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Очаквани резултати
Учениците ще могат:

 да разграничават нужди, желания и права;
 да посочват основни права на детето;
 да обясняват какво представлява Конвенцията на ООН за правата на детето;
 да обясняват необходимостта от специална закрила и грижи за децата с увреждания;
 да посочват връзката между Глобалните цели и Конвенцията.

Междупредметни връзки
Дейностите в урока са подходящи за допълване и разширяване на изучаваното по технологии и 
предприемачество и темите по гражданско образование, предвидени за час на класа.  
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Материали
 Приложение 1: Конвенцията за правата на детето – значение и обхват
 Приложение 2: Плакат „От какво имат нужда децата“
 Приложение 3: Работен лист
 Приложение 4  Попълнен работен лист
 Приложение 5: Глобални цели (плакат pdf: A3 и А4)
 Приложение 6: Карти с Глобалните цели
 Приложение 7: Идеи за Световния ден на детето
 Презентация „Нужди, желания и права“ (ppt)
 Копия на материалите за раздаване на учениците (за групови или индивидуални дейности)
 Техническо оборудване – проектор и компютър, аудио оборудване, интернет връзка
 Материали за писане и рисуване.

Онлайн ресурси
 Ръководство за преподаване на Конвенцията на ООН за правата на детето
 Митове и погрешни схващания относно Конвенцията за правата на детето
 Насоки за провеждане на инициативата „Децата превземат света“ (#KidsTakeover)
 Конвенция на ООН за правата на детето 
 Адаптирана версия на Конвенцията на ООН за правата на детето
 Декларация за съгласие за използване на фотографско изображение на УНИЦЕФ

Общи насоки за подготовка и провеждане на урока
Урокът е предназначен за ученици от начален етап на възраст от 8-11 години (2.- 4. клас). За из-
пълнението на основните дейности е необходим 1 учебен час от 40 минути, като съответно про-
дължителността на дейностите трябва да се съобрази за учениците от 1. и 2. клас. При включване 
на допълнителни дейности трябва да се предвиди необходимото време.  
Този урок е разработен във връзка с годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за права-
та на детето – 20 ноември 1989 г. Целта му е да запознае учениците с основните права на детето и 
да им помогне да разберат връзката между Конвенцията и Глобалните цели. В урока се разглежда 
разликата между нужди, желания и права. Правата на детето са представени като произтичащи 
от основните нужди, свързани с живота, оцеляването и развитието, и се прави връзка между тях 
и Глобалните цели за устойчиво развитие. Включени са възможности за допълнителни дейности, 
както и идеи за отбелязване на Световния ден на детето. Дейностите могат да бъдат адаптирани 
така, че да са подходящи и за по-малки ученици. Правата на детето са обяснени по достъпен за 
възрастта на учениците начин.
За справка можете да използвате Конвенцията на ООН за правата на детето или нейната адапти-
рана версия.  Допълнителни насоки са дадени в Ръководството за преподаване на Конвенцията на 
ООН за правата на детето, а в материала „Митове и погрешни схващания относно Конвенцията за 
правата на детето“ са обяснени някои често срещани неправилни нейни тълкувания. 
На страницата на УНИЦЕФ България тук: можете да намерите планове на уроци и видеа за запо-
знаване на учениците с Глобалните цели.
За да изпратите снимки и/или видеа, предварително вземете Декларации за съгласие за използ-
ване на фотографско изображение на УНИЦЕФ. 
Ако искате да се отбележите в глобалната карта на „Най-големия урок в света“, можете да го на-
правите тук – WLL digital map.

