кратко описание на проведения урок имейл: wll@unicef.org, придружено със снимки и/или
видеа от дейностите, както и попълнени Декларации за съгласие за използване на фотографско
изображение на УНИЦЕФ, а ние ще ги споделим в социалните мрежи на УНИЦЕФ, заедно със снимките и
видеата на стотици училища от цялата страна.
• Споделете информация за проведения урок и предложенията на учениците с Координационния съвет по
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в системата на предучилищното и училищно
образование във вашето училище.
• Ако искате да се отбележите в глобалната карта на „Най-големия урок в света“, можете да го направите
тук – WLL digital map.
• Попълнете формата за обратна връзка на УНИЦЕФ, за да ни кажете как премина урока.
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ЧАСТ 2
Дейност 1: Правилата на класа

45-60+
мин.

В част 2 са представени допълнителни практически дейности, чрез които учениците ще приложат наученото
в първия урок. Насърчава се активното отношение на учениците и търсенето на решения с какво всеки
един може да допринесе за своето училище и общност, така че да се постигне безопасна учебна среда.
Целта на дейностите е да помогнат на всеки ученик да разбере по-добре собствения си принос към
безопасната учебна среда и своето право да учи в такава.

Подготовка
• Дейността се провежда след първия урок от пакета с образователни дейности. Целта е да се надградят
идеите, генерирани от учениците в предишния час, и да се оформят в Правила на класа. Те трябва да
бъдат подписани от всички ученици и учителя в края на часа. Това е „обещанието“ на класа.
• Тези правила имат пряка връзка с Механизма за противодействие на тормоза и насилието в системата
на предучилищното и училищното образование (виж приложение 1) и могат да се използват при
разработването/актуализирането на училищната ви политика. Правилата могат да бъдат оформени
като документ с подписите на всички ученици и учителя под него, който да бъде предоставен на
Координационния съвет по Механизма за противодействие във вашето училище, за да се включи в
политиката на училището.
• Разгледайте стъпките в урока и предложените допълнителни ресурси в приложението с насоките за
учителя.
Материали
• Идеи на учениците (записани на флипчарт от част 1)
• Приложение 3 - Обиколка за проверка на безопасността
• Хартия, материали за писане

Стъпка 1: Въведение

5

мин.

• С насочващи въпроси припомнете дейностите в предишния урок (част 1) за създаване на безопасна
учебна среда. Той е част от инициативата на УНИЦЕФ „Най-големият урок в света“, както и от
Кампанията на УНИЦЕФ за прекратяване на насилието над деца.
• Покажете избраните идеи на учениците какво може да се направи, за да бъде средата в училище
безопасна, които те генерираха в предишния урок. Обяснете, че днес ще използвате идеите, за да
създадете свои „Правила на класа“, които ще помогнат за това всеки в училището да учи в безопасна
среда.
• Насочете дискусията към училището ви, като поставите фокус върху това какво според учениците
трябва да се промени, за да чувстват децата в безопасност.
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Стъпка 2: Изготвяне на Правила

25
мин.

• Обяснете на учениците, че днес ще създадете заедно правила на класа, които всеки ще подпише в края на
часа, за да „обещае“ да ги спазва. Това е и „обещание“ на целия клас.
• Разделете учениците на малки групи и им дайте 5 минути, за да генерират идеи какво могат да направят
както всеки един поотделно, така и всички заедно като клас, за да помогнат да се решат въпросите,
повдигнати в стъпка 1. Не допускайте оценка на идеите на този етап. Колкото повече идеи имат учениците,
толкова по-добре. Всяка група представя своите идеи пред класа. Записвайте идеите на дъската, като се
опитвате да групирате сходните. Накрая учениците гласуват за трите най-добри идеи.
• Учениците работят върху идеите от мозъчната атака и предлагат действия, с които да бъда постигнати.
Преценете как ще бъде най-подходящо за вашите условия да организирате работата – по двойки, групи или
целия клас заедно.
• Обсъдете предложенията. Накрая трябва да имате списък с одобрени от всички действия, които класът
може да предприеме. Той може да включва действия, които учениците и учителят могат сами да
предприемат (като например „Ще уважавам мнението на другите“), както и действия, които учениците искат
другите да предприемат (като например „Ще помолим директора да говори пред цялото училище за
безопасната учебна среда/да постави по-добри ключалки на вратите на тоалетните“ и т.н.). Учениците не
носят отговорност за решаването на всички проблеми в училище, тъй като някои от тези проблеми
са извън техния контрол. Обаче те могат да помогнат за повишаване на осведомеността за
проблемите и да насърчат другите да предприемат действия.
Моля, обърнете внимание: Когато обсъждате обещания и права, НЕ правете връзка между „права и
задължения“ по начин, който предполага, че децата могат да се ползват от правата си само, ако първо са
изпълнили определени задължения. Държавите са тези, които са „обещали“ да прилагат Конвенцията, не
децата. Правата не зависят от задължения и не трябва да се използват като начин да се „контролира“
поведението на децата. Вместо това насърчете учениците да помислят какво означава „разбират своите
права и уважават правата на другите“. „Обещанията“ в правилата на класа са начин да се помогне за това.

