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Увод
Образователното съдържание в началната училищна степен
интегрира компоненти на социалното познание, които по естествен начин
се отнасят до различни страни от правата на детето. Този факт, за
съжаление, се използва по-често като аргумент в защита на актуалното
състояние на учебното съдържание, отколкото като основание за
иновации.
Развитието на началното образование през последното десетилетие
предложи множество доказателства за неизползваните социални и
познавателни възможности на малките ученици. Прилагането на нови
програми и модели за обучение показа лекотата, с която учениците могат
да усвояват учебно съдържание, разкриващо рационалните и нравствени
измерения на съвременното социално поведение. Много учители откриха,
именно в работата си, посветена на правата на детето, тези нови ресурси
за детското развитие. Въпреки това, въвеждането на “правата на детето”
като предмет на учебно познание в началното училище не се възприема
еднозначно.
За част от учителите провеждането на обучение по правата на детето
с ученици от началните класове е само поредният “хит” на
образователната реформа и формално условие за признаване на
професионалната им благонадежност. Тази рефлексия се свързва с
действително формалната работа на учителите по правата на детето, зад
която понякога могат да се открият неосъзнавани от тях
дискриминационни стереотипи и нагласи.
Друга част от учителите виждат в обучението по правата на детето
възможност за постигане на по-добри резултати по отношение на
поведението на учениците - дисциплината в час, самоорганизирането,
междуличностните взаимоотношения и др. Тези прагматични очаквания,
свързани с решаването на определени професионални проблеми,
очертават тенденция, която е на път да се превърне в доминираща.
Съществува и друга група очаквания, която се поддържа преди
всичко от тези учители, които в годините на промени търсеха
разнообразни възможности за професионално усъвършенстване и
овладяваха методически системи и идеи с различен произход и
методология. Естествено, проблематиката, която ангажираше техните
професионални интереси, беше свързана с така нареченото гражданско
образование. Една област, придобила изключително широки измерения не
заради неточности в дефинирането й, а заради възможността чрез нея да
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се легитимира образователно съдържание, което иначе трудно намира
място в претрупаните училищни програми. В обучението по правата на
детето мнозина от тези учители откриха позната територия, в която лесно
могат да приложат своите иновационни способности, и която все още не е
банализирана и “обсебена” от авторитети и институции.
За нас и множеството специалисти в образованието, “правата на
детето” очертават образователна реалност, която открива нови
професионални ресурси и предизвиква позитивно развитие в отношенията
между училищните общности. Защото “правата на детето” е поле, което
не само поради естеството на самото обучение, предполага равностойно
участие на “актьорите” в него, но и чрез своите послания регламентира
равноценността на техните роли. Затова всеки учител, който има
намерението да “включи” обучението по правата на детето в “театъра” на
конвенционалните педагогически отношения, ще постави себе си и децата
в абсурдната ситуация на несъгласие с духа на Конвенцията. И тогава той
трябва да направи още веднъж своя избор…
Предназначението на настоящото издание е да представи идеи,
които пряко да обслужват професионалните потребности на учителите,
свързани с осъществяване на гражданско образование в началното
училище.
Предложените модели за обучение по правата на детето са само
примерни образци, които нямат за цел да регламентират дейността на
учителя, а да му послужат като ориентири за разработване на свои
програми и модели за обучение. С тази надежда свързваме и нашето
желание - заедно в една общност да продължим търсенето на добрите
образователни образци.
Интернет страница: www.revolta.com/co-part/children_rights
Електронна поща: ilriz@yаhoo.com
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Поглед към
“знаците” на Конвенцията
Конвенцията за правата на детето е резултат от многогодишните
усилия на международната общност да се признаят и защитят специалните
нужди на децата.
Първият документ, с който се свързват началните стъпки по пътя
към създаването на Конвенцията е Женевската декларация за правата на
децата. Тя е приета през 1923г. от съвета на новоучредената
неправителствена организация “Save the Children International Union”.
През 1948г. Генералната асамблея на Организацията на обединените
нации одобрява разширен вариант на Женевската декларация, а през
1959г. приема нова декларация, съдържаща 10 основни стандарта
(принципи) за защита и благополучие на децата. Декларацията за правата
на детето от 1959г. не обвързва със задължения държавите, които са я
признали. Въпреки това, през следващите 20 години тя вдъхновява
провеждането на много международни инициативи, посветени на децата и
на техните права.
През 1978г. правителството на Полша представя в Комисията по
човешки права към Обединените нации проект на Конвенция за правата на
детето, с надеждата, че е възможно той да бъде приет през 1979г. като
подходящ символ за международната година на детето. Комисията обаче
преценява, че текстът, основаващ се на принципите от Декларацията за
правата на детето, се нуждае от по-задълбочено разработване и създава
специална работна група. След 10 годишен труд работната група постига
консенсус по настоящия вариант на Конвенцията.
Конвенцията за правата на детето е приета на 20.11.1989г. от
Генералната асамблея на Обединените нации. Открита е за подписване на
26.01.1990г. Още през първия ден 61 държави писмено заявяват
съгласието си с нея. С подписването на Конвенцията, правителствата
демонстрират своята готовност да обмислят сериозно възможностите за
ратифициране на документа, тъй като това означава поемане на
задължения за привеждане на националните законодателства в
съответствие с условията на Конвенцията.
Конвенцията за правата на детето влиза в сила на 02.09.1990г. Пет
години след нейното приемане, тя е ратифицирана от близо 90 процента
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от всички държави в света. След още пет години (ноември 1999) само на
две държави (Сомалия и САЩ) им предстои да се присъединят към тях.
Този факт превръща Конвенцията в безпрецедентен документ в историята
на международното законодателство, посветено на човешките права.
Широкото одобрение на стандартите и задълженията в Конвенцията е
доказателство за изключително високото ниво на осъзнаване на този
договор и за очакванията спрямо практическия ефект, който Конвенцията
трябва да има.
Въпреки, че Конвенцията е многократно критикувана от различни
гледни точки, тя е документ, който трябва да бъде възприеман като
кулминационна точка в историческия процес на акумулиране на опит в
отстояването на човешките права. Това е процес на търсене на
международни стандарти, съответстващи на универсалния характер на
човешките потребности и ценности. В този смисъл, Конвенцията е опит да
се създаде правен еквивалент на хуманността, отчитащ социалноикономическото, културно и религиозно своеобразие в начина на живот
на хората.
Като договор за човешки права, Конвенцията извежда децата от
царството на добрите намерения и милосърдие, под прикритието на които
нерядко се нарушават техните човешки права. Тя е опит да се
рационализират усилията за опазването на децата в “света на възрастните”
в качеството си на инструмент за гарантиране на детството.
Конвенцията обхваща широк кръг от човешки права, които
обикновено
се
класифицират
като
граждански,
политически,
икономически, социални и културни. Въпреки, че Член 4 насочва към тези
категории, сами по себе си правните членове от Конвенцията не са
разделени по този начин, а се търсят други интегрални структури,
разкриващи тяхната функционалност, взаимно свързване и подсилване.
Най-често правата се обособяват в четири групи: права за оцеляване,
права за развитие, права за защита и права за участие. (21,6)
Комитетът по правата на детето идентифицира следните четири
члена като “принципи”, които са основа за всички права в Конвенцията:
Член 2 - за недискриминация;
Член 3 - за висшите интереси на детето;
Член 6 - право на живот, оцеляване и развитие;
Член 12 - право на уважение към мнението на детето.
Основното си предназначение Конвенцията за правата на детето
реализира чрез следните функции (по 32):
1. Да препотвърди правата на децата, които по принцип вече са им
дадени като човешки същества в други договори. Някои от тези права
(като например правото на защита от малтретиране), по правило се
отнасят повече за децата като група, към която съществува склонност да
се упражнява или демонстрира подобно поведене. За други права (като
правото на свобода на изразяване, на изповядване на религия, и правото за
социално осигуряване), които са оспорвани на децата, Конвенцията
потвърждава, че децата трябва да ги имат, защото те също са хора.
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2. Да акцентира върху определени човешки права, които отчитат
лесната ранимост на децата и специфичните им нужди. Нагледен пример
за тази функция е правото на подходящи условия за работа, които
съблюдават различните стандарти на труд за деца и за възрастни.
3. Да създаде стандарти в области, които са важни за децата.
Конвенцията поставя на общественото внимание решаването на
специфични за децата проблеми - осиновяване, достъп до основно
образование, защита от злоупотреба и небрежност в семейството и др .
В съдържанието на Конвенцията са залегнали три основни
нововъведения по отношение на правата на детето (32):
Първо, тя предоставя “права за участие” на децата и признава
значимостта на изискването децата да бъдат информирани за своите
права.
Второ, Конвенцията разработва въпроси, които никога преди това не
са поставяни в международни документи. Например, правото на децата,
подложени на жестоко отношение и експлоатация, да бъдат
рехабилитирани; или задълженията на правителствата да вземат участие в
отмяната на традиционните практики, нанасящи вреда на здравето на
децата.
Трето, Конвенцията включва принципи и стандарти, които преди
това са фигурирали само в незадължителни текстове, като например тези,
които се отнасят до юношеското правосъдие.
Към това могат да се прибавят още и две принципни положения,
които Конвенцията утвърждава, а именно, че:
 “Най-висшите интереси на детето” (Член 3) става задължителен
критерий за “всички дейности и действия, отнасящи се до
децата”.
 Родителите (или другите отговорни за детето) трябва да осигурят
ръководство на детето в упражняването на неговите права по
начин, съответстващ на “развитието на способностите” му
(според Член 5).
Въпреки своя прогресивния характер, не всички аспекти на
Конвенцията отговарят на очакванията на държавите, които имат подобри постижения в областта на човешките права и са си поставили повисоки изисквания с оглед висшите интереси на детето. Така например,
често критикувано положение е ниската възрастова граница (15 години),
под която се забранява призоваването на лица във въоръжените сили и
тяхното участие във въоръжени действия. Много държави, които вече са
ратифицирали Конвенцията, са заявили, че биха приложили това
изискване за всички деца до 18 годишна възраст. Съществуват и
множество спорни въпроси, които Конвенцията не решава като, например,
защита на децата от участие в медицински експерименти и гарантиране на
правото им на предучилищно образование.
За да се удовлетворят претенциите на правителствата, които
изискват поставянето на по-високи стандарти през 1993г., се създава
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работна група, която да изработи допълнителен протокол към
Конвенцията, имащ незадължителен характер.
Независимо от критиките към текстовете на Конвенцията, за
краткото време на своето съществуване, тя се превърна в международно
“ръководство” за правителствени и неправителствени организации,
утвърждаващо единни стандарти, отговорности и процедури в сферата на
правата на детето. Въпреки желанието за “видимост” на резултатите от
действието на Конвенцията, нейният ефект не трябва да се измерва само
чрез въздействието, което тя оказва за подобряване на отделни страни от
живота на децата. Тя не е само международен правен инструмент за
непосредствено осигуряване и защита на децата. Нейното предназначение
трябва да се приема като необходимото духовно присъствие,
утвърждаващо мярката за достойно съществуване на човека. Като мисъл
за децата, тя е “знак” за бъдещето, което я превръща в световна идея и
най-високо постижение на човешката цивилизация.
В края на ХХ век, определян често като най-жестокият, със
създаването на Конвенцията за правата на детето човечеството успя да си
подари достойнство и мечта за следващия век.

“Конвенция за правата на детето” –
неофициално обобщение на съдържанието от първа част
Член1 Дефиниция на понятието “дете”
За дете се признава всяка личност под 18 години, освен ако националното
закононодателство не посочва по-ранна възраст за пълнолетие.
Член 2 Недискриминация
Всички права се отнасят за всички деца без изключение. Задължение на
държавата е да закриля децата от всякаква форма на дискриминация и да
взема подходящи мерки за утвърждаване на техните права.
Член 3 Осигуряване на висшите интереси на детето
Всички действия, отнасящи се до децата, трябва да вземат под внимание
осигуряването на техните висши интереси. Държавата обезпечава детето с
подходящи грижи, когато родителите или настойниците му не успяват да
направят това.
Член 4 Изпълнение на правата
Държавата прави всичко, което зависи от нея, за да осигури на практика
изпълнението на правата от Конвенцията.
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Член 5 Ръководство от страна на родителите и развитие на
способностите на детето
Държавата зачита правата и отговорностите на родителите или на
приемните семейства да ръководят детето по начин, който съответства на
развитието на неговите способности.
Член 6 Оцеляване и развитие
Всяко дете има неотменно право на живот и държавата има задължение да
осигури неговото оцеляване и развитие.
Член 7 Име и националност
Детето има право на име от рождение. Детето има също право да
придобие гражданство и, доколкото е възможно, да познава своитe
родители и да бъде отглеждано от тях.
Член 8 Запазване на самоличността
Държавата има задължението да защитава, и ако е необходимо, да
възстанови основните страни на самоличността на детето – името,
националността и семейните връзки.
Член 9 Разделяне от родителите
Детето има право да живее със своите родители, освен ако се счете, че
това не отговаря на интересите му. Детето също има право да поддържа
контакти със своите родители, ако е разделено от някого от тях, или от
двамата.
Член 10 Събиране на семейството
Децата и техните родители имат право да напуснат всяка държава и да
влязат в собствената си с цел да се съберат или да поддържат
взаимоотношения помежду си.
Член 11 Незаконно прехвърляне и задържане на деца
Държавата има задължението да предприема мерки срещу отвличането и
задържането на деца в чужбина от родител или от трета страна.
Член 12 Мнението на детето
Детето има право да изразява свободно своето мнение и то да бъде
вземано под внимание във всеки случай или процедура, касаещи детето.
Член 13 Свобода на изразяването
Детето има право да изразява своите възгледи, да предлага идеи, да
получава и предава информация, без оглед на границите.
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Член 14 Свобода на мисълта, съвестта и религията
Държавата зачита правото на детето на свобода на мисълта, съвестта и
религията, и зачита правото и отговорностите на родителите да осигурят
ръководството на детето при упражняване на това негово право.
Член 15 Свобода на сдружаването
Децата имат право да се срещат с други деца, да се обединяват и да
създават сдружения.
Член 16 Защита на личния живот
Децата имат право на защита от намеса в личния живот, семейство, дом
или кореспонденция, и на защита от злепоставяне и клевета.
Член 17 Достъп до подходяща информация
Държавата осигурява достъпа на децата до информация и материали от
различни източници и насърчава масмедиите в разпространяването на
информация, която ще подпомогне детето в социално и културно
отношение. Заедно с това, държавата взема мерки, за да защити детето от
материали, които ще му навредят.
Член 18 Отговорност на родителите
Родителите носят главната отговорност за отглеждането на детето и
държавата ги подпомага в това тяхно задължение.
Член 19 Защита от оскърбително и небрежно отношение към детето
Държавата защитава детето от всички форми на малтретиране от страна на
родителите, или на други лица, отговорни за тяхното отглеждане, и
създава подходящи социални програми за превенция на насилието и за
лечение на пострадалите.
Член 20 Защита на деца без родители
Държавата е задължена да вземе мерки за защита на дете, лишено от
семейна среда, и да му осигури подходящи алтернативни грижи или
детско заведение. Възможните решения по този проблем трябва да бъдат
съобразени с културните особености на средата, от която детето
произхожда.
Член 21 Осиновяване
В държавите, където се признава и допуска осиновяване, това трябва да
става само в съответствие с висшите интереси на детето, с разрешението
на компетентните власти и с осигурени гаранции за осиновения.
Член 22 Деца - бежанци
Специална защита се дава на дете, което иска да получи статут на
бежанец, или което се счита за бежанец. Задължение на държавата е да си
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сътрудничи с компетентни организации, които предоставят такъв вид
защита и помощ.
Член 23 Деца - инвалиди
Дете с умствени или физически недостатъци има право на специални
грижи, образование и обучение, които да му помогнат да се радва на
пълноценен и достоен живот, както и да достигне най-високата степен на
индивидуално развитие, съответстващо на възможностите му, и социална
интеграция.
Член 24 Здраве и здравеопазване
Детето има право на най-високия достижим стандарт на здравословно
състояние и на медицински грижи. Държавите обръщат специално
внимание на първоначалната и превантивна здравна помощ, на здравното
образование и намаляването на детската смъртност. Те се насърчават да
развиват международното сътрудничество, стремейки се нито едно дете да
не бъде лишено от ефективно здравно обслужване.
Член 25 Периодичен контрол върху настаняването
Дете, което е било настанено от държавата в специално заведение с цел
грижи, защита или лечение, има право на периодичен контрол върху
провежданото лечение и грижи, както и върху други обстоятелства
относно настаняването му.
Член 26 Обществено осигуряване
Детето има право на обществено осигуряване, включително и обществени
застраховки.
Член 27 Жизнен стандарт
Всяко дете има право на жизнен стандарт, съответстващ на неговото
физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие. Родителите
имат първостепенна отговорност да осигурят на детето адекватен стандарт
на живот. Задължение на държавата е да осигури условията, които ще
дадат възможност на родителите да изпълнят ангажиментите си спрямо
жизнения стандарт на детето. Отговорността на държавата може да
включва материална помощ за родителите и техните деца.
Член 28 Образование
Детето има право на образование и задължение на държавата е да му
осигури безплатно и задължително основно образование, да насърчава
различни форми на средно образование, достъпни за всяко дете и да
направи висшето образование достъпно за всички на основата на
способностите. Училищната дисциплина да е съвместима с правата на
детето и неговото достойнство. Държавата насърчава международното
сътрудничество за привеждане на това право в действие.
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Член 29 Цели на образованието
Образованието има за цел развитието на личността на детето, на
талантите, на умствените и физическите му способности до най-пълния
им потенциал. Образованието трябва да подготвя детето за активния
живот на възрастен в свободно общество и да поощрява уважението му
към неговите родители, към културната му идентичност, език и ценности
и към културния произход и ценностите на другите.
Член 30 Деца от малцинствата и коренното население
Децата от малцинствата и от коренното население имат право да се
ползват от своята култура и да практикуват своя собствен език и религия.
Член 31 Свободно време, почивка и културна дейност
Детето има право на свободно време, игри и участие в културни и
артистични прояви.
Член 32 Детски труд
Детето има право да бъде защитено от работа, която вреди на неговото
здраве, образование или развитие. Държавата установява минимална
възраст за започване на работа и контролира условията за работа.
Член 33 Злоупотреба с наркотици
Децата имат право да бъдат защитени от употреба на наркотици и
психотропни вещества, както и да бъдат въвличани в тяхното
производство и трафик.
Член 34 Сексуална експлоатация
Държавата се задължава да защитава децата от сексуална експлоатация и
сексуално насилие, включително – от проституция и въвличане в
производство на порнография.
Член 35 Отвличане, продажба и търговия
Задължение на държавата е да предприеме всички подходящи мерки, за да
предотврати отвличането, продажбата или търговията с деца.
Член 36 Други форми на експлоатация
Детето има право на защита от всички други форми на експлоатация,
засягащи в какъвто и да е аспект благосъстоянието му.
Член 37 Изтезания и лишаване от свобода
Никое дете не може да бъде подлагано на изтезания, жестоко мъчение или
наказание, незаконно арестувано или лишено от свобода. Нито смъртно
наказание, нито доживотен затвор без възможност за освобождаване няма
да се налагат за нарушения, извършени от лица до 18 годишна възраст.
Всяко дете, лишено от свобода, трябва да бъде отделено от възрастните,
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освен ако се прецени, че висшите интереси на детето изискват да не се
прави това. Всяко дете, лишено от свобода, има право да поддържа
контакти със семейството си чрез кореспонденция и посещения, освен при
изключителни обстоятелства.
Член 38 Въоръжени конфликти
Държавите – страни по конвенцията вземат всички възможни мерки да
осигурят лицата, които не са достигнали 15 годишна възраст, да не вземат
пряко участие във въоръжени действия. Нито едно дете, ненавършило 15
години, не трябва да бъде призовавано за служба във въоръжените сили на
държавата. Държавите осигуряват закрила и грижи за децата, засегнати от
въоръжен конфликт, в съответствие със своите задължения, произтичащи
от международното хуманитарно право.
Член 39 Помощ за възстановяване
Държавата има задължение да осигури на всяко дете, станало жертва на
въоръжен конфликт, на злоупотреба, експлоатация, малтретиране, или
каквато и да е друга форма на жестоко, нечовешко или унизително
отнасяне, подходящи мерки за физическо и психическо възстановяване и
социална реинтеграция.
Член 40 Администриране на младежкото правосъдие
Детето в конфликт със закона има право да бъде третирано по начин,
който е съвместим с чувството за достойнство на детето, и който взема
предвид възрастта му във връзка с неговата реинтеграция в обществото.
Детето има право на основни легални гаранции, както и на съдействие за
неговата защита. Съдебните процедури и настаняването в специални
институции да се избягват в случаи с деца на минимална възраст, под
която се приема, че децата не са в състояние да нарушават наказателния
закон.
Член 41 Уважение към по-високите стандарти
Нищо в тази конвенция не засяга каквито и да е разпоредби, които са поблагоприятни за осъществяването на правата на детето и които се
съдържат в законодателството на държава – страна по конвенцията, или
международното право, в сила за тази държава. (32)
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Правата на детето
като предмет на учебно познание
I.
Правата на детето като интегративна област на познание предполага
включването й в различния контекст на учебните предмети. Това дава
възможност всеки учител да открие своя гледна точка за конструиране на
учебно съдържание по правата на детето и, в зависимост от своята
компетентност, да предлага различни варианти на програми и модели за
обучение.
Своите интердисциплинарни възможности познанието за правата на
детето проявявя най-пълно в сферата на гражданското образование. Като
своеобразна методология на гражданското поведение, познанието за
правата на човека (и в частност – за правата на детето) има функцията да
фокусира по-точно целите на гражданското образование и да предложи
по-точни ориентири за изграждане на неговото съдържание. В това
отношение, чрез учебното познание за правата на детето, учителите могат
да получат ефективна подкрепа в процеса на уточняване на съдържанието
на гражданското образование.
Провеждането на обучение по правата на детето изисква от
учителите да познават добре не само съдържанито на правата, но и да
притежават богат технологичен инструментариум, чрез който да направят
постулатите от Конвенцията разбираеми, функционални и необходими за
децата. Обучението по правата на детето не е обикновено запознаване с
членове от Конвенцията, подобно на заучаване на правила, а преди всичко
е насочено към развитие на социалните умения на учениците за
отстояване на своите права и правата на другите.
В търсенето на ефективни стратегии за конструиране на обучение по
правата на детето, ние трябва да отчитаме, че децата обикновено не
възприемат нарушаването на правата като част от своето ежедневие. Те
възприемат дискриминационното отношение към себе си като нещо
необичайно, което се случва рядко и е свързано преди всичко с
отношенията им с възрастните. Може би този начин на възприемане на
правата се утвърждава и от популярния в педагогическата практика
подход, при който правата на децата се преподават предимно като
задължения на държавите и родителите.
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Без необходимото дидактическо редуциране, правата на детето биха
могли да се възприемат единствено от гледна точка на детето като обект
на дискриминация, а не от гледна точка на детето, като участник в
правовия ред и като бъдещ възрастен, комуто предстои да защитава
правата на децата. За нуждите на обучението по правата на детето,
представянето на правните членове от Конвенцията не трябва да се
извършва единствено в контекста на отношенията “институция
(възрастен) - дете”. За да доловят прагматизма във функционирането на
правата, малките граждани трябва да възприемат спазването им и като
своя отговорност, като необходимост, която им гарантира разбирателство
и коректност в ежедневните контакти с връстниците. Затова, в процеса на
обучение е необходимо да се анализират различни прояви на
дискриминационно отношение на деца спрямо деца - ситуации, които да
предизвикват учениците към заемането на позиция и идентифицирането
на собствени дискриминационни нагласи. Само така те могат да осмислят
жизнеността на правото и правата.
В началната училищна степен запознаването с Конвенцията за
правата на детето би следвало да има пропедевтичен характер и от тази
гледна точка трябва да възприемаме съдържанието на настоящите
примерни модели за обучение. В процеса на тяхното конструиране ние
сме се ръководили от следните принципни положения:
Първо, съдържанието на правата да се разкрива от гледна точка на
тяхната функционалност - като резултат от взаимна договореност на
правила (забрани и разрешения), и като гаранция за равнопоставеност,
еднаква мярка към всички в изходните условия и санкциите.
Второ, обучението да бъде ориентирано към създаване на
възможности детето да се самовъзприема като активен участник в
правовия ред и като бъдещ възрастен, на когото предстои да защитава
правата на децата.
Трето, образователното съдържание да бъде конструирано по начин,
преодоляващ традиционното представяне на правата като опозиция на
задълженията. Разглеждани в тази опозиция, правата лесно се асоциират с
външна принуда и назидателност, което възпрепятства превръщането им в
потребности. Вместо това, на учениците може да се предложи
естествената логика на разбирането, според която заявяването на
собственото право вече означава признаване на същото право и на другия.
Така отговорното поведение става реално постижимо, защото пътят към
него преминава през утвърждаване на самочувствието, че имаш право и
възможност да го упражняваш, защитавайки правото на другите, без
възможното в подобни случаи манипулиране с чувството за вина чрез
“стратегията на задълженията”.
Четвърто, “носител” на образователно съдържание да бъде самата
процедура на обучение. Освен като образователно съдържание,
познанието за правата на детето се редуцира и от самата технология на
обучение, която е предназначена да осигури възможности на учениците за
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диалог, обсъждания, дискусии, споделяне на опит, работа в групи, игри и
други дейности, чрез които се развиват социалните умения на учениците.
Пето, технологията на обучение да открива възможности за
прилагането на интерактивни методи и техники, чрез които да се
осигурява висока мотивация на учениците, добра ориентация в
съдържанието на обучението и ефективно трениране на уменията им.