https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/files/2018-09/GlobalGoalsPoster_bul_A3.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/files/2018-09/GlobalGoalsPoster_bul_A4.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/files/2018-09/CRC_bg.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/files/2018-09/CRC_bg.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/files/2018-09/CRC_ChildFriendly_2017_0.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/files/2018-09/CRC_ChildFriendly_2017_0.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/files/2018-09/CRC_ChildFriendly_2017_0.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/files/2018-07/Declaration_Photography_Video_BG_EN.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/files/2018-07/Declaration_Photography_Video_BG_EN.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/files/2018-07/Declaration_Photography_Video_BG_EN.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html
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Подготовка
Разгледайте стъпките в плана на урока и необходимите ви приложения за дейностите. Запознай-
те се с приложение 1, в което е представена информация за учителя за значението и обхвата 
на Конвенцията за правата на детето. За ваше удобство в обясненията за правата са посоче-
ни съответните членове от Конвенцията. Запознайте се с презентацията „Нужди, желания и пра-
ва“ (PowerPoint). Обърнете внимание, че някои от слайдовете са анимирани. В презентацията са 
включени и допълнителни слайдове, които да използвате, ако изберете по-разширените варианти 
на дейностите. В противен случай можете да изтриете  тези слайдове.

За дейност „Нужди и права“ са предложени два варианта. Във вариант 1 са разгледани 7 права, 
които произтичат от основните нужди – на храна, облекло, подслон (член 27), на здравни грижи 
(член 24), на образование (член 28, 29), на закрила (член 19), на игри и почивка (член 31), на изра-
зяване (член 12, 13), на специална закрила, грижи и образование на децата с увреждания (член 23).

Във вариант 2 дейността е разширена, като се разглежда и правото на специална закрила, грижи 
и услуги на уязвимите групи деца с акцент върху децата с увреждания. Изберете по своя преценка 
кой от вариантите да използвате и съобразете времето с него.

Дейност „Правата на детето и Глобалните цели“, също може да се разшири по ваша преценка – 
ако например учениците ви са по-големи и/или вече са запознати с Глобалните цели. 

Ако учениците не са участвали преди в „Най-големия урок в света“, е препоръчително да им пос-
тавите за задача да изгледат преди часа видеата на страницата на УНИЦЕФ България, където са 
представени Глобалните цели.

Предвидените дейности са за изпълнение по групи от 3-4 ученици. Преценете как да са разполо-
жени масите в стаята, за да могат всички да виждат презентацията на екрана. Подгответе за всяка 
група по един работен лист (приложение 3).

Основни стъпки в урока
1. Въведение: От какво имат нужда децата?
Въвеждаща дискусия.

2. Дейност: Нужди и желания
Учениците разграничават нуждите от желанията.

3. Дейност: Нужди и права
Учениците разграничават нуждите от правата.

4. Дейност: Правата на детето и Глобалните цели
Учениците свързват правата на децата с Глобалните цели.

5. Обобщение
Обобщаваща дискусия относно спазването на правата на децата.

6. Идеи за Световния ден на детето
Обсъждане на идеи за отбелязване на Световния ден на детето – годишнината от приемането на 
Конвенцията, и включване в инициативата „Децата превземат света“ (#KidsTakeover).
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Попитайте класа 

 Колко бебета мислите, че се раждат всяка минута в света?

Изслушайте няколко предположения и след това покажете плаката в приложение 1 (слайд 2) и 
обяснете, че в света всяка минута в света се раждат 255 бебета. Това означава, че само за няколко 
минути от началото на часа, в света са родени почти 1000 бебета! Където и да са те, има някои 
неща, от които всички се нуждаят. 

Попитайте учениците от какво имат нужда децата. Очаквайте отговори като „любов“, „безопас-
ност“, „образование“, „приятели“, „храна“ и т.н. 

Обяснете, че някои от нещата, които те споменаха, са необходими за живота на децата и хората. 
Тях наричаме нужди. Нещата, които искаме, но не са толкова важни, наричаме желания.

Разделете класа на групи от 3-4 ученици. Раздайте по един работен лист (приложение 3) на всяка 
група. Помолете учениците да разпределят изображенията на нужди и желания като ги свържат 
със стрелки със съответната категория. След това обсъдете заедно отговорите. Попитайте учени-
ците:
 Каква е основната разлика между нуждите и желанията?
 Беше ли трудно да решите кое е нужда и кое е желание?
 Има ли случаи, в които те се покриват? Дайте примери.
 Смятате ли, че всички желания на децата по света са удовлетворени?
 Смятате ли, че всички нужди на децата по света са удовлетворени?