Стъпка 3: Дискусия върху предложенията на групите

5

мин.

• Обсъдете предложенията на всяка група, за да изведете тези, около които всички се обединяват.
• Съставете общ списък на правилата. Учениците могат да ги запишат на голям лист от флипчарт, който
да окачат на стената в класната стая. Важно е всеки да ги подпише.
• Целта на тази част от дейността е правилата да станат част от интериора на стаята, за да можете
периодично да се връщате към тях и да ги припомняте, особено в проблемни ситуации.

Стъпка 4: Обобщение

5

мин.

• Завършете урока с дискусия за спазването на обещанията.
• Какво се случва, когато някой не спази обещанието си? Защо се случва това? Как можем да
насърчим по положителен начин хората да спазват обещанията си, но също така да ги държим
отговорни, ако не го правят? Как можем да спазим обещанията си в нашите правила на класа и
какво ще се случи, ако не го направим.
• Обяснете, че тези правила е станат част от общата политика на училището за противодействие на
тормоза.
• Оставете правилата на видно място в класната стая през цялата учебна година. Периодично
проверявайте дали всеки спазва обещанията и дали имате напредък по действията, които сте
набелязали. Насочвайте учениците към нея, ако е необходима намеса при разрешаване на конфликт
или ако възникнат проблеми, свързани с безопасността.
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След урока
• Изпратете ни кратко описание на проведения урок на имейл: wll@unicef.org, придружено със снимки и/или
видеа от дейностите, както и попълнени Декларации за съгласие за използване на фотографско
изображение на УНИЦЕФ, а ние ще ги споделим в социалните мрежи на УНИЦЕФ, заедно със снимките и
видеата на стотици училища от цялата страна.
• Споделете информация за проведения урок, предложенията на учениците и Правилата на класа с
Координационния съвет по Механизма за противодействие във вашето училище.
• Ако искате да се отбележите в глобалната карта на „Най-големия урок в света“, можете да го направите тук
WLL digital map.
• Попълнете формата за обратна връзка на УНИЦЕФ, за да ни кажете как премина урока

Допълнителна дейност за всички: Обиколка на района на училището

60+
мин.

Където е безопасно и учениците няма да бъдат изложени на риск: Като допълнителна дейност
учениците мога да излязат с учителя си – и други възрастни, като директор, непедагогически персонал и
родители, за да направят обиколка на района на училището за проверка на безопасността (като обикалят
района на училището в група, обсъждат и отбелязват места, време през деня и други неща, които карат
децата да се чувстват в безопасност или не: вижте насоките в приложение 3 - Обиколка на проверка на
безопасността за примерни насоки). Тази дейност може да се адаптира за всички възрасти. Резултатът е
създаването на карта на безопасните и опасните места в и около училище, която може да стане основа за
общ училищен план за действие, разработен (като дейност за по-големите ученици) и прилаган заедно с
възрастните. Той може да включва необходимите промени за трансформиране на отношенията (между деца,
между възрастни и между деца и възрастни). Където е уместно, планът може също да включва онлайн
сигурност Този план за действие може да бъде прилаган през цялата учебна година от съвместен комитет от
деца и възрастни, наричан Координационен съвет.
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Дейност 2: Карта на безопасността

45-60+
мин.

Подготовка
Дейността се провежда след първия урок от пакета с образователни дейности. Тя може да замести или
допълни дейност 1. Целта е да се създаде карта на безопасността в общността и да се постави фокус
върху това какво можем да направим в нашата общност, така че всяко дете да чувства, че учи в безопасна
среда.
Картата може да бъде обвързана с прилагането на вашата училищна политика за безопасна учебна среда
по Механизма за противодействие на тормоза и насилието в системата на предучилищното и училищното
образование (виж приложение 1).
Разгледайте стъпките в урока. Разпечатайте необходимите ви приложения или подгответе слайдове,
които да проектирате.
Разгледайте предложените допълнителни ресурси в приложението с насоките за учителя.
Материали
• Карта на района на училището
• Приложение 4 - План за действие за безопасност в общността
• Техническо оборудване – проектор и компютър, аудио оборудване, интернет връзка
• Хартия, материали за писане, моделиране, рисуване

Стъпка 1: Въведение

5

мин.

• Припомнете на учениците проведените досега дейности.
• Обяснете, че днес ще създадете заедно карта на безопасността на вашата общност и ще
обсъдите какво можете да направите, така че всеки да чувства, че учи в безопасна среда.