II.
Идеите, които предлагаме тук, разкриват конкретни дидактически
възможности (съдържателни и процесуални) за провеждане на обучение
по правата на детето с ученици от началните класове.
Тези образци на образователен опит, наречени от нас “модели за
обучение”, са само идеални форми за представяне на примерни начини и
съдържание на работа. Те нямат претенцията да представят цялостна
образователна програма, учебен предмет или някаква друга система. С
тяхна помощ, повече или по-малко самостоятелно, учителят може да
изгражда авторски програми като се опитва да отговори на нуждите и
изискванията на своите учениците в контекста на образователните
стандарти и конкретната училищна политика. Този акт на своеобразно
договаряне на учебната програма между учител и ученици е процес, който
сам по себе си подпомага личностното и социално развитие на младите
хора, и заедно с това – поставя учителя в ролята на техен съучастник в
полето на познанието.
Моделите за обучение са представени в 11 теми, които са
дефинирани въз основа на определени правни членове и проблеми от
Конвенцията за правата на детето. Всяка една тема съдържа следните
рубрики:
 “Основания и интерпретация” - въведение в съдържанието на
темата, което с факти и анализи, разкрива духа на съответните
членове от Конвенцията за правата на детето.
 “Възможности на обучението по темата за: (мотивиране на
учениците, ориентиране в познания, развитие на умения)” разкрива перспективите за развитие на учениците, които
обучението по правата на детето може да реализира в контекста
на съответната тема.
 “Дейности” – описание на конкретни дейности, които учителят
може да използва в обучението по съответната тема. Всяка
дейност е модел, представляващ определена процесуална и
съдържателна цялост. Тя включва описание на целите,
техническото осигуряване и процедурата на изпълнение.
Дейностите са представени чрез методите на обучение, които ги
реализират. Това дава възможност на учителя да проследи по-добре
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функционалните взаимовръзки между отделните технологични части от
примерния модел и да ги възприема в качеството им на своеобразни
модули за конструиране на обучението, което той ще реализира.
Предложените модели за обучение включват разнообразни методи и
техники, които в своята съвкупност реализират широк спектър от
дидактически функции. Някои от тези функции се разкриват в
предстоящото кратко описание на методите и техниките на обучение.

А. Методи на обучение,
предложени в примерните модели
Беседа. Метод, който интегрира някои от възможностите на
изложението (обяснението) на водещия и обсъждането в класа.
Провеждането му изисква от учителя добри импровизаторски умения.
Посредством умело водения диалог с учениците, учителят получава
ориентация за техните проблеми (познавателни и социални) и,
позовавайки се на опита им, би могъл да ги доведе до разбирането на
определени значения, смислови връзки и зависимости.
Обсъждане. Като типичен метод на диалогичността, чрез него
учителят и учениците разменят информация, споделят свой опит, мисли,
чувства
и
идеи.
Подобно
на
добрите
образци
на
неинституционализираното учене, диалогът в класната стая може да
осигури на учениците спонтанни познавателни открития, съпреживяване и
партньорство.
Добре организираното обсъждане допуска (и дори предвижда)
задаването на въпроси не само от страна на учителя. В предложените
модели за обучение могат да се открият примерни въпроси, чиято цел е
пораждането на други въпроси, които учениците ще пожелаят да зададат
на своя учител, родител или връстник.
Обсъждането е многофункционална процедура, която може да
реализира различни задачи, свързани с възможностите за:
 актуализиране на опита на учениците;
 откриване на нови знания;
 активизиране на мисленето и въображението;
 осмисляне и обобщаване на знанията;
 контрол и оценяване на обучението и др.
Заради своите функции и вариативност на провеждане обсъждането
обикновено се включва като интегративна техника в други методи.
(Например в процедурите на мозъчните атаки, ролевите игри и
упражненията.)
Функционалното място на обсъждането в обучението предопределя
своеобразието на неговото структуриране, което се изразява във
въпросите за обсъждане и отношенията помежду им.
Задаването на въпроси е професионално-педагогическо умение. То
изисква от учителя не само познаване на учебното съдържание и
възможностите на учениците, с които работи, но познаване и на
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възможностите на самите въпроси (конвергентни, дивергентни и оценъчни
въпроси, въпроси за подсказване, изясняване и др.).
В хода на обсъждането някои от поставените въпроси могат да
предизвикат дискутиране, с което обсъждането придобива характер на
дискусия.
Дискусия. (От латинското discussio, означаващо “спор”.) Това е
метод на обучение чрез разрешаване на спорни проблеми. Дискусията
(подобно на другите методи) може да бъде описана чрез последователност
от разнообразни техники, представени същевременно като изисквания към
работата на учителя и като предмет на специално изучаване от учениците.
Тези техники включват:
 задаване на уточняващи въпроси за определяне на спорния
проблем и дефиниране на работните понятия;
 уточняване на противоречията, идентифициране на теза и
антитеза;
 стимулиране към търсене на аргументи (прилагане на техниката
“Защо?” (“Разнищване докрай”);
 организиране на времето и пространството за изложения на
спорещите страни, взаимно изслушване и начин на оценяване;
 графично отразяване на резултатите от дискутирането;
 процедури за обобщаване и систематизиране на резултатите от
дискутирането и много други.
Повечето от посочените примерни дискусии в моделите на обучение
са описани така, че да напомнят на учителя за някои от изброените
техники.
Мозъчна атака (brainstorming). Методът организира ученическата
група или класа свободно и бързо да изказва идеи в отговор на зададен от
водещия въпрос, включвайки следните стъпки:
1. Водещият задава въпрос (желателно е да бъде изписан на
дъската или на постер) и, след като се увери, че всички ясно са
разбрали задачата, посочва времето за изпълнение (обикновено в
рамките на 3-5 минути).
2. След подаден сигнал от водещия, за посоченото от него време
учениците дават своите отговори, а водещият ги записва
непосредствено под въпроса. Отговорите се записват по реда на
тяхното предлагане и по начина, по който са формулирани от
учениците. Не се допускат редакции. През това време не се
извършва обсъждане и оценяване на предлаганите идеи.
3. Предложенията се оценяват чрез обсъждане (или дискусия), след
като се преустанови тяхното излагане (например след изтичането
на предварително уточненото време за това). Тази последна
стъпка понякога не се описва като част от метода “мозъчна
атака”, а се обособява самостоятелно като “метод на отложената
оценка”.
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Проблемите при изпълнението на този структурно несложен метод
произтичат преди всичко от трудностите да се преодолеят спонтанните
реакции в поведението, придружени с даването на оценъчни съждения.
Както за учениците, така и за възрастните това е предизвикателство, което
изисква уточняване на правилата преди използването на метода. Отначало
ще се наложи правилата по-често да се напомнят, докато този метод се
усвои и се превърне в групово умение, представляващо част от комплекса
“умения за групова работа”.
Упражнение. Това е един от често използваните методи в описаните
модели на обучение. Упражненията са изключително разнообразни по
своите дидактически възможности и начини на организиране. Обикновено
под “упражнение” се разбира поредица от репродуктивни действия, които
развиват определени умения. Това донякъде определя дидактическото
място на метода, предимно в приключващата фаза от обучението, в която
се тренират умения.
Приоритетно ориентираното към развитие на личностни и социални
умения
обучение
предполага
по-богати
възможности
за
многофункционалното приложение на упражненията, с което се
разширяват и представите ни за тях. В моделите на обучение са описани
упражнения за мотивиране на учениците и за актуализиране на техния
опит, за въвеждане в ново съдържание, за затвърдяване или коригиране на
модели на поведение, за проблематизиране на нагласи, даване на оценки,
операционализиране на действия и др. Много от предложените
упражнения процесуално са близки до различни образци на дидактически
игри, решаване на казуси, дейности за самостоятелна работа и т.н.
Общото между повечето упражнения от моделите на обучение е в
търсенето на подходяща за възрастта занимателност, провокиране на
интерес и осигуряване на възможности за комплексно активизиране на
възприятията на учениците.
Дидактическа игра. Подобно на упражненията този метод
реализира разнообразни по своята същност задачи. Дидактическата игра
успешно интегрира различни възможности за активизиране на мисленето
и въображението на учениците, създавайки приятна емоционална среда.
Чрез дидактическите игри от описаните модели на обучение пътят на
познанието става по-достъпен за учениците, тъй като игрите създават
познавателни ситуации, близки до опита на децата. С тяхна помощ се
демонстрират факти (модели на поведение), които иначе биха били
трудни за наблюдаване.
Ролева игра (ролево проиграване). Методът е изключително
близък до нагласите на деца и възрастни да симулират социалната среда и
да я развиват, играейки със своето въображение. Затова и самото обучение
може да се разглежда като вид игра (не в строго научния смисъл), в която
учителят играе заедно със своите ученици, като си запазва ролята на
водещ. Показването на учениците какво се очаква от тях и даването на
примери в ролевото разиграване е необходимо, особено за учениците в
началните класове.
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Използването на ролеви игри има предимството, че успешно може
да събере в едно познавателната активност на обучаващите се и
атмосферата на релаксация и забавление. Това прави още по-наложително
точното съобщаване на задачата на всеки ученик, разпределянето на
ролите и определянето на времето за провеждане на играта.
Като задължително се поставя условието всяка ролева игра да
приключва с оценяване и обсъждане на извършеното. Това е предвидено в
описаните модели на обучение.

Б. Техники
за организиране на взаимодействията в класа
Предложените модели за обучение са основани и на някои техники
за организиране на взаимодействията в класа. Тези техники могат да
бъдат представени като усилия, насочени към създаване на атмосфера на
доверие, равни възможности за участие и позитивен климат. Самата
технология на обучение по правата на детето предполага постигането на
тези важни социално-психологически условия за работата на класа.
Работа (учене) в малки групи и по двойки. Тази помощна техника
може да се използва в различни случаи спрямо повечето от изложените
вече методи на обучение.
Работата в малки групи и по двойки улеснява:
 въвеждането на учениците в дискусионни проблеми;
 обсъждането на специфични части от по-глобални теми и
проблеми, които предстоят да бъдат разглеждани от целия клас;
 споделянето на опит, който има доверителен характер;
 довършването на специфични задачи, които са част от общата
работа на класа;
 разработването на различни учебни и извънкласни проекти;
 по-доброто импровизиране в разиграването на ролеви игри;
 оптималното включване на всички ученици в провеждането на
активизиращи игри;
 рационализирането на учебното време и др.
Трябва да се има предвид, че включването на малките ученици в
работа по групи не е безпроблемно. Някои сериозни дефицити в уменията
им да работят и играят заедно могат да бъдат препятствие пред
реализирането на всяко едно обучение, разчитащо на по-голяма
организационна и познавателна самостоятелност. Затова, изграждайки
своята програма за обучение, учителят трябва да предвижда подходящи
активизиращи игри, които предполагат съвместно участие на учениците и
взаимодействие между тях.
Процедурата по разделяне на децата в групи (или по двойки) може
да бъде занимателно въведение, което създава позитивни очаквания от
предстоящата групова работа. Учителят може да използва следните
техники за групиране:
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 групиране чрез преброяване на поредни номера (например
“първи - втори”, “първи - втори - трети” и т.н.);
 групиране по рождени месеци и дни;
 групиране по първите букви на децата;
 групиране чрез двойка карти: “Том и Джери”, “цар и царица” и
др.;
 групиране чрез картички (с картинки), разделени на толкова
части, колкото трябва да бъде броят на децата в групата;
 групиране по еднакъв цвят на дрехите, очите, косата.
Договаряне на правила за съвместна работа. В началото на всяко
едно обучение (или на всяка учебна година), е необходимо да се постигне
споразумение (договор, конвенция) за правилата на работа в клас.
Учителят може да предложи на учениците забавни начини, стимулиращи
участието на всички в тяхното формулиране. Нека още в самото начало
учениците да се почувстват автори на “правила”, които след това, като
членове на една общност (децата обичат да се чувстват част от цялото) да
спазват заедно. Нека това да бъде игра, в която се симулират
взаимоотношения при самоорганизация по подобие на “разумните”
възрастни.
Учителят трябва да увери класа, че не се позволяват изключения от
спазването на правилата за съвместна работа (така, както е например в
играта на футбол, баскетбол и др.). През първите седмици ще се налага
правилата да се напомнят по-често на класа. Ще бъде добре, ако списъкът
от правила бъде окачен като табло така, че да се вижда от всички.
Някои от правилата могат да изглеждат така:
 “Да се изслушваме взаимно!”
 “Да зачитаме мнението на всеки един от нас!”
 “Да не се обиждаме и да не се присмиваме един на друг!”
 “Всеки има право да изкаже своето мнение!”
 “Да вдигаме ръка,когато искаме думата!”
 “Всеки има право да откаже участие в някое обсъждане, когато
не иска!”
Кръг на разговорите. За дейностите, в които целият клас работи
заедно - съвместни обсъждания, водене на дискусии, провеждане на
ролеви и активизиращи игри, препоръчваме учениците, редом с учителя
да бъдат разположени в кръг, в който всеки може да види другия. Това ще
създаде условия да се повиши активността на учениците, и по-ефективно
да се спазват правилата за съвместна работа.
Използване на активизиращи игри. Нашият опит показва, че все
още се подценяват възможностите, които самото обучение предоставя на
децата - да мислят заедно и да играят заедно. В този смисъл предлагането
на активизиращи игри не трябва да се приема като “гарнитура” към
“сериозната част” на обучението.
Да се научат децата да играят заедно трябва да бъде цел на всяка
една програма за обучение по правата на детето и на нея може да се
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разчита като изходно условие за реализирането на останалите цели. От
друга страна, трябва да се използва и всяка възможност за провеждане на
обсъждания и дискусии в клас, като се дават равни шансове на всички да
изказват своите мисли и оценки. Училището според нас все още е място, в
което учениците учат и играят един до друг, но не заедно. А играта, по
правило, се счита за дейност, която единствено разтоварва. Нека с
обучението по правата на детето се дават повече възможности на
учениците да редуват учене и игра, но по такъв начин, който не позволява
еднозначното им оценяване: ученето само като “работа и задължение”, а
играта - като “забавление”.
Използването на активизиращи игри се основава и на “чисто”
технологични причини. Чрез тях може да се противодейства на моментите
на спад в учебната работа. Те могат да бъдат използвани и като средство
за “затопляне” на отношенията в групата, за емоционално и познавателно
активизиране. Затова тези игри често са определяни и като “загряващи”
или “разчупващи ледовете”. Това говори за тяхната двойствена функция да опосредстват релаксацията в групата чрез снижаване на
вътрешногруповото напрежение и да стимулират позитивната
емоционалност, насочена към саморазвитие и изграждане на добри
отношения с околните.
В обучението активизиращите игри се препоръчват често тогава,
когато:
 учениците нямат добре развити умения за групова работа;
 учениците не се познават добре помежду си и се чувстват
притеснени;
 класът е стоял продължително време на едно място;
 е прекалено спокойно, лениво и тихо;
 отделни ученици закъсняват често за началото на часа;
 класът се е върнал от обедна почивка;
 съдържанието на играта смислово и емоционално може да се
свърже с темата на занятието като демонстриращо или
трениращо средство (подобно на дидактическите и ролевите
игри).
При използването на активизиращите игри учителят би могъл да се
ръководи от следните принципи:
 Всички ученици трябва да бъдат по възможност равностойно
включени в дейността. Всеки член на класа трябва да се чувства
значим. Учителят е само инструктор на дейността.
 Инструкциите трябва да бъдат ясни. Желателно е при
демонстриране на процедурата да се разчита на помощници от
класа.
 Необходимо е учителят да предвижда време за ориентиране в
правилата на играта и за сработване на групата (за някои игри
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ще са необходими само няколко минути, за други - много
повече).
 Желателно е да се използват различни варианти на активизиращи
игри - да се редуват игри по двойки и в малки групи с игри за
целия клас, както и да се редуват според доминиращото
стимулиране на различни възприятия.
С описанието на следните няколко активизиращи игри се надяваме
да улесним учителя в търсенето на конкретни варианти, които да използва
в обучението на своите ученици.

Активизиращи игри:
“Рап - ритъм с имена”
 Учениците в класа (групата) са разположени в кръг (прави или
седнали) с лица един към друг.
 Един след друг по веригата всеки си казва малкото име.
 След това водещият установява четиритактов ритъм: два пъти
пляскане с ръце, щракане с лява ръка и щракане с дясна ръка
(пляс - пляс - щрак - щрак). Цялата група поема този ритъм.
 Когато се получи синхрон в групата, водещият (учителят)
включва следващото условие в играта. Ритъмът се запазва, но
при щракване с лявата ръка той съобщава своето име, а при
щракане с дясна ръка извиква по име ученика, който стои от
дясната му страна.
 Посоченият трябва да направи същото - при щракване с лява
ръка да си каже името, а когато щракне с дясна ръка, да съобщи
името на съученика си, който е от дясната му страна.Така
действието се предава последователно по веригата, като
четиритактовият ритъм се запазва.
 След като така се премине по целия кръг, това действие може да
се предава напосоки между ученици, които не стоят един до
друг. Темпото се усилва постепенно.
Забележка: Ако цялата група не може да щрака с пръсти, променете
правилата. Например: потупване на ляво или дясно коляно или
потупване на ляво или дясно рамо.
“Линия на рождените дни в класа”
 Водещият казва, че “януари” е в единия край на стаята, а
“декември” - в другия. Тогава всеки участник трябва да намери
своето място сред останалите играчи по линията между двата
края на стаята като се съобразява с месеца и деня, когато е
роден.
 Играта ще се усложни и ще стане по-интересна, ако при
подреждането участниците се разбират помежду си чрез
невербална комуникация.
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Варианти: Подреждането на участниците в редица може да стане и
по азбучен ред (според имената им), а също така и по височина.
“Кой къде живее?”
 Водещият (учителят) определя посоките на света в класната стая
и после дава указание участниците да заемат позиции според
това, кой в каква посока живее.
 Той може да помоли учениците да си представят, че тяхната
класна стая (или специално разчертано място на двора) е градът,
селото или кварталът, в който живеят. След това участниците
трябва да се подредят в зависимост от местоположението на
своите домове.
“Предаване на импулс в класа”
 Учениците в класа (групата) са разположени в кръг (прави или
седнали) и се държат за ръце.
 Водещият (учителят) стисва еднократно ръката на човека
отдясно, който пък предава стискането (импулса) на следващия,
и така по целия кръг, докато импулсът се върне отново при
водещия.
 Това действие се продължава, като целта е да се извършва за пократко време.
 Играта се усложнява, като се сменя посоката на “импулса”.
Смяната се извършва, когато някой от участниците (без
предварителна уговорка) стисне два пъти ръката на този, който
му е предал импулса, за да го върне в обратна посока.
“Зоопарк”
 Всички членове на групата, с изключение на един, сядат на
столове, разположени в кръг, с лице един към друг. Този, който е
прав, застава в средата на кръга.
 Водещият избира няколко вида животни и посочва кой участник
какво животно да играе.
 Този, който е в средата, трябва да разменя местата на
участниците в групата, като назовава един вид животни
(например “слонове”), след което по подаден от него знак
(например пляскане с ръце) играчите - “слонове” си разменят
местата. Когато участникът в средата каже “зоопарк”, всички
животни си разменят местата. Целта е той да си намери място,
докато другите си разменят местата. Участникът, останал без
място, застава в средата и продължава играта.
 Играта може да се усложни и да стане по-интересна, ако
участникът, който стои в средата на кръга, подава указание
какви са животните, които си разменят местата (например:
кресливи маймуни, гладни лъвове, подгонени от пожар носорози
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и т.н.). Тогава играчите, които си разменят местата, трябва да се
придвижват със звукови ефекти и движения, които според тях
съответстват на групата животни.
“В стопанския двор”
 Учениците се подреждат в кръг. Учителят минава и пошушва на
всекиго по едно от следните животни: крава, коза, овца, като
следи да има равномерно представителство на видовете животни
сред учениците. Никой друг освен учителят не трябва да знае на
кой какво животно се е паднало.
 След това учениците се разпръскват из цялата класна стая (в
двора на училището, на поляната - играта става още поинтересна, ако се играе на открито) и се слага превръзка на
очите им.
 По подаден звуков сигнал от учителя всеки ученик трябва да
започне да издава звука, характерен за неговото животно
(кравата - “мууу”; козата - “меее”; овцата - “беее”) и тръгва да
търси други животни като неговото, като се ориентира
единствено по звуците, издавани от неговите съученици.
 Тези, които се намерят тръгват заедно да търсят останалите.
 Целта на играта е отделните видове животни да се съберат в
групи.
 Играта печели тази група, която първа успее да се събере.
Забележка: Учителят трябва да си определи помощници, с които да
пази от наранявания учениците, докато вървят със завързани очи.
“Намери своята група!”
 Учителят прикрепва с тиксо върху гърбовете на учениците по
една от следните геометрични фигури: кръг, квадрат,
правоъгълник.
 Учениците трябва да са застанали в кръг и никой да не знае
каква фигура залепва върху гърба му учителят, както и да не
вижда фигурите, които се залепват върху гърбовете на другите.
 След като фигурите са залепени, учениците получават
инструкция да си затворят очите (или им се превързват очите) и
само с опипване по гърбовете трябва да се групират според
геометричните фигури, които са им раздадени.
 Играта печели онази група от геометрични фигури, която се
събере най-бързо.
Забележка: Учителят трябва да си определи помощници, с които да
пази от наранявания учениците, докато вървят със завързани очи.
“Игра на котка и мишка”
 Децата от класа, с изключение на двама от тях, се разполагат
шахматно като всички са обърнати с лице в една посока. Всеки е
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протегнал ръце, така че да докосва други двама пред него (всяка
ръка лежи върху ляво или дясно рамо на стоящия отпред).
Пространствата между хората, под ръцете, са своеобразни улици.
Двамата, които са останали, играят съответно “котка” и
“мишка”. “Котката” преследва “мишката” навсякъде по улиците.
Когато водещият каже “ляво” или “дясно”, улиците се обръщат
на 90° и променят траекторията си.
Когато “котката” хване “мишката” местата се разменят като
други двама стават “котка” и “мишка”.

“Групово съчиняване на история”
 Учениците застават в кръг с лица един към друг.
 Водещият обяснява, че условието на играта е да се съчини
някаква история, която ще стане обща история на групата.
 Първият ученик (избран от водещия или по желание) трябва да
измисли едно изречение (каквото и да е то), а след това, подред,
всеки от останалите да добави по едно свое изречение, което да е
свързано с предходното.
 Последният участник трябва да предложи изречение, с което да
завърши историята.
Забележка: Историята може да се разказва с прехвърляне на топка.
Тогава участниците в играта се изреждат не според реда, който
заемат в кръга, а според това, кой получава топката. Водещият следи
всеки участник да получи топката и да не се подава повече от един
път към един и същи човек.
Добре е водещият да записва историята, а след приключването на
играта да я прочита на учениците, за да могат те да преценят дали са
се справили със задачата.

III.
Моделите за обучение, които предлагаме тук, както вече стана ясно,
имат функцията преди всичко да бъдат ориентири по пътя на учителя към
изграждането на своя проект за обучение. В този смисъл, нашите модели
имат претенцията да бъдат само средство за неговата професионална
рефлексия, която започва с идеята и завършва с опита.
С “пакета” от въпросници, предложен в Приложение №7 се
надяваме да помогнем на учителя в процеса на оценяване на своя опит.
Като резултат от попълването на посочените образци, той може да събере
свитък (дневник), съдържащ неговите оценки, препоръки и идеи за
разработване на съдържанието и технология на обучението по правата на
детето.
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Идеи за конструиране
на обучение по правата на детето
(1) ТЕМА:

КАКВО ОЗНАЧАВА ДА ИМАШ ПРАВО?

“Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и
права.Те са надарени с разум и съвест и следва да се
отнасят помежду си в дух на братство.”
(Член 1 от “Всеобща декларация за правата на човека”)
ОСНОВАНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Заявяването на право означава заявяване на претенции,
потребности и нужди, и изискване на уважение към тях, както и към
личността на човека, който ги е проявил. Настояването за уважаване на
човешкото право означава настояване за зачитане на човешката свобода и
човешкото достойнство. Човекът, който опазва правата на другите и
държи неговите права също да бъдат защитени, възприема себе си като
свободна и равнопоставена на другите личност. Правата дават възможност
на всеки да се самоутвърди, тъй като чрез тях човекът изразява своята
воля:
- да се договаря с другите за условията (правилата) на съвместен
живот;
- да избира най-добрите възможности за себе си в рамките на
договорените правила;
- да се разпорежда с властта, която правата му предоставят.
Записването придава на договорените права официален и
задължителен характер, тъй като ги фиксира точно и улеснява
прилагането на санкции при неспазването им. Записването на правата
ангажира органи - гаранти за тяхното спазване (държава, законодателен
орган, съдебна институция, административен апарат, полиция и др.)
Записването означава деклариране, че правата се приемат от всички,
които са се договорили.
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Правата регулират взаимоотношенията между хората, защото те
са съвкупност от правила и предписания, които се отнасят до съвместния
им живот. Правата са предмет на договаряне. Това означава, че с тяхна
помощ, хората определят всички позволени и забранени действия един
спрямо друг, като изискват и гаранции за тяхното съблюдаване.
Конвенцията за правата на детето е договор между държави, чрез
който те се задължават да постигнат определени цели по отношение на живота
и благополучието на децата.
Децата трябва да имат специално записани права, тъй като те не са в
състояние да се справят сами с проблемите на своето оцеляване и развитие и
се нуждаят от специално внимание и грижи от страна на възрастните. Затова
държавите, страни по Конвенцията, признават правото на всички деца на
жизнен стандарт, съответстващ на нуждите на тяхното физическо, умствено,
духовно, морално и социално развитие, и се задължават да предприемат
всички мерки за развитие на техните способности, както и за защита на
висшите им интереси.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕМАТА ЗА:
МОТИВИРАНЕ
НА
УЧЕНИЦИТЕ

 Предизвикване на интерес към процеса на
откриване, разбиране и отстояване на своите
права и правата на другите.

ОРИЕНТИРАНЕ
В ПОЗНАНИЯ

 Актуализиране на опита на учениците, свързан
с възприемането на правила, забрани и
разрешения, и съотнасянето му с идеята за
правата на детето.
 Въвеждане в аксиологическата и прагматична
стойност на правата на детето.