Дейността може да се изпълни с целия клас, като за целта проектирате слайд 3. След като уче-
ниците предложат дали изображението е нужда или желание, го поставяйте в категорията му с 
кликване.

Нужди Желания
  купа с лъжица (храна)   мобилен телефон
  стетоскоп (здравни грижи)   лаптоп
  тениска (облекло)   телевизор
  къща (подслон, място за живеене)   раница (възможност да пътуват)
  жена с дете (закрила)   велосипед
  книги (образование)   играчка
  детска площадка (възможност да играят)
  мегафон (възможност да изказват мнението си)

Обърнете внимание, че някои от предложените обекти, 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 осъщест-
вяване на правото на информация или закрила от насилие, а достъпът до телефон – възможност 
за споделяне на информация и общуване с приятели.

1. Въведение: От какво имат нужда децата?

2. Дейност: Нужди и желания

5

10
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Припомнете извода от предишната дейност, че желанията като цяло не са необходими за оцелява-
нето, растежа и развитието на детето. Това е причината основните нужди на децата да имат такова 
голямо значение и те да бъдат разглеждани като техни права.

  Какво според вас означава да имаш права? 

Обяснете, че правата не са просто нужди. С тях се зачита достойнството на хората и се осигурява 
справедливо отношение към всички. Всички човешки същества имат права просто защото са хора 
без значение от тяхната възраст, цвят на кожата, пол, националност и религия, увреждане. Всички 
сме човешки същества и всички имаме човешки права. Трябва да разбираме собствените си права 
и да зачитаме правата на другите. 

Попитайте учениците:

  Можете ли да определите някои от нуждите на децата в предишната дейност като права? 

Покажете слайд 4 в презентацията. Задавайте въпроси какво право според учениците произтича 
от всяка от основните нужди (вж. таблицата с отговорите по-долу). Докато обсъждате всяко от пра-
вата, учениците ги записват в работния лист.

Вариант 1
Обяснете, че тези и други права, които има всяко дете (всеки чо-
век под 18 години) са посочени в един списък, който се нарича 
Конвенция за правата на детето. Тя представлява договор между 
държавите в света и ОБЕЩАНИЕ към децата, че правата им ще бъдат осигурени и спазвани!

Конвенцията е създадена на 20 ноември 1989 г. и затова този ден се отбеляза като Световнен ден 
на детето. През 2019 г. честваме 30-та годишнина на Конвенцията.

Покажете (слайд 5). Обяснете, че Конвенцията се състои от 54 члена, в които са описани правата 
на децата, както и какви задължения имат държавите, за да ги осигурят. Обяснете на учениците, 
че всички права са еднакво важни и взаимосвързани, но сега ще се запознаят само с някои от тях.

Прочетете на глас няколко от членовете и ги обсъдете с класа ( слайдове 6-11).  В хода на дискуси-
ята обърнете внимание, че например в Конвенцията няма „право да бъдеш обичан“ и няма „право 
да имаш приятели“, защото тези неща не могат да бъдат описани в закон, въпреки че в Конвен-
цията (в Преамбюла) се говори за значението на „щастието, любовта и разбирането“. За повече 
подробности вижте брошурата за митовете и погрешни сващания относно правата на детето.

Обърнете внимание, че много от правата в Конвенцията трябва да бъдат осигурени от възрастни-
те или от държавата. Но правата, които имат децата, носят и отговорности – да зачитат правата на 
другите, да не нараняват други деца, да се грижат за своята среда, да се учат добре и да споделят 
знанията си с другите, да помагат на нуждаещите се, да уважават мисленето и религиозните вяр-
вания на другите (слайд 13).

