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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
 посочват необходими действия за постигането на мир
 разказват за известни активисти за мир и тяхното дело
 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, история и цивилизации, темите по гражданско образование, предвидени за час на
класа, изобразително изкуство. 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.
1

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ УРОК НА СВЕТА. Силата на мира (възрастова група 11-14 години)

Материали
 Приложение 1: Информация за учителя
 Приложение 2: Глобални цели
 Приложение 3: Определение за мир
 Приложение 4 (1-4): Активисти за мир
 Приложение 5: Плакат „Подкрепям ЦЕЛ 16“
 „Силата на мира“ – слайдове (ppt) за възрастова група 14+ 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 pdf: A3 и А4
 Плакат „Подкрепям ЦЕЛ 16“ (pdf, А4)
 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
 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 в първи гимназиален етап на възраст от 14-17 години (8.-10.
клас), но дейностите могат да се адаптират, за да са подходящи и за ученици от втори гимназиален етап.
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 над 14 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.
Смъкнете и разпечатайте необходимите ви приложения за дейностите или използвайте слайдовете.
За да обясните правата на детето, използвайте Конвенцията на ООН за правата на детето или по
ваша преценка нейната адаптирана версия.
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.
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-големият урок в света“, можете да го направите тук – WLL digital map.
Въвеждаща дейност
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Ако учениците не са запознати с Глобалните цели, запишете на дъската в началото на часа въпроса: „Кои са най-големите проблеми пред света днес?“. Направете кратка дискусия. Отговорите
вероятно ще включват замърсяването на околната среда, глобалното затопляне, бедността, насилието.
Обяснете, че държавите в света са се обединили около 17 Глобални цели за устойчиво развитие,
насочени към преодоляването на тези и други проблеми. 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.
Подчертайте, че Глобалните цели са свързани пряко с правата на хората и на децата и 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 днес ще
разговаряте какво се стремят да постигнат хората с осъществяването на една от тези цели.
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.
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Дейност: Какво е мирът?
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Попитайте учениците какво определение биха дали за мир. Използвайте приложение 3 (или слайда), в което има кратко определение на мира, за да помогнете на учениците заедно да достигнат
до своето. Запишете го на дъската.
Дискутирайте следните въпроси:
 Защо мирът е важен за нас?
 Как би изглеждал светът без мир?
 Какво означава мирът за вас?
 Какво е общото между идеите в това определение за мира и правата на човека?
Помогнете на учениците да развият своите идеи и виждания за мира със следните насочващи
въпроси:
 Може ли мирът да означава различни неща за различните хора? Защо?
 Как можем да се справим с конфликтите?
 Кои са някои от мирните начини да се справим с конфликтите?
 Как може да определим мира – като усещане вътре в нас или нещо, което се случва извън
нас? А може би и двете?
По време на дискусията записвайте ключови думи от отговорите на учениците на дъската.
Обобщете, че мир може да има само когато правата на хората – както и на децата, се спазват. Затова държавите трябва да предприемат важни стъпки, за да го постигнат и запазят.

Дейност: Активисти за мир

25

В тази дейност учениците по групи проучват и представят пред класа живота и делото на известни
активисти за мир.
Разделете учениците на четири групи. Разпечатайте историите за активистите за мир Махатма
Ганди, Малала Юсафзаи, Нелсън Мандела, Карим Васфи в (приложение 4) и раздайте по една на
всяка група. Ако учениците имат достъп до интернет, може да ги насърчите да потърсят допълнителна информация.
Всяка група трябва да направи проучване и да изготви презентация с важни факти за живота и
дейността на техния активист и това, за което са се борили. Изберете в какъв формат да бъде тя
(например плакат, брошура, слайдове в Power Point) и преценете какво ще е необходимо да осигурите – листи от флипчарт и маркери, достъп до компютър.
При разработването на презентацията си учениците трябва да отговорят на следните въпроси:
 Кой е вашият активист за мир? Откъде е той/тя?
 Каква е била целта му?
 Как е постигнал/а или се е опитвал/а да постигне целта си?
 Защо неговите методи са мирни?
 С какво се е отличавал/а?
Дайте възможност на всяка група да сподели наученото в рамките на 1-2 минути. Насърчете учениците не да четат от написаното на плакатите/слайдовете си, а да се опитат да представят по
творчески начин (например с кратка сценка) живота, убежденията и действията на техните активисти.
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След като всяка група направи презентацията си, обсъдете какво е общото в тях. Какви черти на
характера и качества има всеки активист? А дали учениците искат да имат същите? Ако да, кои и
защо?
Покажете плаката „Подкрепям ЦЕЛ 16“ (приложение 4, слайд). Обяснете, че гълъбът с маслинова
клонка е символ на мира. Попитайте учениците как според тях хората могат да подкрепят постигането на тази цел – да има мир и да живеем в разбирателство в нашата общност, град, държава
или в света.
Дейността може да се разшири и като проектна задача за самостоятелно проучване, като групите
направят проучване за активист по техен избор и представят живота и делото му в следващ час с
по-подробни презентации.

