ВРЕМЕ

40

МИНУТИ

ВЪЗРАСТОВА
ГРУПА

8-11
© UNICEF/UN0161148/Anmar

ГОДИНИ

ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

МИР И
СПРАВЕДЛИВОСТ

Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за
всички и изграждане на ефективни и отговорни институции
на всички нива.

СИЛАТА НА МИРА
Този урок е част от поредица образователни материали, разработени в рамките на „Най-големият
урок в света“ – инициатива на УНИЦЕФ и партньори за популяризиране на Глобалните цели за
устойчиво развитие.

Очаквани резултати
Учениците ще могат да:
 дават определение за мир
 обясняват защо мирът е важен за хората и децата
 посочват връзката между мира и правата на децата
 изразяват идеите си устно, писмено и чрез творчество.

Междупредметни връзки
Дейностите в урока са подходящи за допълване и разширяване на изучаваното по български език
и литература, околен свят, човекът и обществото, изобразително изкуство, темите по гражданско
образование, предвидени за час на класа. Те могат да се използват и като ресурси при прилагането на училищната политика за безопасна образователна среда по Механизма за противодействие
на тормоза и насилието в системата на предучилищното и училищното образование.
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Материали
 Приложение 1: Информация за учителя
 Приложение 2: Глобални цели
 Приложение 3: Снимки на мирни и конфликтни ситуации
 Приложение 4: Плакат „Подкрепям ЦЕЛ 16“
 „Силата на мира“ – слайдове (ppt) за възрастова група 8-11 години
 Техническо оборудване – проектор и компютър, аудио оборудване, интернет връзка
 Хартия (за табло на класа, А4), материали за писане и рисуване
 Голям лист хартия за табло на класа.

Онлайн ресурси:
 Плакат с Глобалните цели за устойчиво развитие във формат: A3 и А4
 Плакат „Подкрепям ЦЕЛ 16“ (pdf A4)
 Видео за инициативата „Най-големият урок в света“ за 2018-2019 учебна година
 Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в системата на предучилищното и
училищно образование
 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 в начален етап на възраст от 8-11 години (2-4 клас), като някои
дейности могат да бъдат адаптирани за ученици от 1 клас и 4 подготвителна предучилищна група
или заменени. Представеният план, предложените дейности и съпътстващите ги материали могат
да бъдат модифицирани, за да отговарят на предварителната подготовка по съответната тема и
възрастта на вашите ученици, времето и ресурсите, с които разполагате.
Урокът представя Цел 16 (Мир и справедливост) от Глобалните цели за устойчиво развитие, която
е посветена на изграждането на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряването на достъп до правосъдие за всички и изграждането на ефективни и отговорни институции
на всички нива. Тя е насочена срещу тероризма, насилствената миграция, гражданските войни,
злоупотребата, експлоатацията и трафика на хора, както и всички форми на насилие и изтезание.
Темата за насилието над деца е разгледана и в уроците за безопасна учебна среда за съответната
възрастова група. Те могат да се използват заедно с този 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 на тормоза и насилието в системата на предучилищното и училищно образование. (За по-подробна информация
вижте приложение 1 на урока „Безопасна учебна среда“ за възрастова група 8-11 години).
Информацията за Глобалните цели трябва да се представя по разбираем за учениците начин,
съобразен с възрастта, знанията и уменията им, като се прави връзка с правата на детето в Конвенцията за правата на детето (КПД).
Урокът повдига някои чувствителни въпроси, към обсъждането на които трябва да се подходи внимателно. Необходимо е да се вземат предвид средата, от която идват децата, както и личните им
преживявания и опит. Класната стая трябва да бъде безопасно място, където вашите ученици да
могат спокойно и свободно да споделят идеите и дори преживяванията си. Някои ученици могат
да откажат да участват в част от дискусиите и това трябва да бъде уважавано.
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При изпълнение на дейностите, акцентирайте пред учениците, че основната цел в работата на
Организацията на обединените нации е постигането на мир и справедливост в света. Това е важна
задача пред цялото човечество.