3. Дейност: Нужди и права 10

4. Представяне: Конвенция за правата на детето 10

КОНВЕНЦИЯ ЗА 
ПРАВАТА НА ДЕТЕТО



НУЖДИ, ЖЕЛАНИЯ И ПРАВА6

Вариант 2
По ваша преценка можете да разширите дейността, представена във вариант 1,  като разгледате 
малко по-подробно правата на децата с увреждания. 

Покажете слайд 14, в който се появява още едно изображение – дете в инвалидна количка. Под-
чертайте, че всички деца по света имат еднакви права, но някои имат по-(специални) различни 
нужди от другите. Такива са например децата с увреждания. Затова те имат право на специална 
закрила, грижи и услуги, за да нямат трудности и пречки да ползват правата си. 

Покажете слайд 15. Обърнете внимание, че Конвенцията задължава държавите да осигуряват не-
обходимите здравни грижи и да подпомагат децата с увреждания и семействата им да имат добри 
условия на живот, подходяща храна, облекло и жилище. Те трябва да имат възможност, места и 
време да учат, общуват и играят заедно с всички деца . 

Тук можете да покажете краткото видео „Закрила на децата с увреждания“ на:
https://www.youtube.com/watch?v=3SzazN2OrsQ (линк на слайд 16). Текст към видеото:

  Много деца се сблъскват с дискриминация и изолация.

  УНИЦЕФ насърчава промяна в нагласите, така че всички деца да могат да участват във всички 
страни на живота.

Покажете приложение 5 (слайд 17) с Глобалните цели. Попитайте учениците какво знаят за тях. 
Припомнете/обяснете, че те са приети през 2015 г. от почти всички държави в света. Така те обе-
щават до 2030 г. да се справят с най-големите проблеми в света днес – бедността, неравенствата 
и несправедливостта, климатичните промени, за да могат хората да живеят по-добре, без да се 
вреди на планетата.

Раздайте на всяка група приложение 6, където към всяка цел има кратко описание. Покажете слайд 
18 и подчертайте, че както правата на детето, всяка цел е също толкова важна, колкото и другите.

Обяснете, че между Конвенцията за правата на детето и Глобалните цели има много тясна връзка. 
Постигането на Глобалните цели зависи от това дали правата на децата се спазват. От друга стра-
на, с постигането на Целите ситуацията за децата по света ще се подобри. 

Покажете слайд 19. Обяснете, че според Конвенцията децата имат право на най-добри здравни 
грижи, чиста вода, здравословна храна, и чиста среда, за да бъдат здрави. Покажете Глобална цел 
2: Край на глада и попитайте дали тя има връзка с това право. Помолете учениците да потърсят и 
други Глобални цели, които също са свързани с него (Цели 2, 3, 6 и 11). Обобщете, че Глобалните 
цели са план, който ни помага да постигнем правата.

Ако учениците са по-големи и/или вече са запознати с Глобалните цели, можете да разширите дей-
ността, като поставите задача на всяка група да открие Глобални цели, които са свързани с едно от 
правата, разгледани в предишната дейност. По ваша преценка използвйте слайдове 19-25, докато 
групите представят Глобалните цели към всяко право. Дискутирайте отговорите и насърчете уче-
ниците да запишат номерата на Целите в работния лист. Като пример за връзките между правата 
на детето и Глобалните цели можете да покажете слайд 26.

За ваше удобство отговорите на двете дейности са дадени в попълнения работен лист. В таблица-
та по-долу, подробно са изброени всички Глобални цели, които имат връзка със съответния член 
от Конвенцията. От учениците не се очаква да посочат всички връзки, достатъчно е да покажат 
разбиране за тях.

5. Дейност: Правата на детето и Глобалните цели 10
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Нужди Права Член в Конвенцията (адаптирана версия) Глобална цел
Храна, 
облекло, 
подслон

Право  
на храна, 
облекло, 
подслон

Член 27
Децата имат право на храна, облекло, 
безопасно място за живеене и 
удовлетворени основни физически и 
умствени потребности. Държавите трябва 
да помагат на семействата и децата, които 
не могат да осигурят това.