РАЗВИТИЕ
НА УМЕНИЯ

 Умения
за
изследване
на
собствените
потребности и желания в контекста на правата
на детето (според Конвенцията).
 Умения за аргументиране на необходимостта от
регламентирани права за децата.
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ДЕЙНОСТИ:
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ
1

2

3

“Какви записани права трябва да имат децата?” –
провеждане на обсъждане и мозъчна атака за
първоначално
ориентиране
на
учениците
в
предназначението на техните права.
“Имам ли право на това ...?” – упражнение и
обсъждане за откриване и обосноваване на собствените
права.
“Да имаш право означава ... ” - упражнение и
обсъждане за осмисляне на функциите на правата.

ДЕЙНОСТ 1
“Какви записани права трябва да имат децата?”
Цели:
 Да се актуализират житейските представи на учениците за право
и да се предизвика техния интерес към откриване на своите
права.

Необходими материали:
 постер и флумастри
 екземпляр от “Конвенция за правата на детето”

Описание на дейността:
Проведете кратко обсъждане по темата като се ръководите от
следните примерни въпроси, които ще ви помогнат да структурирате
диалога между вас и учениците:
 Когато някой казва, че има право на нещо, какво иска да ни
съобщи с това?
 В кои случаи обикновено казвате, че имате право на нещо?
Дайте примери за това!
 Знаете ли, че има права, които хората са решили да запишат и да
спазват заедно?
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 Защо хората са решили да имат записани права? Записаните
правила повече ли се спазват в сравнение с незаписаните?
Например, вие защо решихте да запишете вашите правила за
работа в група?
 Трябва ли децата да имат свои записани права? Защо “да” и защо
“не”?
Непосредствено след обсъждането предложете на учениците
мозъчна атака: “Какви записани права трябва да имат децата?” Бихте
могли да мотивирате тяхното участие със следното условие: “Представете
си, че възрастните на нашата планета са изпратили свой представител
(например, мен), за да ви попита какви трябва да бъдат писаните права на
децата? Какво ще му предложите?”
Необходимо е да записвате върху постер всички отговори, като
срещу всеки един от тях отбелязвате и името на ученика, който го е
предложил. Този подход ще стимулира за участие повече деца, а готовия
постер бихте могли да използвате за целите на обучението и в следващите
теми.
След провеждането на мозъчната атака покажете “Конвенция за
правата на детето” и обяснете, че някои от предложените от учениците
права вече са записани в нея и те трябва да бъдат задължителни за всички
възрастни и деца по света. Необходимо е да обясните думата “конвенция”
като договор между различни държави, чрез който те се задължават да
спазват и да гарантират спазването на правилата (правата), които са
записани в него. В тази връзка попитайте учениците дали им се е случвало
да се договарят (споразумяват) с някого и да изготвят договор (като
взаимно обещаване). По какъв начин става договарянето и как изглежда
самият договор?

ДЕЙНОСТ 2
“Имам ли право на това ...?”
Цели:
 Да се предизвика процес на откриване на собствените права чрез
рефлексия върху своите потребности и желания.

Необходими материали:
 комплект карти, според Приложение №1
 шапка или кутия
 постер с предварително изписани права на детето
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Описание на дейността:
Подгответе предварително карти, на които са представени чрез
рисунки някои от правата на детето според “Конвенция за правата на
детето” (виж Приложение №1). Поставете всички карти в една кутия (или
шапка) и ги представете на учениците за избор, като им обясните задачата
с помощта на следната инструкция: “В тази кутия (шапка) има карти, на
които са нарисувани най-различни неща. Всеки от вас ще изтегли по една,
ще я разгледа и ще отговори на въпроса дали има право на това, което е
нарисувано на картинката, като обясни защо мисли така.”
Необходимо е да следите за точното изпълнение на инструкцията и
да задавате подпомагащи въпроси на учениците, които се колебаят в
решенията си. При поява на подобни затруднения можете да търсите
мнението и на други ученици от класа, без да изисквате този, който
избира да се съобразява с тях. Важно е всеки да знае защо взема такова
решение (да аргументира избора си) и да е убеден, че този избор е израз
на собствената му воля.
Отделете встрани картите, върху които е изобразено нещо, на което
децата смятат, че нямат право. Тези карти ще предложите на учениците за
повторно оценяване, след като сте направили опит да проблематизирате
тяхното съдържание с помощта на Конвенцията.
Накрая покажете “Конвенция за правата на детето” и обяснете, че
правата, които учениците са коментирали, са записани в нея, а това
означава, че всички възрастни и деца по света трябва да ги спазват. За подобро възприемане и осмисляне на правата, можете да представите
постер, на който в достъпна редакция сте записали някои от най-важните
права според Конвенцията за правата на детето.

ДЕЙНОСТ 3
“Да имаш право означава ... “
Цели:
 Учениците да получат ориентация за възприемане на човешките
права като възможност да бъдат свободни, сигурни и
равнопоставени.

Необходими материали:
 четири постера и флумастри

Описание на дейността:
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Представете на учениците четири постера, предварително
изработени от вас, върху които сте записали текстове, изясняващи
понятието “право на детето”, както и примери, илюстриращи текста.
Представа за оформянето на постерите ще получите след като разгледате
представените примерни схеми.
I
Да имаш право означава да си
свободен да правиш това, което е
добро за теб и за всички деца
като теб.
Примери:
- Аз имам право да играя!
- ....................................................
- ............................................…....

II
Да имаш право на нещо
означава, че другите трябва да
се съобразяват с това, че ти
имаш право на това нещо и да
не го нарушават.
Примери:
- Аз имам право мама и татко да
се грижат за мен!
- ..............................................

III
Да имаш право на нещо означава,
че ти и другите знаете какви са
правилата, по които искате да
живеете.
Примери:
- Аз имам право да протестирам,
когато някой наруши правилата
на играта, които сме договорили
помежду си.
- ....................................................
- ........................................….…...

IV
Да имаш право на нещо
означава, че си равностоен
(равнопоставен) на другите,
които имат същото право.
Примери:
- Аз имам право да говоря на
езика на моите родители, така
както всички останали деца
имат право да говорят езика на
своите родители.
- ................................................

Необходимо е във всеки постер да оставите достатъчно празно място
след примерите, за да могат учениците да записват върху него своите
предложения във връзка с поставената задача.
Разположете постерите на височината на погледите на децата върху
четирите стени на класната стая (по един на всяка стена). Помолете
учениците да станат от местата си и заедно с тях разгледайте постерите
един по един. Нека ученици, избрани по тяхно желание, да прочетат
текста и примерите към него от всеки постер. Дайте възможност на
учениците да зададат своите въпроси във връзка със записаното.
След като преминете през всички постери, поставете следната
задача: “А сега, нека всеки от вас да си избере постер, чието съдържание
му допада най-много и да застане пред него, след което да впише на
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празното място свой пример, който има отношение към съдържанието на
текста!”
Изпълнението на задачата предполага да се оформят четири групи
ученици. Това дава възможност, след като учениците приключат работата
си, всяка група да обясни (чрез свой говорител) защо е избрала точно този
постер и да представи примерите, които учениците са записали на него.
Когато учениците се върнат по местата си можете да им покажете
“Конвенция за правата на децата” и да обясните какъв документ е тя, а
след това да им представите постер, на който в достъпна редакция сте
записали някои от най-важните права според нея.
Запишете на отделен постер всички въпроси, които учениците ще ви
зададат във връзка с правата на детето, Конвенцията и вашите обяснения.
Кажете им, че ще запазите този постер и в процеса на обучение по правата
на детето ще търсите заедно с тях отговорите на тези въпроси.
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(2) ТЕМА:

ПРАВОТО ДА БЪДЕШ РАЗЛИЧЕН

“Всеки човек има право на всички права и свободи, провъзгласени
в тази Декларация, без никакви различия, основани на раса, цвят
на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи,
национален или социален произход, материално, обществено
или друго положение.”
(Член 2 от “Всеобща декларация за правата на човека”)
ОСНОВАНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Конвенцията за правата на детето е част от цивилизационната
програма за “човешки права”, която се представя на държавите като
идеология за “възстановяване” на естественото многообразие на човека в
света. Тя се предлага като програма за утвърждаване на своеобразните
възможности за човешко осъществяване и е модел за търсене на
човешкото
достойнство
чрез
гражданските,
политическите,
икономическите, социалните и културните различия.
Правата на човека (и детето) утвърждават универсалната потребност
на всеки от своя идентичност и универсализират хуманистичните подбуди
към развитие на чувствителността на хората спрямо културната,
социалната и индивидуалната идентичност на “другия”.
Член 2 от Конвенцията за правата на детето признава като
естествена (нормална) привързаността на човека към своите начини на
съществуване и открива перспективи пред неутолимото му желание да
постига своята автентичност. Защото, автентичността е състояние на
личността, резултат от способността й да бъде в съучастие с нещата,
които я творят, заради които тя съществува, и които я карат да се чувства
пълноцененна. Това е нейно постижение, лоно на щастливото й
пребиваване в света на самопостигащите се човешки възможности. И
същевременно - интимен отговор на търсещото своите основания
съществуване, което се самооткрива едновременно като уникално,
особено (с достойнството да принадлежим към общности) и универсално.
Признаването на правото да бъдеш различен е признаване на
правото на съществуване и развитие.
“Различието” е синоним на “съществуващото”. Дори само заради
това то изисква разбиране. За детето, както и за възрастния, светът се
открива първоначално и става разбираем именно чрез своите различия. От
възможностите на човека да види в тях проявления на универсалността
зависи дали светът ще се разкрива за него като желано и разбираемо
многообразие, или ще се затваря враждебно като неразбираемо различие.
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Дали опознаването му ще предизвиква увереност и сила, или ще изправя
страха лице в лице с различността на другия.
“Разбирането”
е
онтологично
зададено
начало
на
разбирателството между хората. Разбирането на другия е способност,
която тръгва от гносеологическите измерения на различието и в пределите
на познанието за универсалното открива социалното значение на
“разбирането” като разбирателство, съгласие, взаимно отстояване на
човешките права.
Факт е, че гносеологическата и онтологическата същност на
“разбирането” се разкрива най-трудно там, където познанието среща не
просто незнание, а другия начин на познание, съществуване. Затова,
въпреки че различието е естествена проява на съществуващото, то се
нуждае от специална защита. Утвърждаването на многообразието винаги е
защита на човешкия живот.
Обратното, най-лесният начин да се манипулира с правата на
другите е превръщането на избрани различия в мярка за “ненормалност” за отклонение от нормата на съществуване.
Всяка идентичност притежава универсалните знаци, чрез които
става разбираема за другите и във всеки човек е заложена
способността за разбиране на “различния”. Конвенцията за правата на
детето утвърждава вярата, че обществата могат да се научат да разбират
по-добре себе си, като се обърнат с разбиране към “различието”.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕМАТА ЗА:
МОТИВИРАНЕ
НА
УЧЕНИЦИТЕ

 Предизвикване на познавателен интерес към
процеса на откриване на различия и подобия
между хората.

ОРИЕНТИРАНЕ
В ПОЗНАНИЯ

 Ориентиране на учениците в начините
(предразсъдъчни и рационални) за възприемане
на различията между хората.
 Ориентиране на учениците към разбиране на
разнообразието
като
атрибут
на
съществуващото
и
към
осмисляне
на
“различието”
като
фундаментална
характериктика на човека.

РАЗВИТИЕ
НА УМЕНИЯ

 Умения за идентифициране на проблеми,
предпоставени от неразбирането на различията
между хората.
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ДЕЙНОСТИ:
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ
1

2

3

"Различия между хората" – упражнение (изработване
на колажи) за идентифициране на различия между
хората и обсъждане на проблемите, свързани с
неприемането на различията.
"Ако всички сме еднакви?" – ролева игра и
провеждане на обсъждане за невъзможността да бъдем
еднакви.
"Прилики и различия помежду ни" – упражнение за
откриване на подобия и различия между хората.

ДЕЙНОСТ 1
“Различия между хората”
Цели:
 Учениците да дефинират колкото се може повече различия между
хората и да повишат чувствителността си за възприемане
“различността на другия”.
 Да изследват проблемите, които хората срещат най-често, заради
това, че се различават помежду си.

Необходими материали:
 стари вестници и списания
 постери, флумастри и моливи
 ножици и лепило (за всяка група)

Описание на дейността:
Стъпка I
Разделете класа на групи от 4-5 човека и поставете задача на всяка
от тях да изработи свой колаж на тема “Различия между хората”.
За изработването на колажите са необходими стари списания и
вестници с богат снимков материал, представящ разнообразие от
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изобразени различия между хората (расови, етнически, полови, социални,
възрастови и др.). Всяка група трябва самостоятелно да изработи своя
колаж по следния начин - да избере и изреже от вестниците и списанията
подходящите картинки и снимки, а след това да ги подреди и да ги залепи
върху постер, според разбиранията си за художествено оформяне на
колажа.
След като колажите бъдат готови, помолете говорителите на групите
да ги представят. Обобщете резултатите с помощта на учениците като се
опитате да посочите някои от критериите, по които хората видимо се
различават
(например:
физически,
полови,
расови
и
други
характеристики). В колажите на учениците е малко вероятно да намерят
място характеристики, които се отнасят до различия в способностите,
качествата и интересите на хората. Независимо от това, вие можете да
насочите вниманието на учениците и към тези характеристики, за да ги
подсетите, че хората се различават помежду си и по своя “вътрешен свят”.
Един от изводите, до който учениците биха могли да достигнат е, че
всички хора се различават помежду си, но има различия, които много
често считаме за белег на несъвършенство, заради което помежду ни
възникват проблеми и конфликти.
Стъпка II
Продължете с обсъждане на въпроса: “Какви проблеми най-често
срещат хората в отношенията помежду си, заради това, че се различават?
Например, какви неприятности или конфликти може да възникнат между:
 хора, които се различават по цвета на кожата, хора от различни
раси;
 хора, които се различават по това, че живеят в две различни
съседни държави (например, на Балканския полуостров);
 хора, които се различават по това, че произхождат от различни
етнически групи - българи, турци, роми, евреи, арменци и други,
които живеят в България;
 хора, които се различават по това, че едните са бедни, а другите
- богати;
 хора, които се различават по това, че са от различни полове жени и мъже;
 хора, които се различават по това, че едните са “здрави”, а
другите се нуждаят от тяхната подкрепа - инвалиди, незрящи,
нечуващи и хора с умствени затруднения?”
Можете да използвате сформираните вече групи, за да им поставите
по един от посочените подвъпроси. Учениците отново могат да записват
своите отговори и да рисуват върху постер.
При обобщаването на резултатите от работата насочете вниманието
на учениците към това, че проблемите, отбелязани върху постерите на
различните групи, са подобни или едни и същи, защото се дължат на една
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и съща причина - страха от различието. А страх има там, където
различията не се познават и не се разбират.

ДЕЙНОСТ 2
“Ако всички сме еднакви?”
Цели:
 Учениците
да
изследват
възможните
унифицирането на хората и позитивно
различията между тях.

последствия
от
да аргументират

Описание на дейността:
Разделете класа на групи от по 3-4 човека. Попитайте учениците
“Как бихме живели, ако всички сме еднакви?” и ги помолете да опишат с
думи, мимики и жестове, или с рисунка (всяка група може да избере свой
начин за това) една измислена от тях случка, с която да демонстрират
някоя от следните ситуации:
 всички сме еднакви на външен вид;
 всички харесваме едно и също нещо;
 всички можем да правим едно и също нещо;
 всички работим една и съща работа;
 всички имаме еднакви интереси;
 всички мислим по един и същи начин и други.
Накрая завършете с обсъждане и обобщение на това как бихме се
чувствали, ако всички сме еднакви, и какво бихме предпочели - да живеем
с еднакви или с различни от нас хора.

ДЕЙНОСТ 3
“Прилики и различия помежду ни”
Цели:
 Учениците да развиват умения за сравняване като откриват
подобия и различия помежду си.
 Да аргументират съществуването на универсални човешки
характеристики.
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Необходими материали:
 два постера и две табелки (подвижни етикети) с надписи,
съответно “Прилики” и “Различия”
 флумастри

Описание на дейността:
Помолете децата да се обособят по двойки и им поставете задача да
открият по три прилики и разлики помежду си. Подсетете ги, че могат да
дават примери с външни белези (цвят на косата, на очите, лицето), както и
с характеристики, които се отнасят до техните интереси, умения, качества
и др. Ако работите с по-малки ученици, поставете задачата фронтално.
Помолете учениците да споделят пред всички подобията и
различията, които са открили. Следете внимателно техните отговори и ги
записвайте върху два различни постера. Добре е заглавията на постерите
(съответно “Прилики” и “Различия”) да са записани върху подвижни
табелки, подобно на етикети.
След като запишете всички предложения, свалете табелките и
попитайте учениците дали, ако върху постерите няма заглавия, те биха
могли да познаят къде са записани различията и къде - приликите. За да
онагледите още по-добре този въпрос, разменете местата на табелите. С
това действие учениците ще бъдат провокирани към размисъл за това, че
приликите и различията се отнасят до едни и същи неща; че онова, по
което си приличаш с един може да бъде различието ти спрямо друг. За да
стане тази идея още по-ясна, предложете следното упражнение.
Учениците се подреждат в кръг и всеки по реда си трябва да
довърши изречението:
“Аз приличам на .........……………..…… по…………………………..
(ученик от класа)
(качество)
и по същото се различавам от ........................……......... .”
(ученик от класа)

Накрая, можете да направите обобщение с помощта на следните
въпроси:
 Посочете по какво си приличате всички в класа?
 Посочете по какво си приличат всички хора?
Акцентът при обобщението трябва да бъде поставен върху това, че
всички хора си приличат по това, че имат едни и същи потребности от
любов, храна, сигурност, здраве и др., т.е. това са ценности, еднакво
значими за всички.
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(3) ТЕМА:

ПРАВО НА ИМЕ И САМОЛИЧНОСТ

“1) Детето следва да бъде регистрирано незабавно след
раждането му и от рождение има право на име,
право да придобие гражданство ...”
(Член 7 от “Конвенция за правата на детето”)
“1) Държавите ... се задължават да зачитат правото на детето
да запази без незаконна намеса своята самоличност,
включително своето гражданство, име и семейни връзки,
които са признати от закона.”
(Член 8 от “Конвенция за правата на детето”)
ОСНОВАНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
С даването на име се признава правото на живот на детето.
Името е първото нещо, по което новороденото се равнява с
останалите хора в обществото и затова получаването на име е едно от
първите негови права. С името официално се признава правото на живот.
Името започва да пази детето в обществото, защото носи информация
важна да се знае от другите, а именно, че някой вече съществува.
Чрез името се признава правото на детето да принадлежи към
определен род и култура.
С избора на име обикновено се посочва принадлежността на детето
към историята на неговия род. Като приемник на тази история, то
принадлежи към определена група от хора, които говорят на един език,
имат едни и същи празници и обичаи, т.е. притежават своя културна
определеност. Името в повечето случаи говори за принадлежността на
човека към тази култура.
Името на човека е интеркултурно проявление на единните послания,
с които хората от различни култури утвърждават универсални ценности.
Името “пази” със смисъла, който е вложен в него.
В живота на семейството на новороденото изборът на име е важен
момент, защото то трябва да носи своеобразно послание за човека, на
когото се дава. С името се извършва първото “заклинание” и “наричане”.
Изразява се повелята на семейството каква съдба трябва да има детето,
какъв човек трябва да стане. Чрез името се търси и магическата сила на
думата. Затова казваме, че името е и своеобразно послание към другите, а
в ритуалите за даване на име присъства винаги елемент на мистичност.
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Името е атрибут на аз-идентичността.
Представата на човека за себе си и представата на другите за него е
неизменно свързана със собственото му име. Името е първият знак, чрез
който личността се възприема като единна психическа цялост. Затова,
позитивното възприемане на собственото име означава и позитивно
възприемане на себе си.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕМАТА ЗА:
МОТИВИРАНЕ
НА
УЧЕНИЦИТЕ

 Предизвикване на познавателен интерес към
феномена “име на човек” и към атрибутите на
самоличността.
 Активизиране на нагласите за рефлексия чрез
възприемане на значимостта на собственото
име.
 Предизвикване на интерес към разкриване на
ценностните значения и послания на имената на
близки хора, роднини и връстници.

ОРИЕНТИРАНЕ
В ПОЗНАНИЯ

 Актуализиране на опита на учениците, свързан
с владеенето на средства за самоописание.
 Първоначално ориентиране във функциите на
името на човека, възприемане на името като
средство за идентификация (обозначаване) и
като човешко право.
 Ориентиране в универсалната същност и
послания на човешките имена, независимо от
техния различен етно-културен произход.

РАЗВИТИЕ
НА УМЕНИЯ

 Умения за идентифициране на източниците и
атрибутите на самоличността.
 Умения за “разчитане” на посланията на
имената и формиране на нагласи за
съпреживяване на радостта и достойнството да
носиш своето име.
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ДЕЙНОСТИ:
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ
1

2

3
4

“Каква е тайната на моето име?” - упражнение за
самопредставяне (самоописание) чрез значението на
собственото име.
“По какво си приличат всички имена?” - упражнение
за сравняване на имена с различен произход,
установяване на техните смислови сътветствия и
универсални послания.
“Защо е важно да имаме име?” – провеждане на
обсъждане за смисъла на наименоването.
“Самоличност за извънземното” - дидактическа игра,
в хода на която се представят елементите на
самоличността.

ДЕЙНОСТ 1
“Каква е тайната на моето име?”
Цели:
 Всеки ученик да научи (или да си припомни) какво означава
неговото име.
 Да се предизвика интереса на учениците към значенията на
имената на техните връстници и чрез него да се стимулира
процеса
на
взаимното
им
опознаване
и
позитивно
междуличностно възприемане.
 Да се развиват умения за позитивно самопредставяне чрез
ценностното значение на собственото име.

Необходими материали:
 листа от блок за рисуване (за всеки ученик по един)
 пликове (пощенски или по-малки) и малки листчета
 цветни моливи или флумастри
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Описание на дейността:
Стъпка I
Раздайте на учениците по един лист от блок за рисуване и ги
помолете да запишат имената си в горната част на листите. След това им
кажете, че за всеки сте приготвили изненада. Тя е скрита в писмата, които
предстои да им раздадете. Във всеки плик има листче, адресирано лично
до всеки ученик от класа. В него получателят ще има възможност да
прочете нещо за себе си, което до този момент може би е било тайна за
него. Тази тайна е свързана със значението на неговото име.
След като раздадете предварително подготвените от вас пощенски
пликове, в които върху малки листчета сте записали срещу имената на
учениците значенията, които имат тези имена (Например, “Ирина - мир,
покой”; “Мурат - желание”), предложете на децата върху рисувателните
листи, под собствените си имена, да нарисуват свои автопортрети, от
които да личи какво е значението на техните имена.
Предложете на учениците, когато завършат рисунките си, да
“изложат” своите автопортрети в импровизирана художествена изложба.
За целта е необходимо всеки сам да избере за своя автопортрет найподходящото място в класната стая и да го постави върху него. Разрешете
на учениците да използват цялото пространство на класната стая (стени,
прозорци, врата, под, осветителни тела, катедра, дъска, чинове и др.), за
да организират своята изложба и да подредят рисунките си. От една
страна, това ще им даде възможност да се забавляват, а от друга - ще им
позволи да възпроизведат свои позитивни или негативни нагласи за
самовъзприемане. По този начин изборът на място за един автопортрет
може да ви даде ценна информация за това какво е самочувствието на
детето и как то оценява позицията си спрямо другите деца в класа.
Стъпка II
След като “художествената изложба” бъде готова, окуражете
участниците да коментират своите произведения. Нека всеки “художник”
да внесе яснота за възприемане на неговия автопортрет, като обясни
например как формите и цветовете, които е използвал, разкриват
значението на неговото име. Ориентирайте децата към позитивни
самооценки. Задавайте допълнителни въпроси, за да подпомогнете
обясненията на авторите. Насърчавайте другите ученици също да задават
въпроси и да тълкуват рисунките на своите съученици. За да утвърдите
позитивен стил на взаимно оценяване, подскажете с вашите коментари
подходящия тон.
Стъпка III
Предполага се, че учениците ще бъдат заинтригувани от
разкриването на значенията на своите имена, както и от изложението на
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автопортретите. Вие можете да използвате ситуацията на емоцианолно
оживление, за да проведете обсъждане, чрез което да помогнете на
учениците да рефлектират върху случилото се.
Примерни въпроси към учениците:
 Харесвате ли своите имена?
 Научихте ли нещо ново за своите имена? Изненадани ли сте от
разкритите значения на своите имена?
 Всяко име ли има свое скрито значение (своя тайна)?
 Има ли причина всеки да има точно това име, което има?
 Защо хората понякога не знаят значенията на своите имена? И
защо понякога не знаят значенията на чуждите имена?
 Кой е първият човек, на когото ще кажете какво означава името
ви?

ДЕЙНОСТ 2
“По какво си приличат всички имена?”
Цели:
 Да се потърсят смислови съответствия между лични имена,
използвани в различни култури.
 Да се установят факти, потвърждаващи универсалността на
посланията, заложени в имена от различни култури.
 Да се развиват умения за “разчитане” на имената,
“възстановяване” на техния смисъл и за позитивно проектиране
на името върху личността.