Подготовка
Разгледайте стъпките в урока. Запознайте се с приложение 1, в което е представена информация
относно Цел 16 и връзката й с Конвенцията за правата на детето.
Свалете и разпечатайте необходимите ви приложения или използвайте слайдовете.
За да обясните правата на детето, използвайте адаптираната версия на Конвенцията на ООН за
правата на детето.
Ако учениците не са запознати с Глобалните цели, можете първо да проведете урока „Глобалните
цели за устойчиво развитие“ или да предвидите малко повече време за въведение. По ваша преценка можете да използвате видеото за инициативата за 2018-2019 учебна година (4,38 мин.) в
началото на урока или преди провеждането му.
Запознайте се с Механизма за противодействие на тормоза и насилието в системата на предучилищното и училищно образование. Обърнете внимание на терминологията, свързана с насилието
и тормоза, както и на училищната политика.
Разгледайте снимките в приложение 3, които са предназначени за въвеждащата дейност. Можете
да използвате и свои снимки, които смятате за подходящи за илюстриране на мирни и конфликтни
ситуации.
Подгответе голям лист хартия (например от флипчарт) за табло на класа. Поставете на него разпечатан мини-плаката „Подкрепям ЦЕЛ 16“ (А4). Около него учениците ще залепят своите рисунки
и определения за мира. Предвидете къде да окачите таблото след това – в класната стая или на
друго място в училище. Не пропускайте да отбележите класа, училището и инициативата „Най-големият урок в света“.
За да изпратите снимки и/или видеа, предварително вземете Декларации за съгласие за използване на фотографско изображение на УНИЦЕФ.
Ако искате да се отбележите в глобалната карта на „Най-големия урок в света“, можете да го направите тук – WLL digital map.

Въвеждаща дейност

5

Припомнете (или разкажете), че за да решат проблемите в света – замърсяването на природата,
войните, бедността, невъзможността на много деца да ходят на училище, държавите са се обединили около 17 цели, които трябва да постигнат заедно, за да решат тези проблеми – Целите за
устойчиво развитие (Глобалните цели). Покажете плаката или слайда с тях.
Обяснете, че днешният урок е част от инициативата на УНИЦЕФ и други организации в света да
запознаят децата с Глобалните цели и тяхната важност.
Подчертайте, че Глобалните цели са свързани пряко с правата на хората и на децата. Допълнете,
че правата на децата са описани в отделен закон – Конвенция за правата на детето, и почти всички държави в света са се споразумели да го спазват. Обяснете, че днес ще разговаряте какво се
стремят да постигнат хората с осъществяването на една от тези цели.
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Покажете снимките от приложение 3. Помолете учениците да споделят как всяка снимка ги кара
да се чувстват. Записвайте на дъската в две колони различните думи, които учениците използват
за описание на мирните и конфликтните ситуации. Попитайте каква според тях е причината за
показаните конфликтни ситуации?
Въведете темата и целите на урока. Обяснете, че ще разговаряте какво означава мирът и защо
е важно хората да живеят в мир. Покажете отново Глобалните цели и попитайте коя от тях се отнася към правото на хората и децата да живеят в мир и без насилие (Цел 16). То е заложено и в
Конвенцията за правата на детето. Там се подчертава, че всички деца трябва да растат и да бъдат
възпитавани в дух на мир, достойнство, толерантност, свобода, равенство и солидарност.

Дейност: Какво е мирът?
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Попитайте учениците кое от посочените по-долу определения за мира е най-точно според тях или
кое биха използвали. Не е нужно всички да са на едно мнение. Възможни отговори:
 Когато хората нямат проблеми или тревоги
 Когато хората се чувстват спокойни и не се страхуват
 Когато хората не се карат или бият
 Когато няма война или войната е свършила.
Помогнете им да развият и споделят своите идеи и виждания за мира, като ги насочвате с допълнителни въпроси.
Обобщете, че за да има мир, правата на всички хора – възрастни и деца, трябва да се спазват.

Дейност: Как изглежда мирът?

20

В тази дейност учениците рисуват как според тях изглежда мирът и записват своето определение.
След това създават общо табло на класа.
Покажете плаката „Подкрепям ЦЕЛ 16“ (приложение 4 и на слайда). Обяснете, че гълъбът с маслинова клонка е символ на мира. Попитайте учениците как те си представят мира.
Раздайте на всеки ученик по един лист хартия, на който да нарисуват своята представа за мира и
да напишат какво според тях е мирът. Ако прецените, запишете на дъската насочващи изрази (или
проектирайте слайда), които учениците да довършат. Например:
Мирът за мен е …
Когато има мир, хората …
Без мир няма …
Поставете плаката „Подкрепям ЦЕЛ 16“ на големия лист от флипчарт и обяснете, че с рисунките
на всички ще оформите заедно табло на класа, посветено на мира.
Дайте възможност на желаещите да прочетат какво за тях е мирът и да обяснят какво са нарисували и защо. Накрая всеки ученик поставя листа си на таблото на класа около плаката „Подкрепям
ЦЕЛ 16“.
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Допълнителна задача
Може да поставите на учениците като проектна задача да потърсят цитати, изображения, стихотворения, песни и др., които описват мира или неговата важност. Задачата може да се изпълни
по екипи. Накрая всеки екип представя пред класа своите резултати. Насърчете творческото и
оригинално презентиране.