1 – 3, 5 – 7,  
10, 11

Здравни 
грижи

Право на 
здравни грижи

Член 24
Децата имат право на възможно най-добри 
здравни грижи, чиста питейна вода, 
питателна храна, чиста и безопасна околна 
среда и информация, която да им помага 
да запазят здравето си.

1 – 3, 5 – 8,  
11, 12, 14, 16

Образование Право на 
образование

Член 28
Децата имат право на образование. 
Дисциплината в училище не трябва да 
накърнява достойнството на децата. 
Началното образование трябва да бъде 
безплатно. Децата трябва да се насърчават 
да достигнат възможно най-висока степен на 
образование.
Член 29
Образованието на децата трябва да им 
помага да използват и развиват своя 
талант и способности. То трябва да 
насърчава децата да зачитат правата на 
другите хора, да живеят мирно и да опазват 
околната среда.

1 – 9, 11 –  17

Закрила Право на 
закрила

Член 19
Държавите трябва да следят дали за 
децата се полагат подходящи грижи и да 
ги защитават от насилие, злоупотреба, 
изоставяне и небрежно отношение от 
всички, които се грижат за тях.

1 – 5, 8, 11, 16

Игри Право на отдих 
и игри

Член 31
Децата имат право на игри, почивка и 
отдих, както и да участват в културни и 
творчески дейности.

3, 4, 11, 16

Възможности 
за споделяне 
на мнение

Право на 
изразяване

Член 12
Децата имат право да изразяват своето 
мнение по въпроси, които ги засягат,  
а възрастните трябва да ги изслушват  
и да го приемат сериозно.
Член 13
Децата имат право да търсят, получават 
и споделят информация с другите устно, 
писмено, с рисунки или по друг начин,  
но без да вредят на други хора.

6, 10, 11, 13, 
16, 17

2 – 4, 6,  9 – 17

Специфични 
потребности

Право на 
специална 
закрила, грижи 
и образование

Член 23
Децата с увреждания имат право на 
специално образование и грижи, за да 
могат да водят пълноценен и независим 
живот.

1, 3, 4, 6, 8, 11, 
13, 16
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Допълнителна дейност

Поставете като допълнителна задача на учениците да опишат как си представят по-добро детство 
в бъдещето, в което всички права на всички деца се спазват. Дайте им възможност да изберат по 
какъв начин да я покажат. Дайте им възможност да изберат по какъв начин да го направят като 
например:
  Съчинение
  Стихотворение
  Рисунка 
  Песен
  Сценка

Тази дейност може да прерасне в училищен конкурс по повод 30-тата годишнина от Конвенцията.

6. Обобщение 5
Направете обобщаваща дискусия. Подчертайте, че между правата на децата и Глобалните цели 
има тясна връзка. Особено важно е всеки да се включи в постигането на Глобалните цели. Децата 
имат правото също да участват и да изискват спазването на правата си като деца, както и да се 
подготвят за отговорностите си, когато пораснат. Днешните деца ще са пълнолетни граждани през 
2030 г. Затова всичко, което се случва днес, засяга пряко тяхното бъдеще.

В заключение можете да обсъдите идеите за отбелязване на Световния ден на детето (приложе-
ние 7 или плаката в pdf формат, слайдове 26-29 ) и включване в инициативата „Децата превземат 
света“. 
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Приложение 1: Конвенцията за правата на детето – значение и обхват

Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г. е международно правно споразумение (или 
„договор“), което признава специфичните права на децата. Ратифицирана е от Великото народно 
събрание през 1991 г. и е част от вътрешното ни право.

Съгласно Конвенцията дете е всяко човешко същество под 18 години освен ако съгласно закона, 
приложим за детето, пълнолетието настъпва по-рано. Децата се възприемат като субекти и носи-
тели на права, а държавите страни по Конвенцията, имат задължението да осигуряват и защитават 
техните права. Осъществяването на тези права е обща отговорност, споделена от всички 196 стра-
ни, които са ратифицирали Конвенцията, като от тях се очаква да мобилизират ресурси в макси-
мално възможната степен, за да изпълнят този ангажимент. 