Стъпка 2: Карта на безопасността

20
мин.

• Разделете учениците на групи от 3-4 души. Раздайте на всяка група проста карта с основни сгради, места
и пътища, главно в района около училището. Може да използвате копие от истинска карта или нарисувана
на ръка опростена версия. Подгответе и една голяма карта на флипчарт, която ще използвате накрая за
обобщаване на резултатите от всяка група.
• Помолете учениците да допълнят неща, които смятат, че липсват на картата.
• Като използват различни цветове –червено за опасните места, жълто – за местата, които понякога могат
да бъдат опасни, зелено – за безопасните. Всяка група оцветява своята карта.
• В обща дискусия разгледайте картата и обсъдете всяко едно от местата на картата. Групите предлагат в
какъв цвят трябва да бъде то, като се аргументират. Класът взема заедно решение. Помолете един ученик
да оцветява картата.
• Накрая обсъдете:
» Защо на някои места се чувстваме в по-голяма безопасност, отколкото на други? Какво прави едно
място безопасно? Добре ли е осветено? Има ли наблизо възрастни, на които можем да се доверим и
които могат да ни помогнат, ако сме в беда? А какво прави едно място по-опасно от други? Има ли
ученици, които се държат лошо с другите ученици на това място?
» Какво трябва да се промени на другите места, където не се чувстваме толкова в безопасност?
» Нека изберем заедно 3 най-важни неща, които искаме да променим, така че всеки да може да учи в
безопасна среда.
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Стъпка 3: Разработване на план за действие

10
мин.

• Разделете класа на 3 групи и разпределете едно място или ситуация на всяка група от трите, които са
избрани. Учениците дискутират въпросите в приложение 4 - План за действие за безопасност в
общността, за да започнат да разработват план за действие.

Стъпка 4: Обобщение

10
мин.

• Обсъдете предложенията на учениците. Обяснете, че заедно с предложенията за действия и от други
класове, те ще станат част от плана на цялото училище.

След урока
• Изпратете ни кратко описание на проведения урок на имейл: wll@unicef.org , придружено със снимки и/
или видеа от дейностите, както и попълнени Декларации за съгласие за използване на фотографско
изображение на УНИЦЕФ, а ние ще ги споделим в социалните мрежи на УНИЦЕФ, заедно със снимките и
видеата на стотици училища от цялата страна.
• Споделете информация за проведения урок и предложенията на учениците с Координационния съвет по
Механизма за противодействие във вашето училище.
• Ако искате да се отбележите в глобалната карта на „Най-големия урок в света“, можете да го направите
тук – WLL digital map.
• Попълнете формата за обратна връзка на УНИЦЕФ, за да ни кажете как премина урока.
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Приложение 1: Насоки за учителя
1: Безопасна учебна среда: Проблемите
Какъв е проблемът?
Всички ученици имат право да бъдат в безопасност, да посещават училище и да се учат. Въпреки това не
всички ученици имат възможност да посещават училище, да стигат безопасно до училище, да бъдат в
безопасност в училище или да бъдат приобщени в училище. Тези проблеми се дължат на разнообразни
причини: твърде често полът, уврежданията или принадлежността на детето към малцинствена група
оказват ефект върху възможността им да посещават училище; в някои случаи географското
местоположение, безопасността по пътя, насилието в общността или други конфликти пречат на
придвижването на детето до училище; в други случаи децата са изправени пред дискриминация, тормоз или
физическо насилие в или около училище. Такива нарушения на правата на децата могат да предизвикат
трайни физически или психични травми, които могат да продължат до зряла възраст. Когато на децата не се
осигурява безопасно място за учене, това има негативен социален и икономически ефект, който засяга
семействата и обществото като цяло. Несигурната учебна среда често е резултат от социални и свързани с
пола норми и стереотипи, наложени в обществото от неравенството в разпределението на властта. Поради
това е необходима безопасна учебна среда, чрез която да се гарантира, че всяко дете е защитено от
тормоз, телесно наказание, словесен или сексуален тормоз или злоупотреба, докосване при липса на
съгласие, сексуална принуда, нападение и изнасилване, както и много други. Важно е да се има предвид, че
насилието може да бъде както при личен контакт, така и онлайн.
• В световен мащаб близо 130 милиона (малко повече от 1 от 3) ученици на възраст между 13 и 15 години
стават жертва на тормоз. Тези ученици получават по-ниски оценки по математика и четене, спрямо тези,
които не са подложени на насилие. (Доклад на УНИЦЕФ „Едно познато лице. Насилието в живота на
децата и подрастващите“, 2017).
• Насилие се проявява не само в сградата на училището, но и на път към училище. Само през 2016 г. близо
500 нападения или заплахи за нападения на училища са регистрирани или проверени в 18 държави или
райони, засегнати от конфликти. (UNICEF 2017).
Връзка на инициативата за прекратяване на насилието в и около училище с други рамкови
документи
Глобални цели: През 2015 г. всички 193 държави членки на ООН приеха 17 цели за устойчиво развитие.
Глобални цели 4 и 16 акцентират върху препотвърждаването на световния ангажимент към правото на
всяко дете да се учи и да бъде в безопасност.
Глобална цел 4 (Качествено образование) призовава за безопасна, приобщаваща и
ефективна учебна среда без насилие за всички.