Обобщение
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В заключителна дискусия обсъдете следните въпроси:
 Какво означава да има мир и сигурност?
 Какво е значението на мира за децата?
 Защо е важно да има мир?
 Как може да се постигне това?
Обобщете отговорите. Подчертайте, че наистина всеки от нас може да допринесе за мира в света,
дори и с най-малките си действия. Припомнете, че постигането на мир и справедливост (Цел 16)
ще осигури по-добър живот на всички хора по света – възрастни и деца, защото техните права ще
бъдат спазвани. Дайте пример с правата на децата, свързани с мира, справедливостта и солидарността, заложени в КПД.
Благодарете на учениците за участието и активността им.
След урока
Изпратете ни 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-големият урок в света“, можете да го направите тук – WLL digital map.
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Приложение 1: Информация за учителя

Глобална цел 16
SDG

През 2015 г. всички 193 държави членки на ООН приеха 17 цели за устойчиво развитие, с които поемат отговорност до 2030 г. да бъдат постигнати трите основни
измерения на устойчивото развитие – икономическо, социално и екологично, а
именно:
 Изкореняване на крайната бедност
 Справяне с неравенствата и несправедливостта
 Справяне с климатичните промени.

МИР И
СПРАВЕДЛИВОСТ

Глобална цел 16 е посветена на насърчаването на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряването на достъп до правосъдие за всички
и изграждането на ефективни, отговорни институции на всички нива. Тя препотвърждава световния ангажимент към правото на всяко дете да се учи и да бъде
в безопасност.

За да постигнат Цел 16, държавите са се съгласили:
 Да поставят край на насилието в света и смъртните случаи, произтичащи от него.
 Да прекратят злоупотребата, експлоатацията, трафика и всички форми на насилие и мъчения над деца.
 Да осигурят на всеки човек равен достъп до правосъдие в страната, в която живее, и навсякъде по света.
 Да се борят с престъпността и корупцията във всичките й форми.
 Да подобрят работата на институциите, така че хората да им имат доверие.
 Да вземат предвид мнението и гледната точка на всички – деца и възрастни, когато се вземат решения на държавно ниво.
 Да осигурят на всички хора регистрация при раждане, гражданство и идентичност.
 Да осигурят свободен достъп до информация на всички хора.
 Да подобрят работата на институциите, които се занимават с предотвратяване на насилието, тероризма и престъпността.

Връзка на Цел 16 с Конвенцията на ООН за правата на децата
SDG

Постигането на Цел 16 (Мир и справедливост) e гаранция за реализиране на правата на децата по света. Много от членовете на Конвенцията на ООН за правата на
детето имат отношение към тази цел и нейните подцели.
Още в преамбюла на Конвенцията на ООН за правата на детето се посочва, че децата трябва да бъдат напълно подготвени за самостоятелен живот в обществото и
да бъде възпитани в духа на ценности като мир, достойнство, толерантност, свобода, равенство и солидарност.

Според КПД на всяко дете е присъщо право на живот, оцеляване и развитие (чл. 6), право на закрила от всички форми на физическо или психическо насилие, посегателство или злоупотреба,
липса на грижи или небрежно отношение, малтретиране или експлоатация, включително сексуални престъпления (чл.19) и никое дете не трябва да бъде подлагано на изтезания или друго
жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (чл. 37а).
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Държавите страни по Конвенцията имат задължението да предприемат всички разумни мерки за
осигуряване закрила и грижи за децата, които са засегнати от въоръжени конфликти (чл.38.4), и
за предотвратяване отвличането, продажбата или търговията с деца в каквато и да е форма и с
каквато и да цел (чл.35), и зачитат правото на децата да запазят своята самоличност, включително
своето гражданство, име и семейни връзки (чл.8).
КПД утвърждава, че всяко момиче и момче по света има право на достъп до информация (чл.17),
правото да изразява своите възгледи свободно (чл.13), да се сдружава (чл.15), както и право на
свобода на мисълта, съвестта и религията (чл.14).
Детето не бива да бъде подлагано на намеса в неговия личен живот, семейство, дом или кореспонденция, нито да е обект на незаконно посегателство срещу неговата чест и репутация (чл.16).
Всяко дете има право на образование, което да е насочено към развитието на зачитането на човешките права и основните свободи и на принципите на ООН (чл.29б) и да го подготвя за отговорен живот в свободно общество, в духа на разбирателство, мир и толерантност, равенство между
половете и дружба между всички народи, етнически, национални и религиозни групи и коренно
население.
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Приложение 2: Глобалните цели
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Приложение 3: Снимки на мирни и конфликтни ситуации
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Приложение 3: Снимки на мирни и конфликтни ситуации
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Приложение 4: Плакат „Подкрепям ЦЕЛ 16“
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