Необходими материали:
 постер, върху който е изработена таблицата, според посоченото
описание
 листчета с предварително изписани имена и техните значения
(вариант I) и празни листчета (вариант II)
 лепило или друго средство за прикрепване на листчета върху
постер
 флумастри

Описание на дейността:
Посочените два варианта на тази дейност сполучливо илюстрират
идеята за смисловото съответствие между имената, използвани в различни
култури.
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За предварителната ви подготовка е необходимо да потърсите и
подберете имена, употребявани в различни културни и етнически
общности, със сходно или еднакво значение (вариант I), както и да
откриете повече смислови връзки между имената на децата в класа
(вариант II), така че имената на всички (или повечето) ученици да бъдат
включени в смислови групи.
Вариант I
Необходимо е преди началото на занятието да изработите върху
постер (или на дъската) таблица с две колони. В първата колона запишете
значения на имена, използвани в различни култури, сред които са и
значенията на имената на децата от класа, а втората колона, озаглавена
“Имена със сходно или еднакво значение”, оставете непопълнена.
За този вариант е необходимо предварително да подготвите и
листчета (за всеки ученик по едно), от едната страна на които е записано
име с посочване на етно-културната общност, от която произхожда, а от
другата страна на листчето - значението на името. (Например: от едната
страна на листчето е изписано “Мохамед - арабско”, а от другата страна “С голяма слава”.) Изписаните значения на имената върху листчетата
трябва да съответстват на списъка от значения на имената, посочени в
първата колона от таблицата. Съберете всички листчета в кутия (или
шапка).
В началото на упражнението помолете учениците да изтеглят по
едно листче от кутията (шапката) и да се запознаят с неговото
съдържание. След това поканете учениците да станат от местата си и да се
групират помежду си според сходните значения на имената, които са
избрали. После, всяка група трябва да отиде до дъската (постера), където
вие предварително сте начертали посочената по-долу таблица.
Децата от всяка група трябва заедно да потърсят в първата колона
обединяващото значение на имената от листчетата си, и след като го
открият да залепят своите листчета срещу него във втората колона, така
че да се получи редица от имена със сходно или еднакво значение.
ЗНАЧЕНИЯ НА ИМЕНА
Радост
Сила божия
Златоръка
Устоявам, задържам се, трая

ИМЕНА СЪС СХОДНО ИЛИ
ЕДНАКВО ЗНАЧЕНИЕ
Радостина, Фарах (арабско)
Иляс (арабско), Илия
Диана, Анахит (арменско)
Стоян, Дурмуш (арабско), Траян

Вариант II
Този вариант можете да предложите на своите ученици, ако
предварително сте ги запознали със значенията на техните имена, или
преди това сте провели Дейност 1: “Каква е тайната на моето име?”
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Начертайте таблица (на дъската или на постер) по подобие на
посочената във Вариант I. В първата колона запишете значенията на
всички имена на учениците от вашия клас, а втората колона оставете
непопълнена.
Раздайте на учениците листчета, върху които да запишат своите
имена. След това представете на децата таблицата и ги помолете да
открият в нея значенията на своите имена. Обяснете им, че тяхната задача
е да попълнят втората колона на таблицата като залепят в нея листчетата
със своите имена точно срещу съответстващото им значение, записано в
първата колона.
За да придадете на дейността динамика и игрови характер,
предложете на учениците следния регламент: “След като откриете в
таблицата значението на своето име, вдигнете ръка! Този, когото посоча
ще излезе пред таблицата, ще съобщи на глас какво е значението на
неговото име, и ако е вярно това, което казва, ще залепи листчето с името
си във втората колона точно срещу значението на името. След това той
има право да се обърне към всички с въпроса: “Някой ще дойде ли при
мен?” и да повика при себе си друг ученик (или ученици), чието име има
еднакво или сходно значение на неговото име. Този ученик (ученици)
трябва да излезе отпред и да залепи листчето със своето име до неговото.
Когато приключим с една смислова групичка от имена, ще преминем към
друга. По този начин имената от нашия клас ще си намерят приятелчета!”
Необходимо е да окуражавате децата, докато изпълняват
упражнението и при необходимост да им припомняте значенията на
техните имена.
Забележка: Ако в класа ви има дете (деца), чието име не може да
бъде смислово обединено с нито едно друго име от класа, не оставяйте
името му само в таблицата! Залепете до него предварително подготвени
от вас листчета с имена, които не са на ученици от класа, но са характерни
за различни етно-културни общности.

ДЕЙНОСТ 3
“Защо е важно да имаме име?”
Цели:
 Да се задълбочи осмислянето на името и наименоването на
нещата като феномен, без който не можем да си представим
тяхното съществуване.
 Да се получи първоначална ориентация за възприемане на името
като гражданско-правен феномен.
 Да се предизвика интереса на учениците към тайнственото
(сакрално) послание на обредите, свързани с даването на име;
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към откриването на “магическата” сила на думите и връзката
между обичаите и правото.

Описание на дейността:
Предложените две групи въпроси предоставят възможност да
организирате варианти на обсъждане (или беседа), в зависимост от вашия
избор на цели и съдържателни акценти по темата.
Първата група въпроси насочва към разкриване на името като
културен и гражданско - правен феномен. С даването на име се признава
правото на човек да се отличава от останалите и заедно с това да им бъде
равнопоставен. Това му дава основание да изисква като гражданин,
наравно с другите, еднакво отношение спрямо себе си.
Примерни въпроси:
 Защо е важно веднага, когато се роди дете да му се даде име?
Какво може да стане, ако това не се направи? Какви опасности
грозят детето? Защо името пази човека?
 Каква информация носи името за човека, който го носи?
 По колко имена има всеки човек? Кое от тези имена е найважното?
 Имената показват ли откъде идваме?
 Защо хората толкова много държат на своите имена?
 Ако имахте други имена, щяхте ли да бъдете други хора?
 Може ли човек да заприлича на своето име?
 Знаете ли кого канят родителите на детето, за да му дадат име?
 Как се нарича ритуалът, с който се дава име на дете?
Втората група въпроси насочва вниманието към феномена
“наименоване”. Опитайте се да доведете учениците до разбирането, че
различните неща се означават с различни имена. Името прави нещата
видими – помага ни да ги открием, запомним и разберем. Дори, ако те
съществуват само в нашето въображение, дори само да ги мислим, те
съществуват, защото можем да ги наименоваме. Когато някой открие
нещо ново, непознато на хората до този момент, първата му работа е да му
даде име, за да разберат и другите, че това нещо съществува. (Например,
този който за първи път е направил шоколада, го е нарекъл с това име, за
да могат хората да го отличават от другите неща и да знаят, че това е
нещо за ядене и може да се произвежда.)
Примерни въпроси:
 Може ли нещо да съществува, а да няма име?
 Може ли нещо да съществува и да не му знаем името?
 Защо, когато човек открива нова звезда, първо й дава име?
 Защо човек дава имена на нещата?
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 Обичат ли децата да дават имена на различни неща? Какво наймного обичат да наименоват?
 Какво никога не бихте могли да наименовате?
 Кое е най-хубавото име, което можете да дадете на някого?
 Имате ли си тайни имена, които никой освен вас не знае?

ДЕЙНОСТ 4
“Самоличност за извънземното”
Цели:
 Да се затвърдят нагласите за възприемане на името на човека
като част от неговите права и като атрибут на неговата
самоличност.
 Учениците да разберат значението на презимето и фамилното
име и да се запознаят с документите за доказване на
самоличността - свидетелство за раждане, лична карта и паспорт.

Необходими материали:
 удостоверение за раждане и копие на непопълнено
удостоверение за раждане
 лична карта и паспорт, и копие на непопълнена лична карта
 листа от блок за рисуване, флумастри и цветни моливи

Описание на дейността:
Стъпка I
Условието към началото на предстоящата дидактическа игра можете
да представите по следния начин:
“Представете си, че едно невидимо извънземно същество ни е дошло
на гости. То желае да поживее известно време при нас и да ни опознае.
Затова иска да приеме човешки образ. За да се появи обаче, и за да
заживее с нас, то тряба да притежава правата, които имаме всички ние.
Ние можем да му помогнем, ако се опитаме да му дадем първото право, от
което се ползва всяко новородено човешко дете, а именно правото да носи
име.”
Обяснете на учениците, че тяхното невидимо гостенче с удоволствие
ще носи името, презимето и фамилията, които те му дадат.
След това разделете класа на три групи и поставете следните задачи:
първата група да измисли какво лично име да даде на извънземното,
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втората група да реши какво презиме да му даде, а третата група - каква
фамилия.
Ако децата от втората и третата група попитат как се казват
родителите на извънземното (например, баща му) и какво е тяхното
фамилно име, вие можете да отговорите, че техните имена не звучат като
човешките, но смисълът на презимето, например, е “звезда”, а на
фамилното име е “магия”. При това положение учениците трябва да
изберат презиме и фамилия, съобразно тези значения.
След като приключи работата по групи, говорителите на всяка една
от тях трябва да съобщят какво име, презиме и фамилия са измислили на
извънземното, а вие да им благодарите от негово име.
Стъпка II
Възниква обаче друг проблем. Съществото съобщава, че все още се
чувства безпомощно и не може да живее сред хората, защото е разбрало,
че човешките деца, освен имена, имат и някакви номера, които се записват
във важни документи. Какви са тези номера, и как може то да ги получи?
На това място от дидактическата игра вие трябва да съобщите на
учениците, че извънземното явно има предвид т.нар. “Единен Граждански
Номер”. Ако децата не знаят какво представлява ЕГН, вие трябва да им
обясните, че този номер всеки човек получава с раждането си, и че за
разлика от имената, които могат да съвпадат, единните граждански
номера никога не се повтарят. Всеки човек има свой ЕГН, който е
единствено негов. Всеки може, ако желае, да промени името си, но не и
своя единен граждански номер. Първите шест цифри от ЕГН показват
годината, месеца и датата на раждане на човека. Последните четири
цифри са число, което показва поредността на записване на човека в
документите на специалната гражданска служба, която издава ЕГН. Чрез
ЕГН човек удостоверява своята самоличността - това, че той е този човек.
След обясненията, можете да подсетите учениците, че трябва да
попитат извънземното кога е родено, за да му дадат единен граждански
номер. Ако децата се затруднят какви да бъдат последните четири цифри,
предложете им например номер 0001, защото това е първото извънземно,
което иска да бъде регистрирано в земните регистри.
Стъпка III
По-нататък учениците разбират, че, за да бъде узаконено
присъствието на извънземното сред хората, условието, свързано с
даването на ЕГН, се оказва също недостатъчно. Необходимо е още и
удостоверение за раждане.
За да улесните възприемането на този документ, вие можете да
покажете удостоверение за раждане и след това да поставите задача на
учениците: заедно да изработят специалното удостоверение за раждане на
извънземното. По ваша преценка можете да предложите и копие на
непопълнено удостоверение за раждане, което учениците да попълнят с
името и ЕГН на извънземното.
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Стъпка IV
В края на играта, можете да обясните на учениците, че ако
извънземното е навършило 14 години, ще трябва да му изработят и лична
карта. Ако учениците са избрали (чрез посочената от тях година на
раждане) възраст на извънземното под 14 години, вие можете да им
съобщите след колко години то ще се нуждае от подобна лична карта.
Във връзка с това отново е необходимо учениците да получат
обяснение, с което да се обобщи, че името и ЕГН са личните данни, въз
основа на които се издават документи за самоличност. Сред тези
документи са удостоверението за раждане, личната карта и паспорта.
Право на всеки човек е да разполага с документи за самоличност, с които
да удостоверява и принадлежността си към определена държава. Това е
гаранция, че е пълноправен гражданин, че може да ползва и другите си
права (например, да пътува в други държави).
Ако учениците пожелаят да изработят и лична карта на
извънземното, вие можете да им покажете “лична карта” и паспорт, по
подобие на които да изготвят неговите документи. Можете също да им
предоставите и копие на непопълнена лична карта, която те да попълнят с
данните на извънземното, или да ги помолите да измислят специална
лична карта за извънземното. Тя може да бъде оформена според
желанията им и да съдържа онази информация за извънземното, която
учениците смятат, че е важно да се знае.
Накрая можете да предложите на учениците да изработят и свои
лични карти или паспорти, с които да удостоверяват самоличността си,
например пред извънземното, или пред своите родители и приятели.
Какво може да се случи?
Възможно е децата да не са ориентирани в произхода и значението
на презимето и фамилията на човека. В този случай е необходимо да се
проведе беседа с учениците, за да се разкрие смисъла на презимето и
фамилното име. Идеята е учениците да направят сравнение между
смисъла (предназначението) на личното име и останалите две имена, още
веднъж да свържат своето име с чувството си за идентичност, а с
останалите две имена да свържат чувството си за семейна и родова
принадлежност.
За целите на беседата можете да използвате някои от следните
въпроси:
 Защо хората имат по още две имена, а някои и по повече?
 Както е известно кръстниците избират първото (малкото) име на
детето, а защо не могат да изберат неговото презиме (второ) и
фамилно (трето) име? Какво показват презимето и фамилното
име?
 Кога (в какви ситуации) човек най-често си казва и трите имена?
Дайте примери?
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 Защо когато искаме някой да научи повече неща за нас, ние му
казваме не само личното си име, но и останалите си имена?
Препоръчваме отговорите на учениците да се използват, за да се
направи сравнение между начините на образуване на презимето и
фамилията на хората от различни етно-културни общности. Това би било
полезно, ако пожелаете да разкриете пред учениците единния смисъл на
наименоването, особено ако в класа има представители на различни
етнически групи.
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(4) ТЕМА:

ПРАВО НА ДОМ И НА СЪЖИТЕЛСТВО СЪС
СВОИТЕ РОДИТЕЛИ

“1) Детето ... доколкото е възможно (има – б.а.) право да
познава и да бъде отглеждано от своите родители.”
(Член 7 от “Конвенция за правата на детето”)
“1) Държавите ... осигуряват детето да не бъде разделяно от
родителите си против тяхната воля, освен когато
компетентните власти решат ..., че такова разделяне
е необходимо за висшите интереси на детето.”
(Член 9 от “Конвенция за правата на детето”)
“1) Никое дете не трябва да бъде подлагано на произволна или
незаконна намеса в неговия личен живот, семейство, дом ...”
(Член 16 от “Конвенция за правата на детето”)
ОСНОВАНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Домът е първото защитено и сигурно “свое място”. Той за цял
живот остава кътчето, в което всеки може най-лесно и задълго да бъде с
хората, които обича и със самия себе си. Домът не е само сградата къщата, апартаментът, помещението, стаята, които приютяват.
Отличителните
характеристики
на
членовете
на
семейството,
своеобразието на взаимоотношенията помежду им, ценностните им
ориентации творят неповторимата атмосфера на всеки дом. Затова домът
се възприема повече емоционално и като идея, отколкото в неговите
рационални измерения. Той се превръща в метафора на изначалната
връзка на детето с неговото семейство.
Домът е символ на семейството и родителството. За детето
“семейство” означава защита, а съжителството със своите родители е найестественият начин на живот. Детето не подлага на съмнение факта, че
трябва да бъде отглеждано от своите родители, и че те му дължат обич и
грижи.
Обществото и държавата също приемат, че семейната институция е
тази, която е в състояние да осигури най-добрата защита на интересите на
детето и делегира права на родителите:
 да избират име на децата си и да им дават своето гражданството;
 да поддържат лични отношения и преки контакти с децата си и
да не бъдат разделяни от тях, против волята им (освен в
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случаите, когато такова разделяне е необходимо за висшите
интереси на детето);
 да отглеждат децата си като се грижат за тяхното физическо,
умствено здраве и личностно развитие;
 да ги възпитават в духа на традиционната за своята етническата
и религиозна общност култура и ценности;
 да се интересуват и получават информация за здравословното
състояние и училищните постижения на своите деца, както и да
вземат решения за тяхното здраве и образование;
 да осигуряват децата си като сключват договори за здравно
осигуряване и социални застраховки.
Признаването и ползването на тези права от семейството означава и
поемане на отговорност за развитието на децата. Чрез своите права
родителите се задължават да отговорят на потребностите на детето от:
 семейство;
 развитие, съответстващо на неговите възможности;
 здравно и социално осигуряване;
 защита на културната му идентичност (притежаване на име;
усвояване на език, традиции и бит, характерни за етническата
общност, към която принадлежи; изповядване на религия).
Връзката на човека с неговия дом и семейство има интимен
характер. Домът прилича на своите обитатели. Те го създават според
собствените си потребности, претенции и възможности. Посредством
утвърдените в него традиции и обичаи, разкриващи семейните ценности,
домът твори личностните особености (ориентации, убеждения, нагласи) на
членовете на семейството. Духът на дома и съхранените от него ценности
възпроизвеждат у всяко следващо поколение потребността да бъдат
мултиплицирани.
Хората от различни култури имат различни представи за дом и
семейство, но за всички домът и семейството са ценности, и за всички е
еднаква потребността да гарантират чрез тях правото на сигурност и
щастие на децата.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕМАТА ЗА:
МОТИВИРАНЕ
НА
УЧЕНИЦИТЕ

 Провокиране на интерес към изследване на
жизнената среда, в която живеем; към начина
на живот на околните (връстници и възрастни)
и възможностите да се отстоява правото на дом
и семейство.
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ОРИЕНТИРАНЕ
В ПОЗНАНИЯ

 Осмисляне на най-важните функции на дома и
възприемането му като лично пространство,
определено от потребностите и възможностите
на неговите обитатели.
 Изследване на семейството като територия за
действие на правата на детето.

РАЗВИТИЕ
НА УМЕНИЯ

 Умения за идентифициране на ценности
семейството и за разкриване на връзката им
потребностите и правата на детето.
 Умения за разбиране на общото и различното
основанията на хората да живеят в свой дом
да имат семейство.

ДЕЙНОСТИ:
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ
1

2

3

4

“Домът, в който се чувствам сигурен и щастлив” упражнение, мозъчна атака и обсъждане, чрез които
учениците описват своите домове, как живеят в тях и как
си представят домът, в който всяко дете би се чувствало
защитено и щастливо.
“Какво ще се случи, ако Карлсон, Пипи Дългото
чорапче и Малкият принц разменят своите домове?”
– провеждане на обсъждане за правото на всеки да се
чувства добре в своя дом.
“Това е дом, а това не е дом!” - дискусия (подобна на
подвижна игра) за възможностите да се живее на такива
места, за които не винаги със сигурност може да се
каже, че са домове.
“Защо децата имат нужда от семейство?” –
упражнение (картинно описание на “заедността” в
семейството) и мозъчна атака за причините, поради
които децата се нуждаят от семейство.

58

в
с
в
и

ДЕЙНОСТ 1
“Домът, в който се чувствам сигурен и щастлив”
Цели:
 Учениците да развият умения за словесно и графично описване
на собствения дом и за пространствено ориентиране по
местоживеене.
 Да научат повече за домовете и начина на живот на своите
връстници.
 Да получат представа за общите и особени характеристики на
домовете, в които обикновено живеем.

Необходими материали:
 листа от блок за рисуване
 флумастри и цветни моливи

Описание на дейността:
Стъпка I
Помолете всеки ученик самостоятелно да отговори с рисунка на
въпроса: “Как изглежда моят дом?”.
След това предложете на учениците да се подредят в кръг с
рисунките в ръце, така че рисунките да се виждат от всички. Всеки
участник трябва да обясни на останалите къде и в какъв дом живее.
За да получат учениците по-добра пространствена представа за
взаимното разположение на техните домове, можете да им предложите да
застанат един спрямо друг така, както са разположени един спрямо друг
техните домове в населеното място, където живеят. Бихте могли да им
помагате при подреждането, като им задавате съответните ориентири
(например: посоки; улици; постройки, познати на всички в населеното
място и др.).
Стъпка II
Проведете мозъчна атака като предложите на учениците да
продължат следното изречение: “Моят дом е мястото, в което аз ...”
Изпишете на постер (или върху черната дъска) всички техни отговори и
направете кратко обобщение на това какво най-често хората правят в
своите домове. Накрая попитайте класа: “Какъв трябва да бъде домът, за
да се чувстваме в него сигурни (защитени) и щастливи?”.
Ако в своите отговори учениците съсредоточат вниманието си само
върху външните характеристики на дома, отнасящи се предимно до
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неговото външно и вътрешно оформление, опитайте се да актуализирате
техния опит, свързан с възприемането на дома като място за съвместен
живот и общуване на децата със своите родители, близки и роднини.

ДЕЙНОСТ 2
“Какво ще се случи, ако Карлсон, Пипи Дългото чорапче и
Малкият принц разменят своите домове?”
Цели:
 Да се повиши чувствителността на учениците към различните
представи на хората за дом и към различните им възможности да
го имат.
 Учениците да се забавляват и да развиват уменията си да
фантазират - с лекота да преминават от фантазните образи към
анализиране на реалности.

Описание на дейността:
Стъпка I
В началото проверете дали учениците знаят кои са Карлсон, Малкия
принц и Пипи Дългото чорапче. Ако е необходимо отделете малко време,
за да им припомните отделни събития, свързани с живота на тези
литературни герои.
Прочетете на целия клас следните откъси от едноимените
литературни произведения и поставете на учениците задача да помислят
защо са необикновени домовете, в които живеят тези герои.
Домът на Карлсон
(Из “Карлсон от покрива отново лети” от Астрид Линдгрен)
“Малките къщурки, разположени по покривите, могат да бъдат
наистина уютни, особено ако са като Карлсоновата. Неговата къщичка
има зелени капчици на прозорците и малка външна стълба, нещо като
веранда, извънредно удобна за сядане. Тук човек може да приседне вечер
и да се любува на звездите, а денем - да пие плодов сок и да хрупа
курабии, ако си има курабии, разбира се. ...
Къщичката на Карлсон се състоеше само от една стая. В тази стая
Карлсон бе поставил един дърводелски тезгях, върху който да рендосва,
да яде и да слага разни неща. Освен това - една кушетка, на която да спи,
да подскача и да крие разни неща. Освен това - два стола, на които да
седи, да слага разни неща и да се катери, когато трябваше да пъхне разни
неща в шкафа. Но това беше невъзможно, защото той беше вече съвсем
претъпкан с други разни неща, които не можеха да стоят на пода или да се
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закачат по гвоздеите на стената, тъй като там вече имаше разни други
неща ... и то твърде много. Карлсон си имаше и камина, също пълна с
разни неща, и желязна скара, върху която можеше да си приготвя храна.
Върху полицата над камината пак имаше разни неща. Но от тавана не
висеше почти нищо. Само един свредел и един плик с орехи, и един
пищов с тапа, и клещи, и чифт пантофи, и ренде, и пижамата на Карлсон,
и парцалът за миене на чинии, и мангалът, и едно куфарче, и кесийка със
сушени череши и нищо повече. ...
.... къщичката на Карлсон беше съвсем старовремска. В нея нямаше
нито електричество, нито водопровод. Карлсон имаше газена лампа, която
му светеше вечер, а вода черпеше от бъчвата за дъждовна вода, която
стоеше до единия ъгъл на къщичката му. ...
Започна да се мръква. ... Сградите внезапно придобиха съвсем
различен вид, станаха тъмни и загадъчни, а накрая съвсем черни. Сякаш
ги бе изрязал с огромна ножица от черна хартия и бе прибавил само
няколко четириъгълничета от златист станиол вместо прозорци. Все
повече и повече ставаха осветените четириъгълници в цялата чернилка,
защото хората започнаха да палят лампите в своите домове. ... През
прозорците се виждаше как хората се движат, заети с туй - онуй, и човек
можеше да се чуди какво ли правят, кои ли са и защо живеят именно там,
а не другаде. ... Карлсон не се чудеше.
- Нали все някъде трябва да живеят, горките хорица - отбеляза той. Не всеки може да си има къща на покрива.”
Домът на Пипи Дългото чорапче
(Из “Пипи Дългото чорапче” от Астрид Линдгрен)
“В покрайнините на малкото градче имаше една запустяла градина.
Сред градината се издигаше стара къща, а в къщата живееше Пипи
Дългото чорапче. Тя беше на девет години и живееше тук сам-самичка. ...
Бащата на Пипи беше купил старата къща с градината преди много
години. Беше решил да живее тук с Пипи, когато остарее и вече нямаше
да може да кръстосва моретата. Но стана така, че той изчезна в морето и
докато го чакаше да се върне, Пипи реши да отиде във Вила Вилекула.
Тъй се казваше къщата, която стоеше готова, обзаведена и чакаше
обитатели. Една хубава лятна вечер Пипи се сбогува с всички моряци от
кораба на баща си. ...
От кораба Пипи отнесе две неща. Една малка маймунка на име
Господин Нилсон - подарък от татко й - и една голяма чанта, пълна със
златни парички. ...
Тя наистина бе забележително дете. Най-необикновеното у нея беше
силата й. ... Пипи беше така изумително силна ... можеше да вдигне на
ръце цял кон и често го правеше. Тя си имаше кон - беше го купила с една
от многото златни парички в деня, когато се настани във Вила Вилекула.
Открай време беше мечтала за собствен кон. Сега той живееше на
верандата, но когато Пипи искаше да пие там следобедното си кафе,
безцеремонно го изнасяше в градината.”
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Домът на Малкия принц
(Из “Малкият принц” от Антоан дьо Сент-Егзюпери)
“Трябваше ми доста време, за да разбера откъде бе дошъл той (б.а. Малкият принц) ... неговата родна планета беше малко по-голяма от една
къща. ...
... върху планетата на малкия принц имаше страшни семена ...
семена на боабаби. Почвата на планетата бе поразена от тях. И ако човек
премного закъснее да се занимае със стръкчето, никога не ще може да се
отърве от боабаба. ...
Върху планетата на малкият принц имаше съвсем простички цветя,
само с един ред листенца, които не заемаха никакво място и не безпокояха
никого. Те се появяваха сутрин сред тревата и вечер увяхваха.
Но това цвете бе поникнало един ден от някакво семе донесено кой
знае от къде, и малкият принц беше бдял съвсем отблизо над стръкчето,
което не приличаше на другите стръкчета. ... скоро спря да расте на
височина и започна да приготвя цвете. ... То грижливо подбираше своите
бои. Обличаше се бавно, оправяше едно по едно своите листенца. ...
Искаше да се появи само в пълния блясък на красотата си. ... Беше голяма
кокетка! ...
Той (б.а. - Малкият принц) имаше два действащи вулкана. Така му
беше много удобно да стопля сутрешната си закуска. Имаше и един
угаснал вулкан, но както сам казваше: “Човек никога не знае какво може
да стане!”... Когато са добре изчистени вулканите горят полекичка и
равномерно, без да изригват. ...”
След като прочетете откъсите, помогнете на учениците да се справят
с поставената задача (да отговорят защо тези домове са необикновени)
като им зададете следните въпроси:
 По какво домовете приличат на своите обитатели? (По какво,
например, домът на Карлсон прилича на самия Карлсон?)
 Защо Карлсон предпочита да живее на покрива? Защо Пипи
Дългото чорапче живее заедно с коня си, който е настанила на
верандата? Защо Малкият принц повече от всичко иска да се
върне на своята планета?
 Бихте ли предложили на някой от тези герои да живее в друг
дом?
 Какво може да се случи, ако Карлсон, Пипи Дългото чорапче и
Малкия принц разменят своите домове? Ще се промени ли с
нещо техния живот, ще се променят ли самите те? Например, как
би се чувствал Малкия принц в дома на Пипи, или как би се
чувствал Карлсон в дома на Малкия принц?
 Има ли значение в какъв дом живееш, ако ти харесва да живееш
в него?
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 Можете ли да обясните какво всъщност искат да ни кажат
героите за своите домове със следните реплики:
Карлсон: “Не всеки може да си има къща на покрива.”;
Пипи Дългото чорапче: “Аз съм дете, това е моят дом и
следователно е детски дом. В него има място, и то много
място.”;
Малкият принц: “Там, където живея аз, е много мъничко и
затуй не мога да ти покажа своята звезда. Но тъй е по-добре. За
тебе моята звезда ще бъде една от всички звезди... И тогава ще
ти бъде хубаво да гледаш всички звезди... Тъй като аз ще живея
на някоя от тях, тъй като аз ще се смея на някоя от тях - когато
погледнеш нощем небето, на тебе ще ти се струва, че всички
звезди се смеят. Ти ще имаш звезди, които знаят да се смеят!”.
С помощта на посочените въпроси в процеса на обсъждане можете
да изведете следните основни идеи:
(1) Всеки има право да живее в дом, който харесва и желае.
(2) Всеки има право да направи дома си уютен, според собствените
си разбирания и потребности; да го направи подходящ именно за себе си да го оприличи на себе си. Домовете много често (обикновено) приличат
на своите обитатели, защото това е тяхното лично, интимно място.
(3) Всеки има нужда там, където живее, да има поне един “свой
ъгъл”, който може да се нарече само негов, и където може да остане сам
със себе си - да затвори очи и спокойно да помечтае или съсредоточено да
обмисля своите бъдещи планове.
Стъпка II
Следващата част, сравнително кратка по времетраене, е
предложение да се приключи започнатото обсъждане (от стъпка I).
Насочете мисленето на учениците от фантазните образи към
реалността, която предлага множество примери за домове, значително поразлични от онези, които сме склонни да забелязваме. По този начин
можете да осъществите логичен преход към Дейност 3.
Примерни въпроси:
 Виждали ли сте домове, които се различават много повече от
всички останали?
 Можете ли да си представите какви хора живеят там?
 Можете ли да ги опишете (с думи или по някакъв друг начин)?
Например, как изглеждат децата там, как живеят, с какво се
занимават, какви игри играят и т.н.?
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ДЕЙНОСТ 3
“Това е дом, а това не е дом!”
Цели:
 Учениците да се запознаят с облика и функционалността на
различни домове, в които най-често хората живеят не по свое
желание.
 Да направят разграничение между домове, които служат само за
подслон и домове, в които хората могат да живеят пълноценно.