Глобална цел 16 (Мир и справедливост) призовава за прекратяване на злоупотребата,
експлоатацията, трафика и всички форми на насилие и изтезание над деца.
Конвенцията на ООН за правата на децата: Да бъдат в безопасност не е благотворителен акт спрямо
децата, това е тяхно право. Всички държави освен една се съгласяват да приложат Конвенцията. Много
от членовете имат отношение особено:
Член 19 (свобода от всякакви форми на насилие)

Член 28 (право на образование)

Член 12 (децата имат право да дават своето мнение по въпроси, които ги засягат, и
мнението им да бъде зачитано)
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Връзка на инициативата за прекратяване на насилието в и около училище с Механизма за
противодействие на тормоза и насилието в системата на предучилищното и училищно образование
Уроците за безопасна учебна среда може да се използват при изпълнението на училищната политика за
безопасна образователна среда, която всяко училище развива и прилага съгласно Закона за
предучилищното и училищно образование и (Механизма за противодействие).
В Механизма за противодействие също така се разясняват понятията насилие и тормоз.
„Насилие над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване,
търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето,
живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в семейна,
училищна и социална среда. Тормозът е специфичен вид насилие сред децата и е сред найнеуловимите форми на агресивно поведение и насилие. Той е много сериозно, оставящо
травматични следи действие, защото тормозеният не може да се защити със собствени усилия.
Тормозът не спира от само себе си, без външна намеса. Бива физически, психически, сексуален или
кибер тормоз, и представлява:
1. злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете;
2. извършва се от позиция на силата, като едната страна използва доминиращата си позиция, за да нарани
другата физически или психически, да я унизи или изолира;
3. повтаря се многократно във времето, а не е еднократен и изолиран акт на насилие.“
Запознайте се с пълните определения на понятията насилие и тормоз, разликите между тях и видовете
поведение, което ги характеризира, както и признаците, по които могат да се разпознаят, включени в
информационната част на Механизма за противодействие. Според чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на
детето всяко дете има право на закрила от насилие и всеки, на когото стане известно за дете, преживяло
насилие, е длъжен да сигнализира органите по закрила
Примерни инструменти за оценка на безопасността в началото и края на учебната година можете да
намерите в приложение 4 към Механизма за противодействие (хиперлинк), с което вашето училище
разполага. Още идеи за дейности с децата по темата училищна безопасност можете да намерите в
Методическите насоки и съвети за представяне на темата за тормоза и насилието към Механизма.
Защо е важно да се включите в инициативата за прекратяване на насилието в и около училище?
Ежедневното насилие над деца все още остава скрито и непризнато. Необходими са всеобщи подобрения в
световен мащаб. Насилието в и около училище е вероятно да нарасне в ситуации на криза и конфликти.
Наложително е тази невидима криза да стане видима. Прекратяването на насилието в и около училищата,
включително в хуманитарни ситуации, е от съществено значение за правата на децата и е решаващо за
устойчивото развитие. Постигането на това изисква действия на всяко ниво – човек, общност, училище и
държава, за проактивно прилагане на необходимите мерки, така че всяко дете да може да учи в безопасна
среда.
Тези уроци и дейности имат за цел да допринесат към усилията, които се полагат в тази посока на местно,
национално и световно ниво. Изпълнението дори само на една от дейностите ще помогне за повишаването на
осведомеността и ще накара учениците да помислят как може да се постигне промяна. Участието в училищни,
местни и национални инициативи ще даде възможност на учениците да допринесат с още повече идеи за
решения на проблемите. Чрез тези дейности всеки ученик ще разбере по-добре собствения си принос към
безопасната учебна среда и своето право да учи в такава.
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Ако искате да постигнете по-силно въздействие, помислете:
• Краткосрочна или дългосрочна промяна целите: Какво се опитват да постигнат вашите ученици?
Колко време ще продължи промяната?
• Наблюдение и оценка: Как ще покажете, че сте постигнали промяна? Каква е вашата отправна точка
(базовата линия), от която можете да измерите промяната и въздействието преди и след вашите
действия?
• Комуникиране на резултатите: Как можете да споделите приноса си със световната инициатива?
Когато изпращате своите снимки и ресурси до УНИЦЕФ България или качвате снимки и ресурси на
дигиталната карта, помислете заедно с учениците как най-добре можете да покажете не само какво
правите, но и каква промяна предизвиквате.
Допълнителни ресурси на уебсайта на УНИЦЕФ България
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Информация за инициативата „Най-големият урок в света“ ще откриете тук.
STOP на насилието над деца.
Урок за всеки ден #ДаСпремНасилието в училище. Доклад на УНИЦЕФ, 2018.
13 Причини #ДаСпремНасилието в училище. Нито едно дете не трябва да се страхува да ходи на
училище.
Урок за Световния ден на детето – на английски език. Ден, изпълнен със забавни дейности от деца за
деца! На Световния ден на детето – 20 ноември, годишнината от Конвенцията за правата на детето,
светът ще се обедини, за да достигне до 1 млрд. деца и младежи, които да дадат своя принос за това
всяко дете в училище да бъде в безопасност и да може да осъществи своя потенциал. Световният ден на
детето е ден, в който да се вслушаме в децата и да се борим за техните права. Насърчаваме училищата
да се се включат в инициативата. Повече информация ще намерите в урока в секцията за „Най-големият
урок в света“.
Ролята на младежите за осъществяването на Глобалните цели на ООН
Кошмарът на всеки тийнейджър и как приятелството може да се справи с него
Влогър говори за онлайн насилието
„Помисли, преди да споделиш, за да бъдеш в безопасност“ - https://youtu.be/YbYmwWZKq7Q „
„Помисли, преди да го изпратиш“ - https://youtu.be/weenk_RyyDo
„Знаеш ли кой стои зад екрана? Помисли, преди да приемеш покана“ - https://youtu.be/c06aE2ZWEO8
UNICEF tackles cyberbullying (Справяне с кибертормоза) - вижте го тук.