Правата на децата са в същността си човешки права на децата. Това са свободи, стандарти, права 
които всяко дете притежава автоматично от рождението си. Всички деца имат еднакви права и те 
не могат да им бъдат отнети. Всички права са свързани и всички са еднакво важни. Основават се на 
достойнството и индивидуалните качества на всяко едно дете, независимо от неговата раса, цвят 
на кожата, пол, религия, език, собственото му мнение, произход, наличие на увреждане, имущест-
вено състояние, статут или способности.

Конвенцията се състои от 54 члена, които обхващат правата на детето в три основни области: за-
крила, оцеляване и развитие, участие. Децата имат право и на специална закрила, грижи и услуги, 
когато са част от уязвими групи – например деца с увреждания.

Конвенцията дефинира 4 основни принципа, които трябва да се прилагат за осъществяване пра-
вата на детето: недискриминация (член 2); най-добрия интерес на детето като основна грижа (член 
3); правото на живот, оцеляване и развитие (член 6); и правото свободно да изразяват мнения и да 
бъдат изслушвани (член 12). 

Комитетът по правата на детето е органът към Службата на ООН на Върховния комисар по правата 
на човека, който наблюдава изпълнението на Конвенцията, През 2003 г. той определи общи мерки 
за изпълнение, които държавите трябва да въведат – хармонизиране на законите и политиките, 
разпределяне на публични ресурси в максимално възможна степен и механизми за координиране 
на изпълнението, събиране на данни и повишаване на осведомеността относно правата на детето. 

Закрила
например право на защита 
от насилие, злоупотреба, 
експлоатация  
и пренебрегване.

Участие
например право на изслушване 
и сериозно отношение, 
включване в организации, 
на информация и участие в 
решения, които гo засягат

Специална закрила,  
грижи и услуги  
когато са част от уязвими групи 
като деца от коренно население 
или деца с увреждания.
 

Оцеляване и развитие
например право на храна, 
чиста вода, подходящ подслон, 
образование, здравеопазване, 
отдих, игри и култура, семейни 
отношения и грижи.
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Приложение 2: От какво се нуждаят децата? 

Към Конвенцията са приети три факултативни протокола, които съдържат допълнителни права, 
свързани с децата във въоръжени конфликти; търговията с деца, детската проституция и пор-
нографията; и процедура за комуникация, която позволява подаването на жалби до Комитета по 
правата на детето за предполагаеми нарушения. България е ратифицирала първите два.

УНИЦЕФ е единствената организация, специално посочена в Конвенцията като източник на екс-
пертна помощ и съвети. Според мисията си: „УНИЦЕФ се ръководи от Конвенцията за правата на 
детето и се стреми да установи правата на децата като трайни етични принципи и международни 
стандарти за поведение към децата”.
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Приложение 3: Работен лист 
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Приложение 4: Попълнен работен лист
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Приложение 5: Глобалните цели 
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Приложение 6: Карти с описание на Глобалните цели

По-добро детство в бъдеще: всяко право за всяко дете22

 

 

Приложение 8: Карти с описание на Глобалните цели
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По-добро детство в бъдеще: всяко право за всяко дете23
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Приложение 7: Идеи за Световния ден на детето

СВЕТ ВЕН ДЕН НА ДЕТЕТО

По-добро детство в бъдеще: всяко право за всяко дете24

 

 

Приложение 9: Идеи за Световния ден на детето
 
 
 
 

СВЕТ  ВЕН ДЕН НА ДЕТЕТО 

 

 

 
 

Световният ден на детето на УНИЦЕФ е ден за действие „за деца от деца“. 
Всяка година на 20 ноември – годишнината на Конвенцията за правата на 

детето – деца по целия свят застават на мястото на възрастните в политиката, 
бизнеса, медиите, спорта, развлеченията, училищата и други институции.