Допълнителна дейност
Прекратяването на всички форми на насилие е една от подцелите на Цел 16. Ако решите, можете
да поставите акцент върху това измерение на Цел 16. Използвайте насоките в урока „Безопасна
учебна среда“ (възрастова група 14+) за разработване на Правила на класа, насочени към постигане в училище на безопасна и сигурна среда без насилие. Тези правила имат пряка връзка
с Механизма за противодействие на тормоза и насилието в системата на предучилищното и училищното образование и могат да се използват при разработването/актуализирането на училищната 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.
Обобщение
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В заключителна дискусия обсъдете следните въпроси:
 Кой факт за активистите ви направи най-силно впечатление?
 Какво от наученото днес може да ни накара да променим начина, по който се държим в училище и с нашите приятели?
 С какво можем да допринесем, за да стане светът по-сигурен и по-мирен?
Подчертайте, че наистина всеки от нас може да допринесе за това, дори и с най-малките действия.
Припомнете, че постигане на Цел 16 ще гарантира по-добър живот на всички хора по света, в това
число на децата. Така ще се осигури спазването на правата на всички деца и по-конкретно тези,
свързани с мира, справедливостта и солидарността, заложени в КПД.
Можете да разпечатате плаката „Подкрепям Цел 16“ и в края на урока да поканите всички да се
разпишат на него, за да покажат своята ангажираност.
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-големия 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).
6
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Държавите страни по Конвенцията имат задължението да предприемат всички разумни мерки за
осигуряване на 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

Приложение 3: Определение за мир
Хората описват мира по много различни начини. От глобална гледна точка мир означава, че даден
конфликт може да бъде решен без насилие и качеството на живот на хората се подобрява.
Според www.international-alert.org мир има, когато:
 Всички живеят в безопасност, без страх или заплаха от насилие и никаква форма на насилие
не се толерира от закона или в ежедневния живот.
 Всички са равни пред закона, правосъдната система е надеждна, а правата на хората са
защитени от справедливи и ефективни закони.
 Всички могат да участват във формирането на политическите решения, а правителството се
отчита пред хората.
 Всички имат справедлив и равен достъп до основни блага – храна, чиста вода, подслон,
образование, здравеопазване и достойна среда на живот.
 Всички имат равни възможности да работят и да си изкарват прехраната, независимо от пол,
етническа принадлежност или друг аспект на идентичността.
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Приложение 4: Активисти за мир

Група 1

Карим Васфи
КОЙ Е КАРИМ ВАСФИ?
Роденият през 1972 г. световно известен виолончелист и диригент на Иракския национален симфоничен оркестър иска чрез музиката си да върне живота
в опустошения от терористични атаки Багдад.
Той свири на виолончелото си на мястото на избухнала кола бомба, апелирайки към хуманността както на терористите, така и на цивилните.
КАКВО ПРАВИ КАРИМ ВАСФИ?
Карим се появява на местата на експлозиите в различни части на Багдад. Само часове след атаките, той може да бъде видян, седнал в пепелта и руините да свири на челото си, облечен в черно
сако и с грижливо сресана назад коса. За него тази комбинация от музика и място се е превърнала
във форма на съпротива.
„Противно на това, което хората мислят, ние имаме избор как да отвърнем на удара“,
казва Васфи „Не можем просто да се предадем на гибелното чувство на несигурност,
като спрем да правим нещата, които обикновено правим. Мисля, че истинското просветление на човек е тогава, когато той прави своя избор как иска да живее, а не как да
умре.“
Карим е създател на инициативата „Мир чрез изкуство“.
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Приложение 4: Активисти за мир

Група 2

Махатма Ганди
КОЙ Е МАХАТМА ГАНДИ?
Махатма Ганди (1869-1948 г.) е роден в заможно семейство. Баща му,
който е лидер в своята общност, искал Ганди да стане адвокат, така
че на 19-годишна възраст той се отправя към Лондон, за да учи. Три
години по-късно се завръща в Индия, за да се опита да започне своя
собствена кантора, но няма успех.
Ганди решава да започне работа в друга адвокатска кантора и така
се премества в Южна Африка. Докато е в Южна Африка, той е подложен на расови предразсъдъци спрямо индийците. Това кара Ганди да
започне своята борба за граждански права. В продължение на 20 години той се противопоставя на дискриминационното законодателство
срещу индийците.
КАКВО ПРАВИ МАХАТМА ГАНДИ?
Когато Ганди се връща в Индия през 1914 г. той е решен да подпомогне борбата на Индия за независимост от Британската империя. Той става лидер на Индийския национален конгрес и подкрепя
протестите на бедните фермери и работници срещу данъците и дискриминацията.
Другите му цели включват намаляване на броя на бедните хора, получаването на равни права за
жените и мъжете, ограничаване на кастовата система (система в Индия, според която хората се
разделят на групи като някои се приемат за по-значими от другите и това им дава право да получават по-добри работни места). Той организира актове на гражданско неподчинение. В тях участват
големи групи от хора, които отказват да работят, сядат на улиците и бойкотират съда. Ако такива
протести стават едновременно на много места, те биха парализирали страната.
Ганди влиза затвора няколко пъти за организирането на такива протести, тъй като те са незаконни.
Освободен е през 1931 г. Британското правителство се притеснява какво може да се случи, ако той
умре в затвора, тъй като индийците го обичат много, защото се бори за техните граждански права.
Един от най-известните и успешни мирни протести на Ганди е Походът на солта. Когато Великобритания слага данък върху солта, той решава, че ще пътува до морето (387 км), за да направи
своя собствена сол. Към него в този поход се присъединяват хиляди индийци.
КАКВА ПРОМЯНА ПОСТИГА МАХАТМА ГАНДИ?
През целия си живот Ганди се стреми да живее просто. Въпреки че организира много протести,
той винаги насърчава мира и ненасилието. Той е вдъхновение за много други активисти за мир по
целия свят.
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Приложение 4: Активисти за мир