Следете кампанията
Споделяйте
Публикувайте снимки и видеа на учениците, работещи по дейностите, както и на завършените изделия
само след като сте получили информирано съгласие за това и се подсигурите, че споделянето в
социалните мрежи няма да застраши по някакъв начин децата (например не включвайте информация,
която да може да ги идентифицира или изложи на риск).
Чрез изброените хаштагове можете да се свържете в социалните мрежи:
#ДаСпремНасилиетоВучилище
#ENDviolence
#WorldsLargestLesson
Отбележете UNICEF и the World’s Largest Lesson
Facebook: @UNICEFBulgaria @TheWorldsLargestLesson
Twitter: @UNICEFBulgaria @TheWorldsLesson
Instagram: @UNICEFBulgaria @theworldslesson
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2: Как да преподаваме чувствителни теми?

Моля, обърнете внимание: Дискусиите с учениците по време на дейностите
трябва да бъдат водени внимателно, като се има предвид чувствителността на
учениците по отношение на тяхната среда и опит. Класната стая трябва да бъде
безопасно място за вашите ученици, така че те да споделят своите идеи и дори
преживявания. Някои ученици може да поискат да не участват в определени
дискусии и това желание трябва да се зачита. За някои ученици това може да е
първият път, в който се замислят за идеята, че насилието срещу деца може да не е
приемливо или че не засяга всички деца.
Предложенията по-долу може да са ви полезни, дори ако вече имате опит в работата с чувствителни
теми.
Преди занятието:
• Имате ли информация за някой ученик или ученици, лично засегнат/и от проблеми, свързани с
насилие? Ако е така, бихте могли предварително да им кажете, че ще обсъждате как да се
прекрати насилието в и около училищата и така да проверите дали те желаят да участват.
Можете да им дадете възможност да не участват, да излязат от стаята, ако е необходимо, и да
обсъдят въпроса допълнително с вас или с подходящ специалист (като педагогически съветник
или някой с повече опит).
В началото на занятието:
• Ако вече прилагате стандартни „основни правила“ за водене на приобщаващи дискусии в
класната стая, споменете ги в началото на занятието, като обясните, че ще обсъждате важни, но
чувствителни въпроси.
• Ако все още нямате такива основни правила, можете ли да ги формулирате със своите
ученици? Това ще им помогне да упражнят своите умения за критично мислене и емпатия и ще
развият по-силна съпричастност и ангажираност към спазването на правилата. Правилата могат
да бъдат изобразени и изложени в класната стая, за да се ползват редовно. Помощни въпроси:
» Какви правила смятате, че трябва да имаме, за да сме сигурни, че всеки се чувства в безопасност
да изрази мнението си? [Що се отнася до поверителността, хората извън групата няма да имат
нужда да знаят кой какво е казал (освен ако някой от учениците не каже нещо, което кара учителя
да чувства, че не са в безопасност или се нуждаят от помощ или подкрепа извън дейността)]
» Как можем да дадем на всеки шанс да изрази мнението си, а не само учениците, които се чувстват
уверени? [Във всеки момент говори само един човек; без прекъсване; внимателно и с уважение се
изслушва това, което казват другите; използвайте „микрофон“ (например маркер), ако е
необходимо (само човекът, който държи „микрофона“, може да говори); ученикът може да напише
идеята си, ако не желае да я казва на глас; ако някой не е казал нищо, можем да попитаме дали иска
(без да го принуждаваме) и т.н.]
» Какво да направим, ако някой не иска да сподели мнението си? [Уважавайте това решение и не го
принуждавайте да говори или да се чувства неудобно (изразяването на мнение е право, а не
задължение); разберете, че някои хора се чувстват по-уверени да говорят пред група, отколкото
други, но всеки има ценни мнения, които могат да изразят по много различни начини, подходящи за
тях]
» Какво трябва да направим, ако не сме съгласни помежду си? Как можем да изразим своето
несъгласие по уважителен начин, а не по болезнен или груб? [Учтиво помолете човека да предложи
аргументи за своето мнение, за да го разберем по-добре; оспорвайте идеята, а не човека;
благодарете на човека за споделянето на идеята и обяснете, че имате различна идея и защо;
използвай фрази като „Мисля, че ...“, а не „Ти си ...“; не използвайте нападки, обиди или лош език;
поемете дълбоко дъх, за да се успокоите, преди да говорите, ако сте ядосани или много
развълнувани; разберете, че няма такова нещо като пълна свобода на изразяване (за възрастни
или деца): не можем да кажем абсолютно всичко, което искаме, ако то вреди на правата или
репутацията на друг човек или ако насърчава хората да навредят на други хора; преди да кажете
нещо, помислете „Вярно ли е? Необходимо ли е? Уважително ли е?“; кажете „Благодаря, че
отделихте време да обясните. Можем да се съгласим да сме на различно мнение по този въпрос“ и
т.н.]
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» Какво да направим, ако някой се разстрои?[Позволете на приятел да го успокои; дайте му
възможност да продължи или да напусне дискусията; не привличайте вниманието към него и не го
принуждавайте да споделя какво не е наред, а уважавайте личното му пространство; осигурете
тиха част от стаята, където може да отиде, ако е необходимо; учителят може да предложи да