Необходими материали:
 табели с надписи: “Да”, “Не” и “Не мога да преценя”

Описание на дейността:
По начина на провеждане тази дискусия наподобява подвижна игра.
Преди да пристъпите към нейното начало, поставете на три различни
места (например на три от стените) табели със съответните надписи: “Да”,
“Не” и “Не мога да преценя”. Обяснете на учениците, че всеки от тях, в
зависимост от мнението си по предложените за дискутиране случаи, може
да променя своето място в класната стая, като застава под една от тези три
табели. По време на самата дискусия всеки, който променя своето мнение,
може да променя и своето местоположение под табелите.
Учениците трябва да отговорят на следните въпроси: “Може ли
улицата да бъде дом?”, “Колибата може ли да бъде дом?”, “Може ли
общежитието да бъде дом?”, “Може ли фургонът да бъде дом?”,
“Караваната може ли да бъде дом?”, “Каруцата може ли да бъде дом?”,
“Корабът може ли да бъде дом?”, “Може ли гората да бъде дом?”, “Полето
може ли да бъде дом?”, “Може ли домът за стари хора да бъде дом?”,
“Дом ли е приютът за бездомни?”, и т.н.
В зависимост от своите отговори учениците трябва да заемат място
под съответната дума (“Да”, “Не” или “Не мога да преценя”) и по този
начин да изразят своята позиция.
Така всеки път (при всяко задаване на въпрос) се оформят групи - на
тези, които са отговорили с “Да”, с “Не” и с “Не мога да преценя”. След
оформянето на групите, трябва да дадете възможност на техни
представители да защитят своята позиция, като се аргументират защо са
избрали този отговор. Ако децата имат вече изградени умения за работа в
група, могат сами да излъчват свои говорители, като преди това
провеждат и кратки обсъждания в групата за намиране на найподходящите аргументи.
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Ако някой участник промени мнението си под влиянието на
аргументите от друга група, той може да се присъедини към тях,
променяйки своето местоположение. Възможно е определена позиция да
се защитава и само от един човек, което не променя условието на играта.
По време на дискусията, за да помогнете на учениците в процеса на
търсене на аргументи, можете да им задавате спомагателни въпроси,
например:
 Защо е дом?
 За кого е дом?
 Кога, при какви обстоятелства, посоченото може да бъде дом?
 Как се живее там? (начин на живот и особени обстоятелства)
 Ако вие живеете там, как бихте се чувствали?
 Ако това е дом, добър ли е той за своите обитатели? И ако не е
добър за своите обитатели, защо не го напускат?
 Ако това не е дом, защо живеят хора в него?

ДЕЙНОСТ 4
“Защо децата имат нужда от семейство?”
Цели:
 Да се актуализират преживяванията на децата, свързани с
удоволствието и ангажимента да се живее в семейство.
 Да се изследват и формулират повече причини за нуждата на
децата от семейство.

Необходими материали:
 постер и флумастри

Описание на дейността:
Стъпка I
Предложете на учениците вкъщи да отговорят чрез рисунки на
следните въпроси:
 Как работим заедно в моето семейство?
 Как почиваме заедно в моето семейство?
След това всеки ученик, ако желае може да представи своите
картинни сюжети пред класа и да ги коментира. Ако изобразените
ситуации и настроения засягат деликатни страни от живота на
семейството, желателно е да не настоявате за техния коментар.
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Предполага се, че с помощта на тази процедура ще актуализирате
опита на децата, свързан с техните преживявания от съвместния им живот
със своите родители, което, от своя страна, ще стимулира тяхната
активност при провеждането на предстоящата мозъчна атака.
Стъпка II
Учениците могат да продължат да “изследват” семейството, но този
път не чрез символното представяне на личните си преживявания,
свързани с живота им в него, а по-директно - чрез формулиране на
причините, поради които децата се нуждаят от семейство.
Предложете на учениците да отговорят чрез мозъчна атака на
въпроса: “Защо децата имат нужда от семейство?”. Дадените отговори
изписвайте на постер (или на дъската) и накрая заедно с учениците се
опитайте да формулирате няколко основни тези, потвърждаващи
ценността на семейството за всяко дете.
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(5) ТЕМА:

ПРАВА И ПРАВИЛА В СЕМЕЙСТВОТО

“Държавите - страни по конвенцията, зачитат
отговорностите, правата и задълженията на родителите ... да
осигуряват по начин, съответстващ на развитието на
способностите на детето, подходящи насоки и ръководство
в упражняването от него на правата, признати
в тази конвенция.”
(Член 5 от “Конвенция за правата на детето”)
ОСНОВАНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Правото е система от важни правила (норми) за съвместна
дейност и съжителство. Правилата (нормите), които държавата налага
чрез своята власт се наричат закони.
Правилата за съвместен живот определят рамките на свободата,
т.е. задават нормата - позволено (разрешено) и забранено
(неразрешено). Разрешенията и забраните са правила. Правилото може да
се дефинира само чрез забрани и само чрез разрешения, както и
едновременно с двете, доколкото дефинирането чрез ограничение
(негативната дефиниция), вече предполага (определя) и свободите.
Правилата регламентират взаимодействията между хората, определят
докъде се простира свободата на техния избор. Това означава, че те
гарантират и определена предсказуемост на резултатите от съвместното
битие. Например, ако има правила, които описват дължимо поведение при
определени условия, то следва да се очаква демонстриране на това
поведение, ако условията са налице. Или, ако избираш и твоят случай е в
рамките на правилото, то ти имаш право да очакваш да ти се случи това,
което е предвидено в правилото. По този начин човек има право и
възможност да постъпи правилно, когато познава и съблюдава правилата.
Разрешенията и забраните са вид изисквания за дължимо
поведение. Задължение е да се спазва това, което правилото разрешава
или забранява. Ето защо обикновено се говори за задължения в смисъл да
се зачита онова, което е разрешено на другия да прави в рамките на
правилото и да не се пристъпва забраната, която правилото налага.
Всяко право само по себе си също е правило, защото
регламентира забрани и свободи. Различните права са дефинирани с
различна степен на общност. Ето защо всяко право, в зависимост от това с
каква степен на общност е дефинирано, се нуждае от съответната
конкретизация, за да може да обслужва случаите, които са в неговото поле
от забрани и разрешения. Тази конкретизация става чрез правила с помалка степен на общност. Разбира се, за всеки един случай (казус)
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правила не могат да се дефинират, но всеки, непредвиден в правилото
случай дава възможност то да се тълкува и в неговите граници да се
допускат прецеденти, които в последствие го обогатяват и могат да
доведат до неговото изменение. С други думи, с акта на конкретизиране
на правата чрез правила се защитава съществуването на самите права.
В контекста на разглежданата тема, определянето (договарянето) на
конкретни правила в семейството в рамките на правата на детето (така,
както са дефинирани в Конвенцията) им вдъхва живот и дава възможност
на двете страни (родителите и децата) да осмислят тяхната
функционалност.
Договарянето на права (правила) е сложен процес. Не всички
желания и претенции на страните могат да бъдат взаимно одобрени и да
се вменят като техни права. Основният механизъм на договарянето на
ново право (правило) е:
(1) Да съществува необходимост от регламентиране на създадени
вече взаимоотношения, чрез което ще се защитят интересите на
страните, които взаимодействат, както и на страните, които търпят
последствията от това взаимодействие; или да се появи такава
необходимост, в резултат на уреждане на нови взаимоотношения.
(2) Договарящите се страни да имат воля и възможности да
гарантират взаимните си потребности и желания (тези, за които се
договарят да станат техни права), т.е. да ги признаят като взаимни
задължения и отговорности, и да ги осигурят.
(3) Удовлетворяването на потребностите и желанията да не
засегне основни нужди и да не навреди както на някоя от договарящите
се, така и на трета страна. Делигирането на право на някого не може да
става за сметка на нарушаване правото на друг.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕМАТА ЗА:
МОТИВИРАНЕ
НА
УЧЕНИЦИТЕ

 Предизвикване на интерес към проучване на
възможностите на семейството да създава
позитивна емоционална атмосфера чрез ролите
и правилата за съвместен живот.

ОРИЕНТИРАНЕ
В ПОЗНАНИЯ

 Запознаване на учениците с техни права, които
са свързани с живота им в семейството.
 Изследване на разбиранията на учениците за
“тяхно право” и диференциране на “желания” и
“права”.
 Ориентиране
във
функционалността
на
“правилата” на поведение.
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РАЗВИТИЕ
НА УМЕНИЯ

 Умения за идентифициране на важни за децата
и родителите правила за съвместен живот.
 Умения за търсене на причинно-следствени
отношения в поведението на хората.
 Умения
за
изследване
на
собственото
поведение от различни гледни точки и за
позитивно възприемане на своята роля в
семейството.

ДЕЙНОСТИ:
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ
1

2

3
4

“Какви права имам у дома?” - мозъчна атака и
обсъждане на правата, които децата трябва да имат у
дома.
“Правилата в отбора, наречен “семейство” упражнение за анализиране на задълженията в
семейството.
“Хайде, да се разменим!” - дидактическа игра за
позитивиране на неприятни домашни задължения.
“Ако бях цар” – упражнение (ролева игра) за ролите на
децата и родителите в семейството.

ДЕЙНОСТ 1
“Какви права имам у дома?”
Цели:
 Да се възпроизведат представите на учениците за техните права
у дома и отношението им към тях.
 Да се ориентират в отношенията между потребности, желания и
права.
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Необходими материали:
 постер и флумастри

Описание на дейността:
Попитайте децата: “Какви права имате у дома?” и изискайте от тях
повече отговори. Тази мозъчна атака ви е необходима, за да получите
информация за това как те си представят своите права у дома. Може да се
предположи, че някои ученици ще екстраполират своите знания за правата
на детето върху “територията” на своя дом. Това е една от целите на
настоящото предложение. Заедно с това, сред отговорите на децата ще се
появят и такива, които се отнасят до техни неудовлетворени желания и
несъгласия с налагани забрани. Например: желанието да гледат телевизор
до късно и забраната да го правят; желанието да играят навън повече,
отколкото разрешават родителите и др.
След като приключи процедурата по даването на отговорите,
помолете учениците да си представят какво може да се случи, ако
формулираните от тях права (без значение дали те действително са права
или не според Конвенцията) се осъществяват безпроблемно - така както те
биха искали. Помогнете им с въпроси да започнат да изследват
възможните последствия от едни или други хипотетични действия, които
са посочили като свои права и запишете на дъската различни мнения.
Провокирайте учениците да анализират своите предложения и ги
насочете към осмисляне на начина, според който едно желание може да се
превърне в право (в смисъла, използван в Конвенцията), а друго - не.
Основната идея е децата сами да доловят връзката между потребност,
желание и право, и да осъзнаят наличието на следните условия за
признавенето на потребността (желанието) като право: (1) страни, които
се договарят; (2) воля и възможности на страните да удовлетворят (и
гарантират) потребностите и желанията, по които се договарят; (3)
договарянето да не навреди на други хора.
Опитайте според тези три критерия децата да анализират някои свои
желания, които биха искали да им се признаят от възрастните като права.
Например, “желанието (правото) да гледат телевизор до късно през
нощта”; “желанието (правото) да имат повече време за игри навън”;
“желанието (правото) да имат домашен любимец”; “желанието (правото)
да притежават ролери, велосипед, компютър и др.” Попитайте ги за
възможностите, отговорностите и вредите на всяка от страните, от които
зависи изпълнението на желанието.
Заедно с обсъждането, можете да предложите на учениците ролева
игра. По желание някои от тях биха могли да играят “родители”, а други “техните деца”. Нека всеки, според ролята, която изпълнява, потърси
аргументи, за да защити своите интереси. Ще бъде полезно, ако се изиграе
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договаряне между двете страни. По този начин нагледно ще се
демонстрира принципът, според който потребността и желанието стават
права, когато са признати от всички.
В заключение и като потвърждение на този извод, представете на
учениците посочения по-долу списък от права на детето, които са
непосредствено свързани с ангажиментите на родителите спрямо тях и
затова могат да се определят като “правата, които имаме у дома”. В
определен смисъл тези права могат да се възприемат и като права на
самите родители, като права на социалната роля “родителството”, което
още веднъж доказва твърдението, че делегирането някому на права не
може да става за сметка на ограничаването на правата на другиго. Кажете
на учениците, че правата, записани в Конвенцията, са резултат от
споразумение (договореност) между държавите, което означава, че те са
ги признали и се ангажират с тяхното спазване.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Аз имам право да говоря на езика на своите родители.
Аз имам право да празнувам заедно с моите родители.
Аз имам право да изповядвам своята религия.
Аз имам право да живея с родителите си и да бъда отглеждан от
тях.
Аз имам право да изразявам мнение по всички въпроси у дома,
които се отнасят до мен.
Аз имам право родителите ми да се грижат за моето здраве.
Аз имам право родителите ми да се грижат да посещавам
училище.
Аз имам право да играя и да почивам в свободното си време.
Аз имам право да не бъда принуждаван от родителите си да
работя нещо, което ще увреди здравето ми и ще ми попречи да
ходя на училище.
Аз имам право да не бъда принуждаван от своите родители да
прося и крада.
Аз имам право да не бъда принуждаван от своите родители да
употребявам наркотици или да ги продавам.
Аз имам право родителите ми да не упражняват насилие спрямо
мен.

След представянето на посочения списък от права, децата могат да
коментират дали те съответстват на техните права у дома.
Темата за правата у дома подготвя учениците както за по-глобално
възприемане на значимостта на правата и съпътстващите ги правила, така
и за осмисляне на необходимостта да се живее според правила не само в
семейството, но в училищните и в извънучилищните общности.
Какво може да се случи?
В процеса на обсъждане може да се появи потребност да се обърне
по специално внимание на някои права (от Конвенцията), които според
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децата не се спазват от техните родители, или по принцип - от
възрастните. Не е желателно да се опитвате да отклоните тези коментари,
освен в случаите, в които за обсъждане се предлага конкретно поведение
на родители на деца от класа, което силно накърнява достойнството и
уронва авторитета на децата.

ДЕЙНОСТ 2
“Правилата в отбора, наречен семейство”
Цели:
 Да се предизвика вниманието на учениците към анализиране на
ролите
и
правилата, които регламентират семейните
взаимоотношения.
 Да се задълбочат представите на учениците за “правила” и да
открият приложението им в сферата на техните ежедневни
взаимоотношения.

Необходими материали:
 постер и флумастри
 фотокопия на Приложение N2

Описание на дейността:
Като въведение на учениците в темата за правилата на съвместен
живот в семейството, бихте могли да се обърнете към тях по следния
начин:
“Представете си някакъв мач между два отбора! Кой отбор
предполагате, че по-често спазва правилата на играта:
 Този, който играе по-добре, или този, който е по-слаб?
 Този, който печели играта, или този, който губи играта?
 Този, в който играчите взаимно се уважават повече, или този, в
който играчите непрекъснато се карат помежду си?”
След като получите отговорите на децата, сред които е почти
изключено да има такива, в които би се пренебрегнало спазването на
правилата като условие за победа и като характеристика на по-добрия
отбор, можете да продължите с условието на следващите въпроси:
“Сега си представете, че семейството, в което живеете е един отбор!
И както във всеки добър отбор, неговите играчи трябва да се уговорят за
правилата, които ще спазват помежду си, за да играят успешно с другите
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отбори. А правилата - това са разрешения и забрани, които хората
обещават и се задължават да спазват.
Какви разрешения и забрани, според вас, трябва да договорят
помежду си членовете на едно семейството?
 Първо, посочете какво трябва да бъде разрешено и какво забранено на родителите (възрастните) в семейството?
 Второ, посочете какво трябва да бъде разрешено и какво забранено на децата в семейството?”
Учениците могат да отговарят последователно на двата въпроса, а
отговорите трябва да се записват на дъската или на постер.
Предоставете възможност на учениците да решат дали техните
предложения са справедливи като ги анализират въз основа на познатите
вече критерии за договаряне на права (виж Дейност 1).
След обсъждането, подайте инструкция всеки ученик сам за себе си,
като се ръководи от списъка с разрешения и забрани, да избере онези от
тях (или да посочи други), които са утвърдени като правила в неговото
семейство, но не винаги се спазват. Нека всеки самостоятелно да попълни
в своята тетрадка таблица с тези правила и да я покаже у дома на своите
родители. Таблицата може да изглежда по следния начин:

ПРАВИЛАТА, КОИТО АЗ
ПОНЯКОГА НЕ СПАЗВАМ:

ПРАВИЛАТА, КОИТО ПОНЯКОГА
МОИТЕ РОДИТЕЛИ НЕ СПАЗВАТ:

........................................................
................................................

..........................................................
...........................

Желателно е това, което учениците са написали в тетрадките си да
не се коментира в клас.
Предупредете предварително родителите, че техните деца ще им
представят списък от правила, които според тях не се спазват вкъщи.
Помолете ги да проявят разбиране и да обсъдят заедно с тях какви
възможности има всеки, за да спазва договорените задължения. Техният
разговор би могъл да завърши със сключването на “вътрешносемеен
договор” - възможност, която предварително трябва да бъде подсказана на
родителите. Ако родителите възприемат тази идея, можете да им покажете
посочения образец на договор. (Виж Приложение N2)

73

ДЕЙНОСТ 3
“Хайде, да се разменим!”
Цели:
 Да се даде възможност на учениците да осмислят своите
задължения в семейството от различни гледни точки.
 Да се предложат варианти за позитивиране на някои от найнеприятните домашни задължения чрез благоприятния ефект от
съветването между връстници.

Необходими материали:
 малки листчета - по три за всеки ученик
 постер и флумастри

Описание на дейността:
Помолете учениците да определят три от своите най-неприятни
домашни задължения и да ги изпишат всяко на отделно листче. След това
им предложете да организират въображаем “пазар”, на който да разменят
задълженията, които не им харесват с други, които им се струват поприятни. Нека всеки се опита да замени своите три неприятни задължения
с три други задължения на свои съученици, които смята за по-приемливи.
Когато размяната между учениците приключи, направете
обсъждане, при което всяко дете е необходимо да аргументира своя избор
като обясни защо е предпочело чуждото задължение. Така всеки участник,
който е “разменил” своите задължения, ще получи възможност да
погледне на тях с очите на другия, за когото те са по-приемливи.
Какво може да се случи?
Възможно е някои задължения да не бъдат пожелани от никого.
Тогава, вие можете да ги вземете и да се опитате да ги позитивирате.

ДЕЙНОСТ 4
“Ако бях цар”
Цели:
 Да се развиват уменията на учениците за позитивиране на своите
задължения.
 Да се даде възможност учениците да рефлектират върху
взаимната защитеност, която се гарантира от спазването на
правилата у дома.
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Необходими материали:
 постер и флумастри

Описание на дейността:
Това е друга дейност, която дава възможност на учениците да
позитивират своите задължения.
Помолете учениците да отговарят на следните два въпроса:
 “Ако бях цар, кои задължения на децата към родителите бих
отменил в моето царство?”
 “Ако бях цар, кои задължения на родителите към децата бих
отменил в моето царство?”
Всички отговори (“отменени забрани”) изпишете на постер (или на
дъската), а вместо обобщение предложете още въпроси:
 “Представете си, че всичко, което си пожелахте се случи! С
какво ще се промени живота в това царство?
 Как ще се чувствате, ако сте на мястото на децата?
 Как ще се чувствате, ако сте на мястото на родителите?”
Това упражнение може да придобие и формата на ролева игра, ако
учениците разиграят по групи малки сюжети в отговор на една или
няколко отменени забрани.
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(6) ТЕМА:

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРАЗНИЦИТЕ
И ОБИЧАИТЕ НА СВОЯ РОД
(ПРАВО НА ЕТНИЧЕСКА И КУЛТУРНА
ПРИНАДЛЕЖНОСТ)