 
Инициативата „Децата превземат света“ (#KidsTakeover) е начин за застъпничество и 

повишаване на осведомеността по най-наболелите проблеми, пред които са 
изправени децата. Тя е израз на правото на всяко дете да бъде изслушано, да 

участва и да играе роля в живота на своето общество.
 

Има много начини, по които можете да се включите в световното честване 
на правата на детето в Международния ден на детето. Ето някои идеи!

 
 

Световният ден на детето на УНИЦЕФ е ден за действие „за деца от деца“.  
Всяка година на 20 ноември – годишнината на Конвенцията за правата на детето –  

деца по целия свят застават на мястото на възрастните в политиката, бизнеса,  
медиите, спорта, развлеченията, училищата и други институции.

Инициативата „Децата превземат света“ (#KidsTakeover) е начин за застъпничество и повишаване на 
осведомеността по най-наболелите проблеми, пред които са изправени децата. Тя е израз на правото 
на всяко дете да бъде изслушано, да участва и да играе роля в живота на своето общество. 

Има много начини, по които можете да се включите в световното честване на правата на детето в 
Международния ден на детето. Ето някои идеи!
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 Попитайте самите деца: какви възможности биха желали да има в училище, за да могат да 
упражняват правото си на изслушване и сериозно отношение.

 Ученици – учители: учениците споделят своите знания, умения или идеи, като водят семинар 
пред другите ученици или дори пред учителите.

 Ученически съвети или парламенти: учениците имат възможност да разговарят с представи-
тели на ученическите съвети и да обсъждат въпроси или идеи.

 Ден на отворени врати: учителите са на разположение на учениците, които могат да отидат 
при тях и да обсъдят даден въпрос, свързан с правата на детето.

 Поканете местен вестник или радио/телевизия във вашето училище: за да могат ученици-
те да опишат своя празник и какво са научили пред по-широка аудитория.

 Популяризирайте сред по-широката училищна общност: поканете родителите или настой-
ниците в училище на изнесена от учениците презентация на Конвенцията.

 Училищен дебат: организирайте дебат на тема, свързана с правата на децата.

 Ученици наставници: сформирайте екипи от по-големи и по-малки ученици за наставниче-
ство.

 Действия в общността: подкрепете учениците да упражняват правата си в своята общност, 
като изразяват своето мнение пред представители на местната власт.

 Направете училището си синьо: помолете учениците и учителите да се облекат в синьо или 
украсете вашето училище на 20 ноември, за да отпразнувате Световния ден на детето!

 Най-важното е децата и младите хора да бъдат включени във всеки етап от процеса – от 
планирането до изпълнението – за да се спази духът на Деня за децата от децата.

Поемането на ролите на възрастните от децата не е акция за привличане на общественото вни-
мание. Помислете как решенията и действията на учениците в Световния ден на детето могат да 
намерят място във Вашето училище след самия ден и как това би могло да спомогне за разширя-
ването на възможностите за текущо участие на децата. 

За да се гарантират безопасността и уважението за всички участници при провеждането на инициати-
вата „Децата превземат света“ (#KidsTakeover), трябва да се спазват подробните насоки на УНИЦЕФ. 
Видео за инициативата можете да видите тук: https://www.youtube.com/watch?v=xqEVeCIrd3M&t=1s

Споделете снимки на творбите на вашите ученици, за да се даде гласност на техните идеи! Из-
пратете  имейл на wll@unicef.org. Пишете в Twitter на: @TheWorldsLesson @UNICEF Използвайте 
хаштаговете #ForEveryChild #KidsTakeover #WorldChildrenSDay, за да ни разкажете какво мислят 
вашите ученици за Бъдещото детство!

Споделете с нас творбите на вашите ученици!

https://www.youtube.com/watch?v=xqEVeCIrd3M&t=1s
mailto:wll@unicef.org