говори с него индивидуално; приветствайте го отново в дейността, ако/когато е готов и т.н.]
• Въведете темата на дискусията деликатно. Ако нямате време, не се изкушавайте да прескочите
дискусиите или въвеждащите дейности. Представете си, че все едно внимателно отваряте капака
на кутия с бонбони/дъвки/топчета (които представляват потенциално чувствителни емоции). Не
искате цялото съдържание изведнъж да се разпилее неконтролируемо на пода. Вместо това
отворете кутийката бавно и извадете съдържанието внимателно и деликатно.
• Фокусирайте се колкото се може повече върху решенията, а не върху проблемите.
• Ако смятате, че е необходимо съобразно конкретния контекст (културни съображения, конкретни
личности, динамика в групата и т.н.), можете да разделите класа на по-малки групи въз основа на
възраст, пол или опит, за да създадете по-спокойна атмосфера, която да насърчи учениците да
участват.
По време на занятието:
• Обърнете внимание на езика на тялото на учениците и на това как взаимодействат помежду си.
Някой разстройва ли се? Някой чувства ли се неудобно или е твърде затворен в себе си?
Намесете се внимателно и по подходящ начин. Дайте им възможност да прекратят участието си в
дейността, ако е необходимо. (Вижте също съветите в основните правила касаещи случаи, в
които учениците се разстройват).
• Променете атмосферата, като при необходимост смените някои „енергизиращи" или
„успокояващи“ дейности.
• [Вижте раздел 3 по-долу относно действията, които да предприемете, ако ученикът разкрие
насилие].
В края на занятието:
• Погрижете се да да приключите сесията правилно. Необходимо е внимателно да съберете всички
бонбони/дъвки/топчета обратно в кутийката и да затворите капака. Можете да направите това,
като: осигурите възможност учениците да се получат обратна връзка от груповата си работа и да
задават въпроси; предложите им възможност да говорят с вас индивидуално след урока, ако се
притесняват за нещо; благодарите на учениците за техния смислен/креативен/интересен принос
и затова, че са се изслушвали помежду си по един по учтив и уважителен начин; кажете, че се
гордеете с тях, защото са споделили своите ценни мисли по тази трудна тема; насочете
дискусията към положителен извод (гледащ към бъдещето); завършвайки с нещо положително,
за предпочитане забавно (подходяща за възрастта песен, танц, шега и т.н.).
След занятието:
• Бъдете подготвени, че учениците биха се обърнали към вас, за да обсъдите всичко, което може
да ги притеснява.
• Спазете всичко, което обещахте, например да проучите повече информация за нещо.
• Ако е възможно, споделяйте обратна връзка с класа по време на годината за това как протича
кампанията „Най-големият урок в света“ на УНИЦЕФ (например като ги осведомявате чрез
съответните социални медии или със съобщения по имейл).
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3: Действия, които да предприемете, ако ученик разкрие насилие
Моля, обърнете внимание: От съществено значение е дейностите да се извършват,
като първостепенното съображение е безопасността и грижата за доброто на
участващите ученици. Този урок и дейностите целенасочено разглеждат въпроса за
насилието колкото се може повече през призмата на позитивни решения. Дискусиите с
учениците по всяка тема обаче потенциално могат да разкрият, че някой е изложен на
риск от нанасяне на вреда. Това се отнася най-вече за дискусиите, които целенасочено
са фокусирани върху безопасността и правото на защита от насилие.
Насоките по-долу ще ви помогнат да отговорите, ако дете разкрие каквато и да е информация за
себе си или друго дете, което предполага, че са изложени на риск от посегателство. Разбира се,
също толкова възможно е това да не се случи! Насоките нямат за цел да ви изплашат, а да ви
подготвят и да подсилят увереността ви. Те могат да припомнят и нещо полезно на тези, които имат
подобен опит.
Преди дейността, помислете подробно в детайли какво бихте направили при различни сценарии. Колкото
повече се упражнявате в това, толкова по-уверени ще се чувствате. Ако не сте сигурни в нещо, говорете с
други колеги. Това, което ще направите, зависи до голяма степен от конкретния контекст. Някои държави
имат много ясно дефинирани политики и процедури за следване, докато в други не е така.
Подгответе се предварително:
• Съществува ли нормативен акт, който ви задължава да съобщите своите опасения пред
външен орган?
• Има ли във вашето училище или организация специфични правила и процедури? [Ако е
така, погрижете се да се запознаете и да се съобразявате с тях.]
• Има ли определено лице във вашето училище или организация, което се занимава със
закрила на детето или с въпроси, свързани със защитата? [Ако е така, уведомете ги
предварително, че ще преподавате по темата за безопасност/насилие и се уверете, че
знаете как да се свържете с тях. Помолете ги да ви посъветват какво да правите, ако
учениците разкрият за насилие.]
• Има ли местна или национална гореща линия или номер за консултация, на който вие или
ученика бихте могли да помолите за помощ? [В някои държави има и онлайн консултации
за деца.]
• Как можете да се свържете с Отдела „Закрила на детето“ за вашето населено място за
помощ и консултация? [Контактите можете да потърсите в Интернет през страницата
на вашата община или на Агенция „Социално подпомагане".]