“В тези държави, в които съществуват етнически, религиозни и
езикови малцинства или коренно население, дете, принадлежащо
към такова малцинство или произхождащо от коренното
население, не може да бъде лишавано от правото в общност с
другите членове на неговата група да се ползува от неговата
собствена култура, да изповядва неговата собствена
религия или да използва неговия собствен език.”
(Член 30 от “Конвенция за правата на детето”)
ОСНОВАНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Всеки човек едновременно принадлежи на различни групи
(общности). Общността е група от хора, сформирана върху основата на
определен общ, за всички нейни членове, признак. Например семейната и
родовата общност са основани върху признака “родство”. Етническата
общност обединява групи от хора (племена), които се родеят помежду си
върху основата на предполагаеми общи прародители, история, език и
култура. Народът е група от хора (от един етнос) или групи хора (от
различни етноси), които живеят върху своя обща земя (територия) и имат
общи закони.
Изброените по-горе общности са примери за групи, в които човек е
включен не по свое желание. Никой предварително не може да избере
държавата, етно-културната общност и семейството, където да се роди.
Поради същата причина (по рождение) никой предварително не може да
избере половата си принадлежност (групата на мъжете или на жените),
или възрастовата си група. Но всеки има причини да се харесва такъв,
какъвто се е родил! И това желание е за всички еднакво!
Съществуват разбирания, според които възрастният човек е в
правото си да направи съзнателен избор като смени своята национална,
етнокултурна, и дори - полова принадлежност. Доколкото, обаче,
членуването в определена общност не е само въпрос на самоопределяне,
но и на приемане от останалите членове на общността, възможността за
реална смяна на общности от посочения вид остава спорна.
Съществуват групи, за които с по-голяма сигурност бихме могли да
твърдим, че са предмет предимно на личен избор. Това са приятелските
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кръгове, професионалните общности, обществените организации,
граждански сдружения и др. Мотивът за включване в такива общности е
резултат от индивидуалните усилия на всяка личност за справяне с
вътрешните и външните условия на своето развитие, и възниква върху
основата на осъзнати потребности, интереси и цели за интеграция с
другите. В тези случаи личността възприема общността не като
предопределена среда, която се възпроизвежда по силата на своите
закони, традиции и обичаи, а като избираема територия, която може да
бъде напусната, ако престане да удовлетворява индивидуалните
потребности.
Всички етнически общности, които живеят в България са част
от българския народ. В правовата държава законът гарантира равни
права на всички етнически групи, които живеят на нейната територия.
Задължение на българската държава е да им осигури нормален живот,
според тяхната култура и етнически ценности, и да им предостави
възможности за пълноценна интеграция в икономическите и социалните
условия, които създава за всички свои граждани.
Всяка етническа общност е неповторима и уникална. Нейната
култура оцелява, ако условията, при които живее всяко следващо
поколение изискват възпроизвеждане на опита, който етносът е натрупал
в процеса на усвояване на своята жизнена среда. Именно този опит се
фиксира в елементите на културата - език, обичаи, народно творчество,
изкуство, ценности и е предмет на усвояване и обогатяване от новите
поколения. Когато между отделни етноси съществуват интензивни
контакти (стопански, политически и културни), характеристиките на
техните самобитни култури започват да се променят и да интегрират
елементи от другите култури. В резултат на тези културни
взаимодействия се формират нови културни обединения, обозначавани
като междуетнически култури (например балканска, средиземноморска,
англосаксонска, скандинавска и др.).
Много от празниците на различни етноси, които дълго време са
живели заедно на една и съща територия (държава, град, село, махала,
местност) си приличат, защото условията на живот са им предложили
едни и същи трудности. Утвърдили са аналогични начини за изкарване на
прехраната, за изграждане на домовете и за приготвяне на храната. Земята
и условията на живот здраво са свързали хората от различните етнически
групи. За да оцелеят, се е наложило те да живеят в разбирателство - да си
помагат, да уважават различията си и да взаимстват един от друг полезни
идеи (включително и отделни елементи от техни обичаи и празници),
които да направят живота им по-сигурен и по-интересен.
Нaзависимо от своите социални и културни различия хората имат
едни и същи основания за своите празници и едни и същи подбуди, за да
ги празнуват. Тези основания и подбуди са свързани с неща, от които
всеки има нужда: храна, жилище, семейство, обич, сигурност, приятели,
мир, свобода и др. Понеже всички хора ценят тези неща, те ги наричат
ценности. Всъщност, чрез празниците хората изразяват отношението си
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към ценностите. Ето защо празниците на различните народи и етноси са
общият език, на който всички хора говорят и се разбират помежду си. Те
разкриват еднаквия им стремеж към по-добър живот и еднаквото им право
да го постигнат. Независимо от различието на песните и танците в
ритуалите на различните етнически групи, всички пеят и танцуват, защото
желаят да има мир, любов, богатство, свобода, щастие. По този начин
универсалните послания превръщат празника от конкретно етнокултурно
събитие, свързано с живота на определeна група хора, в разбираемо за
всички проявление на утвърдени ценности. Това основание обаче, не
трябва да се възприема като аргумент в полза на едно етноцентристко
разбиране за “универсалността” на определена традиция, която я прави
еднакво значима за всички културни общности. Идеята за
“универсалността” на празника например, не е основание подборът на
празниците, предвидени за изучаване (и празнуване) в училище, да се
извършва единствено според представителността на етническите групи.
Обикновено непознатите празници на други етноси предизвикват
естетическо и познавателно объркване, заради непонятната им
ритуалност. Те могат лесно да бъдат “преведени” и да станат достъпни за
разбиране именно чрез тълкуването на тяхната символика. “Разчитането”
на символите е вникване в най-важните послания на празниците, в
ценностите, които те утвърждават.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕМАТА ЗА:
МОТИВИРАНЕ
НА
УЧЕНИЦИТЕ
ОРИЕНТИРАНЕ
В ПОЗНАНИЯ

РАЗВИТИЕ
НА УМЕНИЯ

 Предизвикване на интерес към проучване на
факти и събития от историята на рода.
 Съотнасяне на житейски факти и събития от
миналото и настоящето на родовете с миналото
и настоящето на народа.
 Ориентиране в универсалната същност на етнокултурните събития и осмислянето им като
духовна връзка между хората, като начин за
съпреживяване на тяхната обща история и
вярвания.
 Умения
за
откриване
на
общото
в
предназначението, символиката и ценностните
послания на празниците от различни етнокултурни системи.
 Умения за откриване на факти, свидетелстващи
за
наличието
на
междукултурни
взаимодействия в бита и вярванията на хората.
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ДЕЙНОСТИ:
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ
1
2
3

“Кълбо на родовите връзки” - дидактическа игра и
беседа за родовите връзки.
“Какво зная за моите роднини?” – обсъждане, в което
учениците разказват истории за своите родове.
“Празниците в моя дом” – обсъждане и дискусия за
предназначението на празниците в живота на семейството
и рода.

ДЕЙНОСТ 1
“Кълбо на родовите връзки”
Цели:
 Да се актуализира опита на децата, свързан с познаването на
роднининския им кръг.
 Да се обогатят (конкретизират) представите на учениците за
“род” и да получат нагледна представа за отношението “род народ”.

Необходими материали:
 кълбо от прежда, различни по цвят конци и ножица
 географска карта на България

Описание на дейността:
Преди да представите тази дидактическа игра, попитайте учениците
кои хора наричаме роднини и, ако е необходимо, помогнете с
допълнителни въпроси за актуализиране на техния опит.
След това ги помолете да се подредят в кръг. Покажете им кълбото
прежда, което предварително сте приготвили, и обяснете условията на
играта по следния начин:
“Това кълбо трябва да премине през всеки участник в кръга. Докато
е в ръцете ви, е необходимо да го размотавате и, заедно с това, да
изброявате имената на ваши роднини, които познавате. Когато изредите
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имената, които си спомняте, ще спрете с размотаването и ще хванете
нишката, докъдето сте стигнали. На това място аз ще завържа друг,
разноцветен конец, който ще остане да виси надолу. Всеки участник,
който е приключил, ще продължи да придържа нишката на мястото,
обозначено с разноцветния конец, и ще предаде щафетата (кълбото) на
съседа си, за да продължи играта. По този начин ще се изредят всички, а
нишката на кълбото, придържана от вас, постепенно ще опише кръг.
Сега ще подам на един от вас това кълбо и той пръв ще започне
играта.”
Необходимо е да отбелязвате местата, до които са стигнали
учениците, с различен по цвят и еднакъв по дължина конец.
Когато се изредят всички, помогнете на първия и последния
участник в играта (които са съседи) да съединят краищата на размотаното
от класа кълбо и да сключат кръга. Ако учениците не са успели да
размотаят цялото кълбо, отрежете нишката на това място, до което е
стигнал последният участник.
Обяснете на учениците, че както те в момента са свързани с една
обща нишка и образуват кръг, така и населението на България е
обединено в множество родове. Бихте могли да обясните също, че “род” е
група хора с общ прародител. Всеки род се различава по нещо от
останалите и различните цветове на конците, навързани на общата нишка,
нагледно представят различията между родовете. А общата нишка между
тях показва, че живеят заедно, на една територия и са части от едно цяло,
наречено народ.
Накрая, помолете децата да очертаят със сключената в кръг нишка
върху пода на класната стая контурите на държавната граница на
България (може да гледат от географска карта).

ДЕЙНОСТ 2
“Какво зная за моите роднини?”
Цели:
 Да се развиват уменията на учениците за разказване и тълкуване
на факти и събития от историята на своите родове.

Необходими материали:
 кълбо от прежда
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Описание на дейността:
Непосредствено след описаната по-горе дейност (или независимо от
нея) можете да предложите на учениците да разкажат какво знаят за
своите роднини.
Ако е възможно, нека децата да седнат в “границите” на територията
на България, очертани с помощта на нишката (от Дейност 1). Това
разположение играе ролята на допълнителен стимул за активно участие на
учениците в обсъждането.
Учениците могат да разказват отново с помощта на кълбото. След
като зададете първия въпрос, хванете края на нишката и подайте кълбото
на този ученик, който иска да отговори. Така ще се онагледи връзката
между вас и него. Когато ученикът отговори, той също трябва да хване
нишката, докъдето се е размотало кълбото и да го хвърли на следващия
ученик, пожелал да отговори на въпроса на учителя. Постепенно се
образува мрежа от конци в кръга на участниците. По този начин, освен
символното значение на връзките, създадени между участниците по време
на обсъждането, кълбото има и предназначението да бъде своеобразен
регулатор за балансирано участие на всички ученици в обсъждането.
Броят на нишките, които държи всеки в ръцете си, представя нагледно
неговата активност.
Можете да използвате следните въпроси за провеждане на
обсъждането:
 В кои населени места в България (или извън нея) живеят ваши
роднини?
 Знаете ли дали хората от родовете, към които принадлежите, са
живяли винаги по тези земи, или са дошли от други места - от
други краища на България, или от други държави?
 Събирате ли се често със своите роднини? На какви празници ви
е хубаво да сте заедно с тях?
 Някой разказвал ли ви е интересни истории от живота на вашия
род? Има ли интересни личности във вашия род? Какво знаете за
тях?

ДЕЙНОСТ 3
“Празниците в моя дом”
Цели:
 Да се даде възможност на учениците да осмислят по нов начин
предназначението и символиката на някои традиционни народни
(битови и религиозни) и граждански празници.
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 Да се запознаят с неизвестни за тях празници, традиционни за
други етноси, живеещи в България.
 Да се създаде позитивно отношение към празниците в
семейството като средство за съхранявяане на духовната връзка
между поколенията.

Необходими материали:
 постер и флумастри

Описание на дейността:
Стъпка I
Разделете учениците на 4 групи (по 5-6 в група) и им раздайте
постери, върху които предварително сте разчертали таблица със следните
графи:

ПРАЗНИЦИТЕ В МОЯ ДОМ
ИМЕ НА
ПРАЗНИКА

КОГА
(ПРЕЗ КОЙ
СЕЗОН И В КОЙ
ДЕН ОТ
ГОДИНАТА)
СЕ ПРАЗНУВА?

НА КАКВО
(КОГО) Е
ПОСВЕТЕН ТОЗИ
ПРАЗНИК?

КАКВО
ОБИКНОВЕНО
ПРАВИТЕ У ДОМА
НА ТОЗИ ПРАЗНИК?
ИЗБРОЙТЕ ОБИЧАИ,
ХРАНИ, ПРЕДМЕТИ,
СВЪРЗАНИ С
ПРАЗНИКА!

....................
.................

.........................
..............

............................
....................

.................................
.................

Предложете на две от групите да запишат в първа колонка
пролетните и летните празници, които обичат да празнуват у дома със
своите семейства, и да изберат три от тях, за които да разкажат поподробно като попълнят и другите колонки на таблицата. Нека останалите
две групи да направят същото, като опишат и разкажат за свои любими
празници от есенно-зимния празничен календар.
Стъпка II
Когато работата в групите приключи, поставете постерите пред
всички и помогнете на говорителите да представят резултатите. След това,
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помолете учениците да коментират описанията на празниците. Опитайте
се да допълвате с интересни факти изложенията на учениците и търсете
обратна информация от тях.
Изпълнението на задачата от Стъпка I ще ви ориентира в опита,
който имат децата в празнуването на традиционни народни (битови и
религиозни) и граждански празници. Запознайте по нататък учениците с
някои особености при изпълнението на празничните ритуали в миналото.
Обяснете символиката в ритуалите, за да направите децата съпричастни на
надеждите на хората, свързани с оцеляването и добруването им. Дайте
възможност на учениците да коментират отделни обичаи и да направят
връзка между миналото и настоящето на празника. Помогнете им да
открият в съвременните ритуали възраждането на традицията, и с това да
осмислят битието на празника - да укрепва вярата в доброто и да
утвърждава житейски ценности.
Ако в класа има деца, представители на различни етнически групи,
дайте им възможност да запознаят съучениците си със свои традиционни
празници. Насърчете ги да опишат своите празници, още докато работят в
групите. Ако те се притесняват да направят това, или другите в групата не
им отделят достатъчно време, при представянето на постерите, запишете
имената на техните празници до имената на българските празници и
помолете тези деца да разкажат за своите празници пред всички.
Помогнете им да направят съпоставка между ритуалите, изпълнявани в
техните и в българските празници.
Стъпка III
Бихте могли да обобщите и систематизирате познанията на
учениците за празниците в края на тази дейност като организирате
дискусия с помощта на следните основни и помощни въпроси:
1) Защо хората са измислили празниците?
2) По какво си приличат всички празници?
 Има ли празник, който да не е “шарен” и весел?
 Има ли празник, на който хората не трябва да се събират и да
бъдат заедно?
 Има ли празник, на който да не се извършват специални
дейности (обреди и ритуали) и да не се приготвят специални
за случая ястия?
 Има ли празник, на който да не се танцува и да не се пее?
 Има ли празници, които не трябва да се празнуват и да бъдат
забравени?
3) Освен настоящите какви други празници бихте искали да има?
 Дайте примери за празници, които бихте искали да
празнувате!
 Какво ще се случи, ако хората всеки ден празнуват някакъв
празник?
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 Как хората, които живеят във вечни празници, ще разберат,
че празнуват?
 Ако всеки ден стане празничен ден, кога ще си почиват
хората от празниците?
 Ако хората на бъдещето са винаги усмихнати и весели, ще
имат ли нужда от празници? Тогава няма ли да изчезнат
самите празници?
 Какво според вас ще се промени в сегашните празници след
време?
4) Защо и по какво си приличат празниците, които отбелязват
различните етноси в България?
 Има ли християнски, мюсюлмански, еврейски, арменски и
други празници, които да си приличат - посветени са на едни
и същи неща или ритуалът на празнуването има общи черти?
Дайте примери!
 Ако хората по различен начин празнуват едни и същи неща,
това пречи ли, или им помага да се разбират помежду си?
Защо? Можете ли да дадете примери?
 Има ли празници, които са общи за няколко или за всички
етноси в България?
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(7) ТЕМА:

ПРАВО НА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СОБСТВЕНО
МНЕНИЕ И ВЪЗГЛЕДИ

"1) Държавите - страни по конвенцията, осигуряват на детето,
което може да формира свои собствени възгледи, правото да
изразява тези възгледи свободно по всички въпроси, отнасящи се
до него, като на тях следва да се придава значение,
съответстващо на възрастта и
зрелостта на детето."
(Член 12 от “Конвенция за правата на детето”)
"1) Детето има право на свобода на изразяване на мнение.
Това право включва свободата да търси, получава и предава
информация и идеи от всякакъв вид независимо от границите в
устна, писмена, печатна форма или под формата на изкуство
или чрез каквито и да са други информационни средства
по избор на детето."
(Член 13 от “Конвенция за правата на детето”)
ОСНОВАНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Усвояването на знания, умения и ценности е субективен акт на
преработка на информацията, която постъпва в процеса на учене и
социализация. Натрупаните собствени впечатления, чувства и разбирания
прерастват в собствени възгледи и убеждения, които се изразяват пред
другите като собствено мнение и позиция. Пълноценното взаимодействие
и общуване между хората изисква свободно споделяне на възгледи и
мнения. Предлагането и обсъждането на различни гледни точки и
варианти за решаване на проблемите предоставя повече възможности за
избор на правилни решения. Особено ценно е да се изисква и да се чуе
мнението на страната, за която се предполага, че най-силно ще изпита
последиците от вземането на определени решения. Ето защо свободата на
изразяване на възгледите и мнението по всички въпроси демократичното
общество утвърждава като право на човека (на детето).
Човекът е същество, което живее чрез информация.
Непрекъснато, волно или неволно, той е въвлечен в процес на обмен на
информация с другите хора. Предаването на информация по своята
същност е предаване на съобщение. Хората имат потребност да изразяват
и съобщават един на друг мисли, идеи, намерения, настроения и чувства,
тъй като това им помага да се ориентират взаимно в своите познания,
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позиции, убеждения, състояния. Историята на обществото и развитието на
културата може да се представи като един постъпателен процес на
съхраняване, обогатяване и предаване на информация под формата на
народно творчество (песни, приказки, легенди, поговорки), традиции,
обичаи, морални напътствия и забрани, книжнина, наука, произведения на
изкуството и занаятите, практически опит и др.
Човекът живее в информационна среда, тъй като сетивата го
ориентират непрекъснато в промените, които протичат във вътрешния му
свят и в заобикалящата го среда. Благодарение на своя разум той може да
“вижда” извън рамките на очевидностите и да разгадава информацията,
която природата е закодирала в тях. Освен това, човекът сам твори свят строи, преобразува, задава свои значения и смисли на нещата, т.е. сам
създава информация. Така например, всеки предмет, плод на човешката
дейност, носи едновременно информация за себе си (от какво е направен и
за какво е предназначен), за особеностите на времето, когато е направен и
за майсторството на своя създател.
Притежаването и ползването на информация е безспорно
преимущество. Колкото повече информация има по даден проблем,
толкова по-големи са възможностите за най-правилното му решаване.
Затова с пълно основание се твърди, че предоставянето на информация е
предоставяне на възможности за избор и на свобода на действията.
Търсенето, получаването и изпращането на информация днес е все полесен и достъпен процес. В историческото си развитие човекът е
усъвършенствал и средствата за съхраняване и предаване на информация от жестовете, танците, рисунките и звучащото слово (речта) през
писменото слово и масовото му печатно разпространение до
фотографските, фоно и кино ленти и компютърните технологии.
Умението на човека да си служи с информация включва и
умението му да разчита посланието, което се отправя с
информацията. Когато например директно общуваме с другите, ние
предаваме голяма част от информацията не само с думи, но и по
несловесен път - с погледи, мимики, жестове, тембър на гласа, пози (език
на тялото). Тази информация много добре ориентира в подтекста на това,
което се съобщава с думите, както и в психическите преживявания на
информиращия, отношението му към събеседника и др.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕМАТА ЗА:
МОТИВИРАНЕ
НА
УЧЕНИЦИТЕ

 Предизвикване на интерес към анализиране на
взаимоотношенията
между
хората
и
възможностите им за съвместно решаване на
проблеми от гледна точка на правото на всеки
да изразява мнение.
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ОРИЕНТИРАНЕ
В ПОЗНАНИЯ

 Актуализиране на опита и преживяванията на
учениците, свързани с потребността им да
изразяват мнение по въпроси отнасящи се до
тях и изискващи тяхното участие.
 Ориентиране на учениците във възможностите
да увеличават своето участие в съвместното
решаване на проблеми – да изразяват мнение и
да търсят информация.

РАЗВИТИЕ
НА УМЕНИЯ

 Умения
за
дефиниране
на
проблеми,
произтичащи от неспазването на правото да се
изразява мнение.
 Умения за анализиране на пътища за търсене и
получаване на информация и за ориентиране в
предназначението на знаците като носители на
информация.

ДЕЙНОСТИ:
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ
1

2

3

4

“Защо е важно да имаш мнение и да изразиш
мнение?”- мозъчна атака и обсъждане за въвеждане в
темата за правото на детето да изразява мнение.
“По какви въпроси и в какви ситуации трябва да се
интересуват от моето мнение?" - упражнение и
обсъждане за възможностите да се изразява мнение в
ситуации, които изискват съвместно вземане на решение.
“Да се ориентираш най-бързо, най-точно, най-лесно!"упражнение и обсъждане за начините да се търси
информация.
“Направи си знак!” - дидактическа игра за изработване
на знаци на класа, чрез които се демонстрира груповата
идентичност на класа.
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ДЕЙНОСТ 1
“Защо е важно да имаш мнение и да изразиш мнение?”
Цели:
 Учениците да обогатят представите си за това какво означава да
“имаш мнение”.
 Да се доведат до разбирането, че изразяването на мнение е тяхно
право и да получат ориентация за кого и защо то е важно.

Необходими материали:
 постер и флумастри

Описание на дейността:
Попитайте учениците какво означава “да имаш мнение” и “да
изразиш мнение”. От техните предложения изведете и запишете на
дъската някои от най-често срещаните контексти, в които тези изрази се
употребяват. Например:
Да имаш мнение за
нещо (за някого) и да
го изразиш означава:

-

да имаш свои впечатления, чувства,
разбирания за това нещо (за този човек) и да
можеш да ги обясниш на другите;
да споделиш с другите какво мислиш за
това нещо (за този човек);
да имаш своя позиция и убеждения
(вярвания) и да ги отстояваш пред другите;
да споделяш опит и възгледи.

След като уточните съдържанието на изразите, попитайте децата
дали е важно да се споделя мнение и да се търси мнението на другите.
Подсетете ги да обосновават своите отговори с помощта на изведените погоре съдържателни контексти. Накрая обобщете, че споделянето и
търсенето на мнение означава обмяна на опит, знания, чувства,
убеждения, възгледи, без които е невъзможно хората да осъществяват
пълноценно взаимодействие и общуване помежду си, и да водят
съвместен живот. Най-добре е, когато хората правят нещата заедно когато предлагат и обсъждат различни гледни точки и варианти за
решаване на проблемите си. Тогава имат повече възможности за избор на
правилни решения.
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В края на обсъждането, можете да насочите вниманието на
учениците директно към правото на децата да изразяват своето мнение с
помощта на следните въпроси:
“Ако споделянето на мнение е споделяне на опит (убеждения,
възгледи, разбирания, позиции), а децата имат малък опит, ще бъде ли
тяхното мнение полезно за някого? Кой трябва да се интересува от
мнението на децата?”
Предходното обобщение, че правилата за съвместен живот изискват
споделяне на мнение, вероятно ще подсети децата да изброят хората от
най-близкото си обкръжение (членове на семейството, приятели,
съученици и др.) като тези, за които тяхното мнение има значение.
Можете да използвате актуализирания опит на учениците по този
проблем, за да преминете към представяне на упражнението, описано в
Дейност 2.

ДЕЙНОСТ 2
“По какви въпроси и в какви ситуации трябва
да се интересуват от моето мнение?"
Цели:
 Учениците да актуализират своя жизнен опит, свързан с
участието им в ситуации, изискващи тяхното мнение.
 Да оценяват възможностите за изразяване на своето мнение в
ситуации на вземане на решения (у дома и в училище).
 Да се ориентират в някои умения за общуване и съвместно
вземане на решения.

Необходими материали:
 постер и флумастри
 лепило
 комплект карти със ситуации (Приложение N3)

Описание на дейността:
Стъпка I
Запишете на дъската въпроса: “В какви ситуации и по какви въпроси
у дома трябва да се интересуват от моето мнение?” и помолете учениците
да го препишат в тетрадките си. Поставете задача всеки сам да отговори
на този въпрос и обяснете начина, по който това ще стане.
Раздайте на всеки комплект карти със ситуации. (Виж Приложение
N3) Кажете на учениците, че първото нещо, което те трябва да направят, е
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да се запознаят със съдържанието на ситуациите и всеки сам за себе си да
прецени, в кои от тях би следвало да се иска неговото мнение и в кои това не се налага.
Всеки ученик трябва да ранжира картите със ситуации, така че найотгоре да постави най-значимата за него ситуация, в която е най-важно да
поискат мнението му. На второ място трябва да постави следващата по
значимост ситуация и т.н. След като подреждането на ситуациите
приключи, учениците следва да ги залепят в тетрадките си в
последователността, в която са ги ранжирали.
Последното, което учениците трябва да направят, е да изберат една
от ситуациите и в тетрадките си да запишат какви въпроси биха искали да
им бъдат задавани у дома по повод на тази ситуация, за да им бъде
спазено правото на изразяване на мнение.
Предложете на учениците, когато приключат с изпълнението на
задачата, да разменят тетрадките си по двойки (така, както са седнали по
чинове). Стимулирайте ги към активно общуване помежду им, свързано
със споделяне и сравняване на опит и преживявания, и със изразяване на
мнение по повод на представените ситуации.
Някои ученици, по тяхно желание, могат да прочетат пред всички
въпросите, които биха искали да им задават у дома в избраната от тях
ситуация.
Накрая предложете на учениците да споделят с членовете на своето
семейство у дома резултатите от работата по това упражнение.
Забележка: Това упражнение ще изведе на преден план актуалните
потребности на всеки ученик да бъде уважаван и да се отнасят с доверие
към него у дома. Ранжирането на ситуациите ще покаже дефицита от
общуване между членовете на семейството по конкретни поводи и може
да послужи на родителите за ориентиране в някои техни пропуски, както и
да им подскаже начините, по които биха могли да ги преодолеят. Затова е
необходимо предварително да подготвите родителите да проявят интерес
към резултатите от упражнението. Да посрещнат с разбиране
потребностите на децата си да участват активно в живота на семейството
като изразяват мнение по всички проблеми, които засягат техни интереси.
Стъпка II
Опитът, който учениците са придобили в резултат от работата по
Стъпка I, ще им помогне да се справят успешно и с тази част от
упражнението.
Запишете на постер (или на дъската) въпроса: “В какви ситуации и
по какви въпроси в училище трябва да се интересуват от моето мнение?” и
го задайте фронтално на класа. Насочете вниманието на учениците към
описване на конфликтни ситуации, които се отнасят до взаимоотношения
между съученици, учители и ученици, ученици и обслужващ персонал в
училище. Записвайте предложенията на учениците под въпроса.
След представянето на отговорите, можете да предложите следните
въпроси за провеждане на обсъждане:
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 Защо е необходимо в предложените ситуации да се търси вашето
мнение?
 Какви въпроси трябва да зададете на някого, за да разберете
какво е неговото мнение? Дайте примери с някоя от ситуациите!
 Възможно ли е човек да промени своето мнение? Кога може да
стане това?
 Има ли въпроси, по които никой не е в състояние да промени
вашето мнение? Дайте примери!
 Кога по-добре можеш да помогнеш на някого да разреши
проблема си - когато не знаеш мнението му по този проблем, или
когато знаеш какво е то?
 Защо хората започват да се разбират по-добре помежду си,
когато споделят своите мисли и чувства?

ДЕЙНОСТ 3
“Да се ориентираш най-бързо, най-точно, най-лесно!"
Цели:
 Учениците да оценяват ситуации, които изискват търсенето на
информация.
 Да се ориентират бързо, точно и лесно в търсенето на източници
на информация и в начините за нейното получаване.

Необходими материали:
 постери
 карти със записани на тях ситуации

Описание на дейността:
Разделете класа на групи. Преценете според познавателните
възможности на учениците и уменията им за групова работа оптималния
брой участници в група. Раздайте на всяка група по един постер, върху
който сте разчертали предварително следната таблица:
СИТУАЦИЯ

ИЗТОЧНИК НА
ИНФОРМАЦИЯ

ВЪПРОСИ

....................................
...............................

.......................................
......................