Група 3

Малала Юсафзаи
КОЯ Е МАЛАЛА ЮСАФЗАИ?
Като младо момиче, Малала Юсафзаи предизвиква талибаните в Пакистан и настоява на момичетата да се позволи да получават образование.
Родена е на 12 юли 1997 г., в Мингора, Пакистан. Още като
дете тя става застъпник за образованието на момичетата,
заради което талибаните издават смъртна присъда срещу
нея.
КАКВО ПРАВИ МАЛАЛА ЮСУФЗАИ?
В началото на 2009 г. Малала започва блог за Би Би Си за живота под репресиите на талибаните
и забраната им момичетата да ходят на училище. При нарастващ обществен интерес Малала продължава да говори за правото на всички жени на образование.
На 9 октомври 2012 г. Малала пътува от училище към къщи, когато един мъж се качва в автобуса
и я прострелва в главата. Малала е в много тежко състояние и бива транспортирана до военна
болница в Пешавар, а по-късно прехвърлена в болница в Бирмингам, Англия.
Макар че се налага да претърпи множество операции, включително и лечение на нерва на парализираната лява страна на лицето си, тя няма големи поражения на мозъка. През март 2013 г. е в
състояние да започне да посещава училище в Бирмингам, а през 2017 г. е приета с пълно отличие
в Оксфорд, за да изучава философия, политика и икономика.
Въпреки заплахите на талибаните, Малала остава верен застъпник за силата на образованието.
През октомври 2014 г. получава Нобелова награда за мир заедно с индийския защитник на правата на децата Кайлаш Сатиарти. На 17-годишна възраст тя става най-младият човек с Нобелова
награда за мир.
Генералният секретар на ООН Бан Ки-мун описва Малала като „смел и нежен защитник на мира,
който с един прост акт като ходенето на училище се превърна в световен учител.“

12 НАЙ-ГОЛЕМИЯТ УРОК НА СВЕТА. Силата на мира (възрастова група 11-14 години)

Приложение 4: Активисти за мир

Група 4

Нелсън Мандела
КОЙ Е НЕЛСЪН МАНДЕЛА?
Нелсън Мандела (1918-2013 г.) е първият чернокож президент на
Южна Африка. Умно и любознателно дете, той става първият член
на фамилията, тръгнал на училище. След като завършва гимназия
отива в Университет „Форт Хеър“, където учи право. През 1939 г.
Нелсън напуска университета, защото студентите протестират срещу управлението на страната. Той се отправя към Йоханесбург и
става адвокат през 1942 г.
Нелсън Мандела се присъединява към Африканския национален
конгрес (ANC) през 1944 г. Целта му е чернокожите южноафриканци да имат същите права като белите южноафриканци.
ЗА ЮЖНА АФРИКА
По-голямата част от населението в Южна Африка е чернокожо. През 1815 г. държавата става част
от Британската империя и правителството е съставено от бели. Чернокожите имат малък контрол
върху това как правителството управлява, повечето са бедни и работят като работници във ферми, фабрики и златни мини. През 1948 г. са гласувани нови закони, които задълбочават разделението между бели и чернокожи. Тези нови закони се наричат „апартейд“.
КАКВО ПРАВИ НЕЛСЪН МАНДЕЛА?
Мандела чува за Махатма Ганди и мирните му протести в Индия. Той иска да спре апартейда без
да се налага да влиза в конфликти. През 1956 г. Мандела и други 155 души са арестувани и хвърлени в затвора в продължение на 5 години, заради изказванията си. През 1962 г. той е арестуван
отново и обвинен в заговор за сваляне на правителството. Мандела получава доживотна присъда,
но той не се отказва.
През 1988 г. правителството започва да променя политиката си и светът иска свобода за Нелсън
Мандела. Той е освободен от затвора през 1990 г. от новия президент – де Клерк, и двамата се
съгласяват да прекратят конфликтите.
През 1991 г. той става лидер на АНК и взима участие в изборите през 1994 година. Тогава за първи
път чернокожите в Южна Африка могат да гласуват. През 1994 г. Нелсън Мандела става първият
чернокож президент на Южна Африка и герой за хората по целия свят. Със своята упоритост и
всеотдайност той успява да постигне човешки права за всички и обединение на хората в Южна
Африка.
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Приложение 5: Плакат „Подкрепям ЦЕЛ 16“
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