Отдел за закрила на детето:_______________________
Национална телефонна линия за деца 116 111 (денонощна, безплатна и анонимна)
Телефонна линия за безопасен интернет 124 123
• Преминавали ли сте обучение за закрила на детето? [Ако е така, може да ви е полезно да прегледате
бележките си от това обучение.]
• Ако никое от тези условия не е налице (т.е. няма политики или процедури, няма контактно лице за
закрила на детето, няма горещи линии, не сте преминавали обучение): попитайте колегите си дали
проблемът се е появявал преди и ако е така, какво се е случило, както и какво трябва да се случи в
идеалната ситуация; прочетете насоките тук и помислете за последствията от различните начини
на действие, като вземете предвид съответното законодателство и интересите на отделното
дете, както и интересите на всички други деца, които могат да бъдат изложени на риск от
посегателство от същите извършители или в същите ситуации.
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Изслушване на разкритие за насилие от ученик:
• [Ако е уместно] Помогнете на ученика да получи неотложна медицинска грижа като
например спешна помощ.
• Позволете на ученика да каже каквото иска да каже и не реагирайте по време на
сесията .
Ако има политики, процедури и/или контактно лице за закрила на детето във вашето училище или
организация:
• Следвайте процедурите.
• Колкото е възможно по-скоро запишете в бележки това което ученикът е казал,
включително името му.
• Докладвайте информацията до контактното лице за закрила на детето веднага след
занятието. Ваше задължение е да съобщите за проблема, дори и да не сте сигурни в
подробностите. Ролята на специалистите е да продължат да работят по въпроса.
• Въпреки че някои учениците могат да опишат това, което можем да счетем за „ниско
ниво на насилие“, важно е да не правим преценка на този етап за това колко сериозно може
да е то. Всички инциденти трябва да бъдат докладвани до контактното лице за закрила
на детето, което след това ще спази правилната процедура, за да се повдигнат всички
опасения, ако е необходимо, както е указано в политиката за закрила на детето на
училището/организацията.
Ако няма политики, процедури и/или лице за закрила на детето във вашето училище или организация:
• Говорете с детето след занятието. Обяснете, че искате да му помогнете, но не обещавайте
конфиденциалност: може да се наложи да кажете на някой друг, за да му помогнете по найдобрия начин. В този момент детето може да избере да не разкрива повече информация. В
този случай трябва да уважите решението му и да не го притискате, но да обясните, че във
всеки момент той може да говори с вас, ако размисли.
• Можете също така да му дадете информация за съществуващите горещи линии например
Националната телефонна линия за деца тел. 116 111.
• Накрая обяснете на детето какво ще направите по-нататък и че ще му съобщите какво се
случва.
• Предприемете подходящи действия въз основа на: предварителните ви разговори с колегите;
правната рамка, в която работите, и имайки предвид интереса на учениците и на всички други
деца, които могат да бъдат засегнати. Това може или може да не включва докладване на
случая на външни органи като полицията или социалните служби. Ако участват външни
органи, отговорността да се разследва инцидента е тяхна, а не ваша.
• Потърсете помощ за себе си, ако имате нужда от подкрепа.