.....................................
............
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Въведете учениците в условието на задачата по следния начин:
“Всяка група ще получи от мен по две (три) карти, върху които са
записани различни ситуации. Вие трябва да обсъдите всяка ситуация и да
попълните таблицата с отговорите, които предлагате! В първата колонка
ще опишете накратко ситуацията, във втората ще запишете откъде можете
да научите това, което ви интересува - кой (какво) може да ви помогне, а в
третата ще впишете въпросите, които ще зададете към този, който може
да ви предостави информацията. Когато приключите с попълването на
таблицата, преценете за всяка ситуация кой от изброените от вас
източници на информация е най-точният, и най-бързо и лесно ще ви
предостави нужната информация. Подчертайте го в таблицата!”
Потърсете обратна информация дали учениците са разбрали
правилно задачата. Обяснете им, ако е неободимо, какво означава
“информация”. Запишете на дъската помощни въпроси за ориентиране в
съдържанието на “източник на информация” като: “Откъде мога да получа
информацията?”; “Кой (какво) може да ми помогне да науча това, което
ми е неободимо?”; “Къде, при кого ще отида да потърся, да попитам?”;
“Какъв начин (път) за търсене на информацията ще избера?” и др.
Примерен списък на ситуации (записани върху карти), които можете
да предложите на учениците:
 Искате да разберете какво ще бъде времето през следващите две
седмици, защото ви предстои екскурзионно летуване в Стара
планина.
 Нуждаете се от информация какво животно е подходящо да
отглеждате във вашия дом.
 Поставена ви е задача, да опишете накратко историята на родния
край през определен период от неговото развитие.
 Желаете да научите нещо за цветето, растението, дървото, което
виждате за първи път - как се казва, коя е родината му, как се
размножава, отглежда и др.
 Искате да разберете дали имате дарба да се занимавате с
определен вид изкуство (рисуване, музика, танци, пеене, театър),
или с определен вид спорт.
 Искате да разберете откъде можете да закупите резервни части
за ролери, скейт борд, хилки за федербал и др.
 Искате да научите да решавате определен тип задачи по
математика.
 Искате да научите нещо повече за момиче (момче), което ви
харесва.
 Искате да разберете защо ви е сърдит ваш приятел.
 Искате да разберете къде можете да тренирате вашия любим
спорт.
 Искате да получите информация за това как можете да се
предпазите от определено заболяване.
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 Искате да разберете нещо ново за ваш любим рок-изпълнител
(рок-група) или артист (артистка).
След като учениците изпълнят задачата, помолете говорителите на
групите да представят резултатите. Обърнете по-сериозно внимание дали
учениците имат познания за различните видове източници на информация,
и дали са в състояние да се ориентират правилно в избора на найподходящия от тях в конкретната ситуация. Умеят ли да задават точни
въпроси за събиране на необходимата информация. Когато е необходимо,
попълвайте пропуските на учениците и задавайте подпомагащи въпроси!
Оценете предложенията на групите според критериите “бързо”, “точно” и
“лесно” намиране на информация. По този начин представянето на
резултатите от груповата работа постепенно ще прерасне в обсъждане.
Можете да попитате учениците например :
 Кой и какво може да ни попречи да търсим информацията, която
ни е нужна?
 Кой и какво може да ни попречи да получим информацията, от
която се нуждаем?
 Защо е толкова важно да умееш да търсиш и да използваш
информацията, която ти е необходима?
 Защо е толкова важно да получаваш и да предаваш информация?
 Защо търсенето, получаването и предаването на информация е
човешко право (право на децата)?
В заключение бихте могли да разкажете на учениците как хората
днес все по-успешно преодоляват затрудненията, породени от
информационен недостиг, като участват в създаването на глобалната
информационна мрежа “Интернет”.

ДЕЙНОСТ 4
“Направи си знак!”
Цели:
 Учениците да получат ориентация за предназначението на
знаците като средство за предаване на информация.
 Да развиват умения за синтезирано представяне на информация
и за нейното артистично изразяване.
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Необходими материали:
 постери и флумастри

Описание на дейността:
Преди да представите правилата на играта, обяснете на учениците,
че хората общуват помежду си и разменят информация с помощта на
знаци. Знаци са не само мимиките, погледите, жестовете и позите, които
правим, но и звуците, буквите (думите) и цифрите, които изговаряме и
пишем. Знаците отразяват в синтезиран вид определена информация
(съобщение), за която хората са се договорили как да бъде изразявана.
Благодарение на това, е достатъчно знаците само да бъдат видяни, чути
или усетени, за да се разчете скритата информация и да се разбере
посланието им.
Има универсални знаци, чието съдържание се знае и разпознава от
всички хора по света като цифрите, мерните единици; нотите; пътните,
географските, зодиакалните, паричните знаци; знаците на държавността герб, знаме, корона; и др.
Има знаци, които съхраняват определена информация само в
рамките на определени групи от хора (етно-културни, религиозни,
младежки общности, политически партии и др.). Така например
ръкостискането, подаването и целуването на ръка, повдигането на шапка,
прегръдката, подаряването на цветя са знаци на внимание и уважение при
поздрав в европейската култура. В азиатската култура обаче най-добре е
да се кимне и да се поздрави устно като се избягват телесните контакти.
Във всяка група ролята на знаци могат да играят предмети, животни,
ритуали, жестове, емблеми, тайни думи, мода, песни, идоли и др., за които
членовете на групата са се съгласили да отразяват (означават) тяното
единство и различие от други групи.
След тези обяснения можете да въведете учениците в условията на
играта по следния начин:
“Вие сте членове на точно определена ученическа общност - ..........
клас от ................. у-ще в гр./с. ......... Искате ли да изработите ваши
знаци, които да ви отличават от другите класове, и с които ще се
разбирате помежду си? Ако приемете моето предложение, ще бъде
необходимо да се разделите на групи и всяка група ще получи задача да
изработи проект за точно определен знак. След това тези проекти ще
бъдат предложени за обсъждане в класа, и ако бъдат одобрени от всички,
ще станат знаци на класа.”
Предложете сформирането на групите да стане според желанието на
учениците да участват в създаването на различните видове знаци. Можете
да насочите вниманието на учениците към изработване на проекти за
емблема (словесно описание на отделни елементи, които трябва да се
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включат в нея), девиз, текст за песен, поздрав на класа. Препоръчайте на
всяка група в началото на своята работа да събере всички предложения на
участниците с помощта на мозъчна атака, и едва след това да премине към
обсъждането им.
След приключване на работата на групите, предложенията на всяка
група се представят пред класа за одобрение. Възможно е след тяхното
приемане да се обявят конкурси за най-добро художествено изпълнение на
идейния проект за емблема и за музикални предложения към текста на
песента.
Вариант на играта
Предложете на учениците вместо работа в групи и изработване на
знаци за класа, всеки индивидуално (по свой избор) да изработи един или
няколко знака - емблеми, чрез които да информира за свои състояния и
чувства като например:
“В лошо настроение съм!”; “Остави ме на мира!”; “Пази се! Ядосан
съм!”; “Щастлив съм!”; “Досадно ми е!”; “Сърцето ми ти принадлежи!”;
“Не ме буди!” и др.
Учениците сами могат да предложат други състояния и настроения,
които желаят да изобразят чрез символи в емблеми.
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(8) ТЕМА:

РАЗЛИЧИЕ И РАВЕНСТВО:
МОМИЧЕТА - МОМЧЕТА

“За целите на настоящата Конвенция* понятието
“дискриминация по отношение на жените” означава всяко
различие, изключение или ограничение по признака на пола,
което е насочено към отслабване или намаляване до минимум на
признанието, използването или осъществяването на жените,
независимо от тяхното семейно положение, въз основа на
равноправието на мъжете и жените, на правата на човека и
основните свободи в политическата, икономическата,
социалната, културната, гражданската или
всяка друга област.”
(*Член 1 от “Конвенция за премахване на всички форми на
дискриминация по отношение на жените” от 1979 година)
ОСНОВАНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Типичните нагласи за междуполово възприемане са утвърдили
разбирането за непреодолими различия между мъжа и жената. От найранна възраст човек свиква да се отнася към другия пол като към “чужда”
природа и да го приема единствено по силата на взаимната биологична
предпоставеност. Тенденцията за парцелиране на пространството на
“мъжко” и “женско” се съхранява и в отношението на възрастният, който
бърза да изяви достойнствата на пола си в различни сфери на социалния
живот. Дори любовта може да се окаже за него територия за доказване
предимствата на собствения пол.
Неизброими са митовете за различните “възможности” на двата пола
в любовта, които се предават от поколение на поколение като рецепти за
дължимо поведение на мъжете спрямо жените и на жените спрямо
мъжете. Те доказват, че отношенията между двата пола, вследствие от
чувството за взаимна ощетеност, до голяма степен са рамкирани от
позицията им на недоверие един спрямо друг. Така, под натиска на
“историческите” предписания за придържане към образа на собствения
пол, качеството “мъж”/“жена” като че ли се отчуждава от личността. То се
превръща във външна, пришита характеристика - природно и социално
зададена и, поради тази причина, се възприема като предпоставено бреме.
Външната зависимост от своя пол възпроизвежда неблагоприятни ефекти
върху формирането на очакванията спрямо бъдещите взаимоотношения с
протовоположния пол. Негативното преживяване на собствената полова
принадлежност, подценяването на половата идентичност и произтичащите
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от това поведенчески прояви, пораждат едни от най-сериозните проблеми
в живота на младия човек. Личностната неувереност и пълната зависимост
от признанието на другия пол най-често води до бягство от собствения
пол или затваряне (скриване) в неговата “самодостатъчност”, както и до
неосъзнато подценяване или открит протест срещу другия пол. Така
личността в по-голяма степен е застрашена от предприемане на рисково
социално поведение.
Отношенията между половете е една от най-конфликтните
територии в сферата на социалните взаимодействия, с което може да
се аргументира необходимостта от представянето на проблема за
“разбирането” на другия пол като проекция на универсалния проблем за
“разбирането на другия”. Затова, темата за разбирателството между
половете носи своите културологични (и в частност етно-културни)
своеобразия и представлява изключително актуален проблем за общности,
в които консервативната традиция се сблъсква с либералните тенденци на
утвърждаване равноценността на половете.
Всяка културна идентичност носи със себе си своите начини за
посрещане на проблема за равноценността на половете. Разбиранията
за стойността на собствения и на другия пол са вплетени на различни
равнища в етно-културното самосъзнание на общностите. Това определя
отношенията между половете като територия, изключително чувствителна
на културните влияния (стереотипи и нагласи), онтологично свързани с
различни времеви, пространствени и цивилизационни измерения на
човешкото съжителство. В своята ежедневна битийност отношенията
между половете носят характера на интеркултурна проблематика, не
просто заради популярното дефиниране на “мъжкото” и “женското” като
два различни свята, две противоположни съзнания и т.н., а преди всичко,
заради интимния, сакрален и социален характер на пола.
Проблемът за равноценността на половете все още не е предмет
на пълноценен обществен диалог. Съществуват, разбира се, опити за
обществен разговор по проблемите на домашното насилие, сексуалното
робство и, феминистично провокирани инициативи, утвърждаващи в поголяма степен публичното лицемерие по отношение на възпрпиемането на
еманципацията, отколкото рационални действия, насочени към развитието
на чувствителност към “другия” пол. Този диалог може да получи реални
социални измерения, ако училището се обърне с лице към проблема за
утвърждаването на равноценността на половете и на своя територия
“изпробва” възможности за търсене на измеренията на разбирателството
между половете. От своя страна, развитието на умения за междуполово
разбирателство може да се окаже високо ефективно методологическо
средство за осъществяване на философска пропедевтика в началните
класове и развитие на умения за интеркултурен диалог.
Днешното училище като цяло остава извън духовната атмосфера
на диалога за равноценността на половете. Съвременното образование
не предлага достатъчно възможности за пълноценно ориентиране на
младите хора в усвояването на своите полови роли и утвърждаването им
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като проява на половата равноценност и личностно самочувствие.
Необходимо е да се търсят нови ресурси за реализиране на сексуално
образование, което да не се затваря единствено в проблематиката на
половата хигиена и уменията за сексуално здраве.
В този смисъл, обучението по правата на детето в училище дава
добър шанс на учителя да се ориентира към проблема за равноценността
на половете чрез едно мета - разбиране на пола и тълкуване на
взаимодействието между мъжа и жената във философски и социалнопсихологически план. Учителят може да изведе сексуалното
образователно съдържание извън досегашните рамки на дисциплините от
природо-научния цикъл, извън ограниченията на здравния подход при
конструирането на образователното съдържание (независимо от опитите
той да се глобализира). Това ще направи темата за взаимоотношенията
между
половете
по-възприемчива
за
приложение
на
интердисциплинарните подходи, които в своята цялостност имат
възможност да разкрият разностранния смисъл на сексуалността и да
направят обучението по-интересно за подрастващите.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕМАТА ЗА:
МОТИВИРАНЕ
НА
УЧЕНИЦИТЕ

 Формиране на интерес към проблема за
утвърждаването на равноцеността на половете
и
за
откриване
на
възможности
за
хармонизиране
на
междуполовите
взаимоотношения.

ОРИЕНТИРАНЕ
В ПОЗНАНИЯ

 Проблематизиране на модели на поведение,
резултат от предразсъдъци и стереотипи на
междуполово възприемане.
 Разширяване на представите на учениците за
приемливо
(допустимо)
поведение
на
представителите на другия пол.

РАЗВИТИЕ
НА УМЕНИЯ

 Умения за позитивно аргументиране на
своеобразието и равноценността на половете.
 Умения за разграничаване на предразсъдъчните
от рационалните аргументи по отношение на
ролята на пола в упражняването на професиите.
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ДЕЙНОСТИ:
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ
1
2

3

4

"Първото различие" - дидактическа игра за въвеждане
в темата.
"Кои са по-добри приятели - момчетата или
момичетата?" – упражнение (работа в групи) и дискусия
за стереотипите на междуполово възприемане.
"Подходяща и непододяща работа" - обсъждане
(работа в групи) и дискусия за “мъжките” и “женските”
роли.
"Училище без момчета или без момичета!" - ролева
игра и обсъждане на проблема за равноценността на
половете.

ДЕЙНОСТ 1
“Първото различие”
Цели:
 Да се предизвика интереса на класа към темата за различията и
отношенията между момичета и момчета.

Необходими материали:
 шалче (кърпа)

Описание на дейността:
Предложете на учениците добре познатата на много поколения
“Игра на сляпа баба”.
Превържете очите на едно от децата с шалче (кърпа). То ще играе
ролята на “сляпата баба”. Кажете му, че неговата цел е да хване и да
разпознае някое от другите деца, които ще се движат около него. Този,
който бъде разпознат, заема мястото на “сляпата баба”.
След като проведете играта, поставете въпроси, насочени предимно
към тези, които са били с превързани очи.
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 Кои бяха първите неща, които се опитвахте да разберете, когато
хващахте някого? Какво беше най-лесно да разпознаете у
другия?
 Защо е лесно да се разпознае дали хванатият е момче или
момиче?
Повечето ученици в своите отговори ще посочат, че най-лесно са
разпознавали дали хванатият от тях е момиче или момче, защото
момичетата и момчетата се различават много по външния си вид например, по косата, облеклото, украшенията и др.
След като учениците отговорят, можете да обобщите със следното:
“Първото нещо, което веднага узнаваме за един човек, когато го
видим, е дали той е мъж или жена. Природата се е погрижила да бъде
така, че хората още със самата си поява (или раждане) да бъдат различни момчета и момичета (мъже и жени). Въпреки това, момчетата и
момичетата (мъжете и жените) много често се сравняват помежду си, за да
покажат, че едните превъзхождат другите и могат без тях.
Сигурно сте чували да казват, че някой е повече от някого. Хората
обичат да сравняват. Някои го правят непрекъснато. Например, кой е повисок, кой е по-тежък, кой бяга най-бързо, кой от кого е по-умен и т.н.
Сравняването е необходимо. То ни помага да опознаем себе си, другите и
всичко, което ни заобикаля. Често пъти обаче, хората правят сравнения и,
за да скарат някого с някого, от страх или заради нещо друго, което няма
за цел взаимното ни опознаване.”

ДЕЙНОСТ 2
“Кои са по-добри приятели - момчетата или момичетата?”
Цели:
 Учениците да актуализират свои стереотипни нагласи за
междуполово възприемане и да проблематизират някои
предразсъдъци, свързани с отношението към другия пол.

Необходими материали:
 комплект карти с твърдения (Приложение N4)
 постери и флумастри
 лепило или друго средство за закрепване на листчета върху
постер
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Описание на дейността:
Разделете класа на няколко еднополови групи. Раздайте на всяка
група по един комплект карти с изписани върху тях твърдения (виж
списъка по-долу и Приложение N4) и по един постер, върху който
предварително сте разчертали таблица с две графи, озаглавени “Отнася се
за момичетата” и “Отнася се за момчетата”.
Поставете задача на всяка група да отговори на въпроса “Кои са подобри приятели - момчетата или момичетата?” като попълни таблицата от
своя постер с твърденията, записани върху картите. Опишете
последователността на действията за решаване на задачата: запознаване
(прочитане на глас пред групата) със съдържанието на всяка карта;
обсъждане на твърдението, записано върху нея, дали се отнася повече до
момичетата или до момчетата; и вземане на решение, в коя колона на
таблицата да се залепи картата с това твърдение.
Списък на твърденията:
 Ценят повече приятелите си.
 По-лесно се съгласяват да ти станат приятел.
 По-често се обиждат помежду си.
 По-лесно признават грешките си.
 Създават по-нетрайни приятелства.
 По-смели са.
 По-трудно издават тайните на приятелите си.
 Имат по-голямо търпение към приятелите си.
 По-лесно ти предлагат да станеш с тях приятел.
 Трудно се отказват от приятелите си
 Не предават приятелите си.
 По-малко лъжат приятелите си.
 По-малко се срамуват да кажат какво не им харесва в приятеля.
 По-важно е те да са ти приятели, отколкото другите.
От Приложение N4 можете да копирате картите с твърдения, за да
изготвите нужните ви комплекти.
Когато учениците приключат със своята работа, помолете ги чрез
говорителите на групите да представят резултатите и да съобщят
груповото решение - отговор на въпроса: “Кои са по-добри приятели момчетата или момичетата?”
От изложенията ще се види, че отделните групи, представят своя
собствен пол като по-добрия в създаването на приятелства. Вие можете да
проблематизирате тези типични реакции на междуполово възприемане и
да проведете дискусия като изисквате повече аргументи и примери от
учениците в защита на своите твърдения, както и да предлагате други
гледни точки, когато това е необходимо.
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Например във връзка с твърдението: “По-малко лъжат приятелите
си”, бихте могли да зададете на учениците следните въпроси:
 Вие, момчета (момичета) можете ли да дадете конкретен пример
за това, че представителите на другия пол повече лъжат
приятелите си?
 На вас, момичета, някое момче доверявало ли ви е, че го е
излъгал приятелят му?
 На вас, момчета, някое момиче доверявало ли ви е, че го е
излъгала приятелката му?
 От това, че сте научили за конкретни неискрени
взаимоотношения между представители на един и същи пол,
следва ли, че всички представители на този пол са неискрени
както помежду си, така и с другия пол?
 Можете ли да дадете примери за честни и откровени
взаимоотношения между представители на другия пол?
 Защо харесваме и се доверяваме повече на собствения си пол?

ДЕЙНОСТ 3
“Подходяща и неподходяща работа”
Цели:
 Учениците да анализират различни полово - ролеви позиции от
гледна точка на отношението рационално – ирационално.

Необходими материали:
 постери (за всяка група по два листа) и флумастри

Описание на дейността:
Предложете на учениците да се обособят по полов признак в две
групи и да се разположат в двата срещуположни края на стаята. Раздайте
по два листа за постери на всяка група. Представете на постер (или на
дъската) следния примерен списък от дейности:
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Миене на чинии
Занимаване с научна работа
Ремонтиране на кола
Програмиране с компютър
Тупане на килим
Работа в болница като хирург
Готвене
Трениране на футбол
Пране
Проектиране на сгради

Пазаруване
Управление на самолет
Изхвърляне на боклук
Възпитаване на деца в детска градина
Оправяне на легло
Работа в съд като съдия
Поставяне на тапети
Конструиране на самолети
Отглеждане на цветя
Упражняване на професията на
дисководещ

(Списъкът може да се допълва по желание от участниците и с други
дейности.)
Поставете задача на учениците да обсъдят по групи кои от тези
дейности са подходящи да се изпълняват предимно от мъже и кои предимно от жени. След това да озаглавят единия от листите с “Работа,
подходяща предимно за жени”, а другия с “Работа, подходяща предимно
за мъже” и да впишат в тях разпределението на дейностите според
груповите решения.
Като краен резултат всяка група трябва да представи по два постера
- един за дейностите, подходящи да се изпълняват предимно от мъже и
друг за дейностите, подходящи да се изпълняват предимно от жени.
Говорителите на групите трябва да изразят мнението на представителите
на своя пол в класа какво за тях означава разпределение на работата по
полове.
По време на представяне на резултатите от работата ще се окаже, че
някои от дейностите, които момчетата смятат, че са по-подходящи да се
упражняват от мъже, момичетата ще са посочили като по-подходящи да се
упражняват от жени. Насочете вниманието на учениците към тези спорни
дейности и ги помолете да изложат своите аргументи. По този начин ще
предизвикате дискусия, която може да се продължи с помощта на
следните въпроси:
 Защо някои видове работа се дели на “мъжка” и “женска”? В кои
случаи това е добре за мъжете и за жените и в кои - не е добре?
 Добре ли е за някои професии, работата да се дели на “мъжка” и
“женска”? (Това добре ли е за тези, които ги упражняват? А за
клиентите, които ползват резултатите от труда им?)
 Какво е отношението към мъжете, които упражняват “женски”
професии, а към жените, които упражняват “мъжки” професии?
Кое от двете е по-приемливо?
 Ако трябва да изберете професия, типична за другия пол, каква
ще бъде тя?
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ДЕЙНОСТ 4
“Училище без момчета или без момичета!”
Цели:
 Да се предизвикат позитивни чувства и нагласи за възприемане
на представителите на другия пол като равностойни партньори.

Необходими материали:
 комплект карти с твърдения (Приложение №5)
 постери и флумастри

Описание на дейността:
Това е ролева игра, с която успешно можете да продължите работата
си от предходните дискусии (в Дейности 2 и 3).
Разделете класа на няколко еднополови групи и въведете учениците
в условието на играта по следния начин:
“Нека момичетата да си представят, че идват един ден на училище и
установяват, че момчетата ги няма. Момчетата да си представят обратното
- дошли са на училище и не са намерили нито едно момиче в него.
Какво ще си помислите, че е станало? Как ще се почувствате? Как
ще премине денят ви в училище? Какво ще се случи?
А ако ви кажат, че отсега нататък ще учите разделени едни от други,
ще се промени ли с нещо вашият живот? С какво?”
Обяснете на учениците, че ще отговорят на тези въпроси като
изиграят по групи пред целия клас ситуациите, които ще им предложите.
Раздайте на всяка група по една карта със ситуация (виж списъка с
примерни ситуации по-долу и Приложение №5). Важно е на момичетата и
на момчетата да подадете едни и същи ситуации, за да могат те да бъдат
представени от гледната точка и на двата пола. Предоставете достатъчно
време на групите за обсъждане на ситуацията, за разпределение на ролите
и вътрешногрупово проиграване.
Ако учениците са по-малки, или не биха се справили с ролевата
игра, предложете им да разкажат как си представят ситуациите, или само
да опишат училището как то изглежда без момчета и съответно - без
момичета.
Примерни ситуаци:
 Представете си как ще протече един учебен час по математика,
ако ги няма момчетата (момичетата)!
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 Представете си какво ще правите през междучасията в класната
стая, по коридорите или в двора на училището, ако ги няма
момчетата (момичетата)!
 Опишете как ще се държите в училищния стол или в бюфета, ако
ги няма момчетата (момичетата)!
 Представете си един час по физкултура без момчетата
(момичетата) и изиграйте тази ситуация!
 Представете си как ще премине един рожден ден на ваша
съученичка, ако в класа ви няма момчета (момичета)!
 Представете си, че отивате на екскурзия без момчетата
(момичетата). Опишете как ще се чувствате и как ще премине
екскурзията!
След представянето на ситуациите помолете учениците да споделят
своите чувства, предизвикани от участието им в ролите и от изпълненията
на техните съученици. Отразете преживяванията на класа върху два
постера, озаглавени: “Как бихме се чувствали в училище без момчета” и
“Как бихме се чувствали в училище без момичета”.
Сравнете съдържанието от двата постера и проведете обсъждане по
някои от следните въпроси:
Въпроси към момичетата:
 Какво ще спечелите, ако не сте заедно с момчетата и какво ще
изгубите?
 Какво можете да правите най-добре заедно с момчетата?
 Кое е най-хубавото на момчетата?
 Може ли момиче на вашата възраст да си избере за най-добър
приятел момче?
Въпроси към момчетата:
 Какво ще спечелите, ако не сте заедно с момичетата и какво ще
изгубите?
 Какво можете да правите най-добре заедно с момичетата?
 Кое е най-хубавото на момичетата?
 Може ли момче на вашата възраст да си избере за най-добър
приятел момиче?
Въпроси към всички - момичета и момчета:
 Какво пречи на момичетата и момчетата да се разбират помежду
си?
 Какво трябва да правят момичетата и момчетата, за да се
разбират помежду си?
 Какво според вас, е най-важно във взаимоотношенията между
мъжете и жените?
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Въпросите за обсъждане са предназначени да предизвикат у
учениците позитивни чувства и нагласи за възприемане на
представителите на другия пол като равностойни партньори. Откриването
на сходство във възгледите и в позициите на момичетата и момчетата ще
съдейства за утвърждаване на идеята за възможното разбирателство
между тях.
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(9) ТЕМА:

ПРАВО НА СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА
ДЕЦАТА С УВРЕЖДЕНИЯ