Запомнете! Може никога да не се случи, но е добре да бъдете подготвени!
Откритото и съпричастно обсъждане на начини за прекратяване на насилието срещу деца е
огромна положителна стъпка за насърчаване на децата и възрастните да предприемат
действия, преодолявайки културата на мълчание и помагайки на всяко дете да осъзнае
своето право на защита и обучение.
Благодарим Ви, че помогнахте да направим това реалност!
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Приложение 2: Снимка
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Приложение 3: Обиколка за проверка на безопасността
Въведение
• Целта на обиколката е да се провери дали правото на децата на безопасна среда в училище и около него
е осигурено, като по-конкретно се установи дали на някои места децата не се чувстват в безопасност. Ако
се открият такива места, децата трябва да бъдат попитани защо се чувстват така, както и какви идеи за
подобрение ще предложат.
• С помощта на учителя класът решава кои места да посети и след това правят заедно обиколката.
Учителят трябва ясно да подчертае, че учениците няма да имат неприятности, ако говорят свободно какво
ги кара да се чувстват или не в безопасност. Учениците могат да говорят анонимно. Не записвайте кой
какво е споделил.
• Учителят задава въпросите по-долу и групата ги обсъжда на всяко от местата, които се проверяват в
обиколката. Когато се върнат в класната стая, учениците и учителят обсъждат резултатите от огледа.
Обобщението може да бъде използвано като основа за плана за действие. Същите стъпки могат да бъдат
използвани в училище, местата за отдих или обществените центрове и в квартала, където е безопасно
да се направи и където децата няма на да бъдат изложени на риск.
Образец на формуляр
Ние сме в: Наименование на училище / център_________________
Ние сме:
Брой деца в групата: _________________
Процентно съотношение по пол (отбележете процента на момичетата): _________________
Име на ръководителя: _________________
Дата (ден / месец / година): _________________

• Чувствате ли някога, че не сте в безопасност в училище / центъра за отдих и развлечения /
обществения център? _________________
• Къде не се чувствате в безопасност?_________________
[Ако е необходимо, насърчете дискусията, като споменете някое от следните места, за да
подскажете: класната стая, двора на училището, тоалетните, коридорите, стълбищата,
столовата, кабинети по изобразително изкуство, музика, технологии и предприемачество,
библиотеката, учителската стая, стаите за клубни занимания, паркинга]
• Къде не се чувствате в безопасност? (място 1) _________________
• Защо не се чувствате в безопасност тук?_________________
• Какво трябва да се направи, за да се чувствате в безопасност тук? _________________
• Къде не се чувствате в безопасност? (място 2) _________________
• Защо не се чувствате в безопасност тук? _________________
• Какво трябва да се направи, за да се чувствате в безопасност тук?_________________
• Къде не се чувствате в безопасност? (място 3) _________________
• Защо не се чувствате в безопасност тук? _________________
• Какво трябва да се направи, за да се чувствате в безопасност тук?_________________
• И т.н.
• Искат ли да кажете още нещо?________________

Методиката е адаптирана от материали на УНИЦЕФ Исландия и УНИЦЕФ Дания.
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Приложение 4: План за действие за безопасност в общността
1. Какво искате да промените в свята общност, така че всяко дете да учи в
безопасна среда?

2. Кой може да помогне тази промяна да се направи? (Кметът?Общинския
съвет? Някой друг?...)

3. Какво точно искате да им кажете?

4. Кой е най-добрият начин да кажете това? (Лично? В писмо? По по-креативен
начин?...) Бележка: разказът какво сте направили може да е много силно начало.

5. Има ли местни организации или приети планове за това? Можете ли да ги
подкрепите? Например дали има местен съвет на децата или план за действие
на УНИЦЕФ за правата на детето за Община – приятел на детето?

6. Кой друг, където живеете, може да помогне?

7. Могат ли вашите предложения да бъдат включени за обсъждане в
Общинския съвет? Как? Кога?
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Приложение 5: Глобални Цели