“1) Държавите - страни по конвенцията, признават, че дете с
умствени или физически недостатъци трябва да води
пълноценен и достоен живот в условия, които осигуряват
достойнството му, поощряват сомостоятелността и
улесняват активното му участие в обществото.
3) Признавайки специалните нужди на детето с умствени или
физически недостатъци, помощта ... е насочена към осигуряване
на ефективен достъп до и получаване на образование, обучение,
здравни грижи, рехабилитация, подготовка за трудова дейност и
възможности за отдих по начин, позволяващ на детето найпълната възможна социална интеграция и индивидуално
развитие, включително неговото културно и
духовно развитие.”
(Член 23 от “Конвенция за правата на детето”)
ОСНОВАНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Увеличаващият се контраст между благосъстоянието на една част от
населението на Земята и бедността на друга нейна част кара все повече
хора да възприемат проблема за здравето на човека като проблем за
неговото пълноценно съществуване.
Макар и универсална ценност, здравето се възприема по различен
начин: от състоятелният човек като максимално условие на неговото
пълноценно съществуване, а от бедният - като минимално условие на
неговото преживяване. В този смисъл, социалната неравностойност
намира отражение в различното отношение към здравето, както и в
различното отношение към хората, чието здраве не се вписва в
обществения консенсус за “норма”.
Световната здравна организация дефинира понятието “здраве” като
цялостно физическо, психическо и социално благополучие. С това
съдържание понятието “здраве” излиза извън контекста на медицинската
терминология и се утвърждава разбиране за здравето като цялостен
подход към развитието на човека. Тази тенденция на глобализация на
проблема “здраве” няма обаче единствено позитивно тълкуване.
Глобализирането
например,
води
до
представяне
на
фундаменталните проблеми на човешкото съществуване като здравни.
Както е известно, в рамките на медицината (като наука за здравето), по
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необходимост “се работи” с понятието “норма”. Чрез нормата се изразяват
параметрите за оптималното функциониране на човека като организъм, а
медицината изисква търсене и налагане на “нормата”, “нормалността” и
съответно – подлагане на “оздравяване”. Затова, когато съдържанието на
понятието “здраве” се екстраполира в сферата на социалните
взаимодействия,
съществува
риск
за
дискриминиране
на
“неотговарящите” на нормата.
Ако, според логиката на Световната здравна организация, здравето е
категория, отразяваща определена норма на благополучие, то тогава как
се определя тя и може ли да бъде единна за всички. Състоянието на
благополучие е дълбоко субективен акт на преживяване на собствената
пълноценност. Очевидно, нормата за благополучие не е в състояние да
подмени нормата за здраве. Иначе медицината би се нагърбила с търсене
на отговори на несвойствени за нея въпроси, които са предмет например,
на философията.
Безспорно е, че има универсални ценности (и здравето е една от
тях), но има ли универсални начини за постигането на тези ценности?
Всяка социална общност, в зависимост от условията на своето
съществуване и своя еволюционен път, налага собствена мярка и норми за
“нормалност” във взаимоотношенията, нравите, духовния живот. Чрез
формулировката “социално, психическо, нравствено и емоционално
здраве” има опасност да се утвърдят универсални мерки за начин на
живот (благополучие), които биха застрашили културното своеобразие етническите, национални, религиозни различия. Очевидно е, че ако
здравето е универсална ценност, то запазва това свое качество именно в
конкретния си здравно-медицински контекст. От тази гледна точка,
съдържанието на понятието “здраве” може еднозначно да се тълкува от
общности с различен начин на живот, стандарт и благополучие. В този
смисъл, идеята за здравословен начин на живот става достъпна и
действително съдейства за приобщаване на всички народи към
постиженията на медицината.
Проблемът за здравето в неговия конкретен медицински аспект,
разбира се има отношение към социалното благополучие, доколкото от
здравето на всеки зависи пълноценното му съжителство и партньорство с
другите, но на равнището на онзи минимум от общуване, който гарантира
на човека социално битие. В този смисъл, здравето се явява като
минимума социално условие за съществуването на човека. От тук нататък
към преживяването на собствената пълноценност трябва да се върви по
други пътища. Реализирането на физическата кондиция, психическото
равновесие, нравствената култура, интелектуалното развитие и социалния
престиж (така както са посочени в дефиницията на Световната здравна
организация) зависи от други механизми, които не са здравни. Чрез тях
човекът надгражда социалния си минимум, реализира се като духовно
същество и отива към зряло социално поведение и самоутвърждаване.
Здравето вече се оказва недостатъчно, за да може човек да докаже, че
съществува пълноценно и може да бъде както съзнателно пренебрегвано,
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така и незабелязвано, особено когато човек няма проблеми с него. Но
дори за хората със здравни проблеми мисълта за собствената здравна
непълноценност често е във връзка със социалното приемане или
отхвърляне. Всъщност, самосъзнанието за собствената анормалност се
оказва ключов механизъм за допускането на дискриминационно
отношение от страна на “здравото” мнозинство спрямо “болното”
малцинство. Затова, много често болните предприемат оздравителни
мерки не само поради здравословни причини, но поради социални – за да
станат по-приемливи за “здравите” и да получат тяхното одобрение.
Конвенцията за правата на детето отразява противоречието, което
съществува между здравния аспект на нормата, от една страна, и нейния
социален и субективно-личностен аспект, от друга.
Всяка личност е единствена и неповторима, и има право на
живот и на достойно съществуване, независимо от здравословното й
състояние - вродените аномалии или придобити увреждания. Член 23 от
Конвенцията за правата на детето признава правото и възможността на
децата с умствени и физически увреждания да живеят пълноценно и
достойно. На хората, които са извън здравната “норма” се признава
правото да се самовъзприемат в норма и да изискват другите да ги
възприемат по този начин.
Конвенцията за правата на детето ясно идентифицира и
специфичните нужди на децата с увреждения. Често те живеят изолирано
от своите “здрави” връстници както поради болестта си, така и поради
съществуващите негативни нагласи спрямо тях. Затова Конвенцията
насочва вниманието и грижите на обществото към тези деца по отношение
на тяхната ранна диагностика, рехабилитация и получаването на
подходящо образование. По този начин, се прави опит да се удовлетворят
две основни потребности – децата да получат специалната помощ, от
която се нуждаят и обществото да ги приеме като свои членове.
Всъщност проблемите за признаване на “нормалността” на хората с
умствени и физически увреждания е преди всичко въпрос на социален
консенсус. Пример за това е перманентният обществен дебат “за” или
“против” контрола и ограничаването на раждаемостта на генетично
увредени деца. В някои азиатски държави има закони, отричащи правото
на хората с вродени увреждания да раждат. Демографският натиск в
Китай предизвиква дебати за ограничаване раждането на деца с
увреждания.
Съществуват
футуристични
сценарии,
които
засега
са
неосъществими от техническа гледна точка (а се сблъскват и с правни
бариери), според които до средата на ХХI век напредъкът на генетиката
ще направи възможна зародишната терапия и клонирането на хора.
Очаква се в началото на ХХI век да се появят широка гама ДНК-тестове, с
помощта на които бъдещите родители ще получават изключително точна
картина на генетичното състояние на ембриона. Тестовете ще могат да се
използват в предродилния период, за да успокоят родителите за здравето
на бъдещето им дете или, ако има признаци за заболяване или
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увреждания, да ги накарат да вземат решение за аборт. Прилагането на
този подход ще бъде част от “генния съвет” - понятие, описващо твърде
деликатната процедура, чрез която хората ще решават какъв вид деца да
се родят и която може да доведе до премахване на някои типове
индивиди. Тези изследвания, които днес се намират все още в ранен
стадий, вдъхват огромни надежди както за борба срещу генетичните
заболявания, така и за справяне с някои видове рак. В същото време, те са
сигнал за тревога за всички, които се опасяват, че в бъдеще медицината
ще се превърне в система за подбор и контрол над “добрите” и “лошите”
гени.
И докато резултатите от генните изследвания стават все поокуражаващи все по-голям брой хора от “групата” на “непълноценните”
предупреждават, че прилагането на ДНК-тестовете води до стесняване на
понятието “нормално”, с което се провокира отхвърляне на хората с
увреждания от обществото.
“Революцията в биотехнологиите изправя човечеството пред
съдбоносен сблъсък между науката и етиката - твърди Федерико Майор.
Когато става дума за човешко възпроизводство, както и за технологии
най-общо, трябва да се ръководим от уважение към три основни и
взаимозависими принципа - достойнство, свобода и солидарност. Рискът
от безконтролно и необуздано генно инженерство добива все позастрашителни размери. Опасността идва оттам, че ще се появят различни
видове натиск и дори наредби, които ще позволяват да се раждат само
“генетично изправни” хора. Никоя власт - било политическа, обществени
или икономическа - няма право да постановява такъв “генетичен ред”,
още по-малко да го налага. Да се предопределят основните
характеристики на една бъдеща личност, а именно чрез опит да се
“подобрят” физическите или умствените й способности е посегателство
върху самата същност на индивида. Тази манипулация би го лишила от
онова, което си е само негово - тайнствената алхимия на уникалното му
генетично наследство и неповторимия начин, по който влиза в допир със
заобикалящата го среда. Ето защо принципът на солидарност трябва да
бъде утвърден с още по-голяма сила. Не бива да се допуска генетичните
тестове и лечения да създават нови форми на дискриминация - между
онези, които независимо по каква причина искат да извлекат предимство
от тях, и тези, които не могат да си ги позволят, обикновено поради липса
на средства.” (9, с.3)

110

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕМАТА ЗА:
МОТИВИРАНЕ
НА
УЧЕНИЦИТЕ

 Повишаване
на
чувствителността
към
проблемите на децата със затруднения във
физическото,
психо-физиологическото
и
социалното развитие.

ОРИЕНТИРАНЕ
В ПОЗНАНИЯ

 Първоначално ориентиране в начините на
познание, общуване и водене на самостоятелен
начин на живот на хората с увреждания на
зрителния, слуховия анализатор и опорнодвигателния апарат.
 Ориентиране в проблемите, свързани с начина
на живот на децата с умствени и физически
увреждания и формиране на готовност да им се
оказва помощ.

РАЗВИТИЕ
НА УМЕНИЯ

 Умения и нагласи за позитивно възприемане на
децата с увреждания като хора с равни права,
способни да постигат пълноценно развитие.

ДЕЙНОСТИ:
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ
1

2
3

“Различните сетива” – провеждане на дидактически
игри и обсъждане за ориентиране на учениците в
проблемите, които срещат децата, нуждаещи се от
специална помощ.
“Как си помагат сетивата?” – беседа за начина на
живат на хората с различни увреждения.
"Как можем да помогнем на своите връстниците,
които се нуждаят от специални грижи?" - беседа и
обсъждане (работа в групи).
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ДЕЙНОСТ 1
“Различните сетива”
Цели:
 Учениците да бъдат поставени в ситуации и състояния, близки
до тези, които преживяват техните връстници с увреждения на
зрителния, слуховия анализатор и опорно-двигателния апарат.
 Учениците да получат впечатление и първоначална ориентация
за проблемите, които срещат техните връстници в общуването,
познанието и воденето на самостоятелен начин на живот.

Описание на дейността:
(1) “Премини по пътеката!”
Разделете учениците по двойки и превържете очите на един от
участниците във всяка една от тях. Подредете импровизирана “пътека” с
препятствия (например столове) и покажете на участниците, които
виждат, по какъв маршрут трябва да водят своите партньори. Условието
на задачата е “зрящите” да преведат през препятствията своите “незрящи”
партньори като ги хванат за ръка и ги улесняват максимално в тяхното
предвижване - подавайки им словесни указания и предпазвайки ги от
наранявания.
След като преминат всички двойки, помолете “зрящите” и
“незрящите” да разменят местата си, така че всеки участник да почувства
какво е различието между това да водиш незрящ човек и да бъдеш воден,
когато не виждаш.
След приключването на играта задайте на учениците следните
въпроси:
 Как се чувствахте, докато ви водеха и не можехте да виждате
откъде минавате?
 А как се чувствахте, докато трябваше да водите партньорите си,
които не виждаха?
(2) “Мимове”
Помолете един от учениците да излезе навън. Обяснете на
останалите, че тяхната задача е да се договорят помежду си какво да му
съобщят само с мимики и жестове, както и да вземат решение кой от тях
да го направи. Този, който предава съобщението, има право да го изказва
и с мърдане на устни, но без звук. Задачата на ученика, който трябва да
разбере посланието, е да се ориентира не само по жестовете и мимиките,
но и по движението на устните.
Тази игра може да се проведе и във вариант, в който няколко
участника заедно се опитват да предадат с мимики и жестове съобщението
на своя съученик.
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След провеждането на играта можете да се обърнете към учениците
със следните въпроси:
 Как се чувствахте, когато не можехте да разберете какво искат
да ви кажат и трябваше да четете по устните?
 Чувствахте ли се по-различно, когато трябваше да обяснявате
само с мимики и жестове?
(3) “Непослушната ръка”
Прочетете на учениците, по свой избор, едно кратко изречение.
Предложете им да го запишат в тетрадките си с тази ръка, която
обикновено не използват при писане.
Задайте им въпроси:
 Трудно ли ви беше да пишете с другата ръка? Защо?
 Чувствахте ли се по-различно, докато трябваше да изпозвате
тази ръка, която е по-неумела в писането?
След провеждането на посочените игри направете обобщение с
помощта на следните примерни въпроси:
 Трудно ли ви беше да спазвате правилата на тези игри? Защо?
Чувствахте ли се по-различно, докато играехте игрите?
 С какво тези игри са по-различни от другите, които обикновено
играете?
 Защо се чувстваме по-различно, когато не виждаме, не чуваме,
или не можем да си служим както искаме с ръцете и краката?

ДЕЙНОСТ 2
“Как си помагат сетивата?”
Цели:
 Да се осмисли предназначението на сетивата и да се долови
взаимовръзката между тях.
 Да се доведат учениците до разбиране на някои от проблемите на
хората с непълноценно развити сетивни органи и начините, по
които ги преодоляват, за да се чувстват пълноценни.

Описание на дейността:
Проведете беседа с учениците като се опитате да им предложите за
осмисляне следните основните идеи:
(1) Ние опознаваме света и се ориентираме в него благодарение на
своите сетива. Чрез тях различаваме цветове, звуци, вкусове, аромати,
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получаваме усещания за грапавост и гладкост, за топлина и студ, за
движение и равновесие.
(2) Обикновено се ориентираме и познаваме нещата по-лесно, когато
използваме повече сетива. При отделни хора обаче не всички сетива
участват пълноценно. Тогава казваме, че тези хора изпитват затруднения
и се нуждаят от специална подкрепа, за да могат да бъдат наравно с
всички останали: да учат и играят, да работят и почиват, да се радват на
своите близки и да общуват свободно с приятелите си.
(3) Тъй като зрението и слухът са най-важните сетива, чрез които се
опознава светът (90% от информацията се доставя от зрителния
анализатор), тяхното увреждане се отразява чувствително върху
способностите за учене, ориентиране и общуване.
(4) Нашите сетивни органи си взаимодействат. При увреждане на
някой от тях останалите го подпомагат, като стават по-чувствителни и
повишават своите способности. Примери за това са по-добре развитите
слух, обоняние и кожни усещания при незрящите. Това помага на тези
хора да развиват други свои способности. Има множество незрящи хора,
прочули се със своите музикални умения (Рей Чарлз, Стиви Уондър,
Андреа Бочели и др.).
(5) Благодарение на възможностите на сетивата да се допълват
взаимно хората с различни увреждания намират други начини за
опознаване на света, които са сързани с развитието на неувредените им
сетива. Например хората с увреден слух използват жесто-мимическата
реч, когато общуват, а незрящите четат и пишат с помощта на брайловото
писмо.
(6) Хората с различни увреждания са пълноценни и не трябва да се
определят като някаква друга (втора) категория. Макар понякога да ни се
струват смешни (особено на децата) и неуверени, те не трябва да бъдат
обект на присмех, нито на съжаление. Необходимо е да ги приемаме с
тяхното различие, като хора, нуждаещи се от специална помощ. Те могат
да се справят добре с проблемите си, ако им позволим да бъдат с нас.
Тогава те ще престанат да бъдат толкова различни, колкото ни се е
струвало в самото начало.
Ако можем да им помогнем да развиват своите специални
способности, те ще бъдат за нас много “специални” хора!
Беседата може да бъде структурирана с помощта на следните
въпроси:
 За какво служат очите, ушите, носът, езикът, кожата, органите за
движение?
 Знаете ли как се ориентират в околния свят децата, които:
- имат намалено зрение или са незрящи (слепи);
- имат намален слух или са нечуващи (глухи);
- трудно се придвижват?
 Кои сетива взимат най-голямо участие, когато учим (опознаваме
нещо)?
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 Знаете ли как учат децата, които:
- имат намалено зрение или са незрящи;
- имат намален слух или са нечуващи;
- са трудноподвижни?
 Светът на хората с увреждания по-различен ли е?
 Имате ли приятели, които са с някои от изброените проблеми?
Нуждаят ли се от вашата помощ?

ДЕЙНОСТ 3
"Как можем да помагнем на своите връстници,
които се нуждаят от специални грижи?"
Цели:
 Учениците да идентифицират конкретни
връстниците им с увреждания срещат.
 Търсене на пътища за оказване на помощ.

проблеми,

които

Необходими материали:
 листа за постери и флумастри

Описание на дейността:
За да се подготви класа за обсъждането предложете на учениците да
се разпределят в групи от няколко човека. Поставете задача на всяка една
от групите да обсъди конкретните проблеми и възможности за оказване
помощ на свои връстници с някакъв вид увреждания - зрителни, слухови,
двигателни.
Всяка група оформя свой постер, подобно на таблицата, показана
тук.

ДЕЦА С ............................. ЗАТРУДНЕНИЯ
(слухови, зрителни, двигателни)
Какви проблеми срещат?

Как може да им се помогне?

...................................................
........................................

................................................
...................................
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Предполага се, че много от учениците няма да имат достатъчно ясна
представа за проблемите, които срещат техните връстници с увреждания.
Затова е необходимо да следите отблизо тяхната работа в групите и при
нужда да им оказвате съдействие.
След като работата по групи приключи, всяка една чрез своя
говорител представя съдържанието на своя постер.
Добре е в процеса на обсъждане децата да бъдат насочени към
идентифициране на непосредственните потребности, които имат техните
връстници, нуждаещи се от специална помощ. Ще бъде полезно, ако
учениците бъдат ориентирани към откриване на онези препятствия, които
незнанието и неразбирането на околните поставя пред тези деца,
принуждавайки ги ежедневно да изпитват затруднения и да влагат много
усилия за преодоляването им.
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(10) ТЕМА:

РАЗЛИЧИЯ И РАВЕНСТВО:
МНОЗИНСТВО - МАЛЦИНСТВО

“В държавите, в които съществуват етнически, религиозни или
езикови малцинства, лицата, принадлежащи към тези
малцинства, не могат да бъдат лишавани от правото,
съвместно с другите членове на своята група от собствен
културен живот, да изповядват и практикуват собствената
си религия или да си служат с родния си език.”
(Член 27 от “Съглашение по гражданските и политически права
на ООН” от 1966 година)
ОСНОВАНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Затрудненията, които възникват при дефинирането на социалните
категории “мнозинство” и “малцинство”, не са свързани единствено с
неудобството да се говори за отношенията на дискриминация. Те имат и
“чисто” познавателен характер, доколкото тяхното осмисляне е свързано с
отношението “количество - качество”. Нагласата да се възприема
“мнозинството” като “силно” има своите основания и се подкрепя от
достатъчно примери в историята на управлението. Нали именно чрез
различното отношение на мнозинството и малцинството към властта се
дефинира т.нар. демократично устройство на обществото.
Възможна е и друга конфигурация на отношението “мнозинство”,
“малцинство” и “власт”, като например, тази на “безвластното
мнозинство” на чернокожите и “влиятелното малцинство” на белокожите
в Южна Африка от близкото минало, или на властващата малцинствена
група на аристокрацията преди и сега. Очевидно, при определянето на
категориите “мнозинство” и “малцинство” не трябва да се има предвид
само критерия “численост”, но и критерия “политическо влияние”, макар
двата фактора често да съвпадат.
Обикновено под термина “малцинство” международното право
разбира етническите, религиозните и езикови групи, добавяйки понякога
към тях определенията “национални” или “расови” малцинства. Законите
не визират всички възможни класификации на малцинства (например,
червенокосите или далтонистите също са възможни категории
малцинства), а се занимават със стабилни групи, които считат себе си, или
са считани от другите, за различни от преобладаващата част на
обществото.
“Малцинство” се дефинира като “група, по-малобройна от
останалата част от населението на държавата, в недоминираща позиция,
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чиито членове, бидейки жители на държавата, притежават етнически,
религиозни или езикови характеристики, отличаващи се от тези на
останалата част от населението, и показват, макар и косвено, чувство на
солидарност, насочена към запазване на културата, традициите, религията
или езика си.” (Проф.Капоторти – докладчик на Подкомисията по
предотвратяване на дискриминацията и защита на малцинствата при ООН;
виж: 19,5) или като “група граждани на една държава, съставляващи
числово малцинство, надарени с етнически, религиозни и езикови
характеристики, отличаващи ги от тези на мнозинството на населението и
имащи чувство за солидарност помежду си, мотивирано, макар и косвено,
от общата воля да оцелеят, и чиято цел е да постигнат равенство с
мнозинството на практика и по закон.” (Жюл Дешене – докладчик на
Подкомисията по предотвратяване на дискриминацията и защита на
малцинствата при ООН, 1985; виж: 19,5) Групи като тези на бежанците,
чужденците, или мигриращите работници, според международното право
не се включват в съдържанието на понятието “малцинство”.
Държавите могат да провеждат спрямо малцинствата политика на
асимилация, интеграция, сливане, плурализъм и сегрегация.
Асимилацията е основана на идеята за превъзходство на
доминиращата култура и цели постигането на хомогенност в държавата
като осигури отказването на групите от собствените им култури в полза на
доминиращата. Това предполага обаче и желание от страна на
доминиращата група да приеме нови членове. Един човек или една група
може да реши свободно да се откаже от своите културни традиции. Много
често обаче мнозинството в държавата налага своята култура на
малцинствата и се опитва да промени тяхното културно самосъзнание.
Насилствените помохамеданчвания в Османската империя и т.нар.
“възродителен процес” у нас са типични примери за асимилация от този
вид. (по 7,11)
Интеграцията е процес, при който разнообразни елементи се
комбинират в едно цяло като запазват основната си идентичност.
Интеграцията цели да премахне всички чисто етнически елементи на
разцепление и да гарантира еднакви права и възможности на всички
граждани, независимо от груповата им принадлежност. (по 19,6)
Сливането (акултурация) може да се дефинира като процес, при
който две или повече култури се обединяват и се създава друга, нова
култура, отличаваща се значително от културите-източници. Сливането
предполага по-малко йерархичност и повече равенство между
“сливащите” се култури, отколкото асимилацията. (по 19, 6)
Плурализмът “цели обединяването на различни етнически групи в
отношение на взаимозависимост, уважение и равенство, позволявайки им
в същото време да поддържат и развиват отличителните си
характеристики”. (19,6)
Сегрегацията се определя като политика, “базираща се на вярата в
превъзходството на доминиращата култура, която цели да държи отделни
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етнически групи отделно, без да се смесват и йерархично подредени.”
(19,6) Апартейдът е пример за сегрегация.
Международното право защитава интересите на малцинствата и,
заедно с това, съдейства за поддържането на териториалния интегритет на
държавите като не насърчава самоопределението на малцинствата за
сметка на разпадането на държавите. Малцинствата в държавата имат
право да се ползват от тези форми на самоопределение, от които се
ползват и другите етнически групи, съставящи части от населението на
държавата.
Опит за уреждането на проблемите на малцинствата се прави в
“Декларация за правата на лицата, принадлежащи към национални
или етнически, религиозни и езикови малцинства”, приета от Общото
събрание на ООН на 18. 12. 1992г., извадки от която предлагаме:
“Чл.1. (1) Държавите защитават съществуването и националната
или етническата, религиозната и културна самобитност на малцинствата в
техните съответни територии и насърчават възможностите за закрила на
тази самобитност.
Чл.2 (1) Лицата, принадлежащи към национални или етнически,
религиозни и езикови малцинства имат право да се ползват от своята
култура, да изповядват и упражняват своята религия и да използват своя
език, частно или публично, свободно и без намеса или каквато и да е
форма на дискриминация.
(3) Лицата, принадлежащи към малцинствата, имат право да
участват ефективно при взимането на решения на национално, и където е
уместно, на регионално равнище, засягащи малцинството, към което те
принадлежат, или регионите, в които живеят, по начин съвместим с
националното законодателство.
(4) Лицата, принадлежащи към малцинствата, имат право да
създават и поддържат свои сдружения.
(5) Лицата, принадлежащи към малцинствата, имат право да
създават и поддържат, без дискриминация, свободни и мирни контакти с
други членове на своята група и с лица, принадлежащи към техните
малцинства, както и контакти през границите с граждани на други
държави, с които те са свързани чрез национални или етнически,
религиозни или езикови връзки.
Чл.4. (1) Държавите предприемат мерки, където е нужно, за да
осигурят възможност на всички лица, принадлежащи към малцинствата,
да упражняват пълноценно и ефективно всички свои човешки права и
основни свободи без дискриминация и при пълно равенство пред закона.
(2) Държавите предприемат мерки, за да създадат благоприятни
условия, даващи възможности на лицата, принадлежащи към
малцинствата, да изразяват своите особености и да развиват своята
култура, език, религия, традиции и обичаи, освен когато конкретни
практики нарушават националното законодателство и са в противоречие с
международните стандарти.
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(3) Държавите предприемат подходящи мерки, щото, когато е
възможно, лицата, принадлежащи към малцинствата, да имат съответни
възможности да научат майчиния си език или се обучават на майчиния си
език.
(4) Държавите, където това е подходящо, предприемат мерки в
областта на просветата, за да насърчат знанията на историята, традициите,
езика и културата на малцинствата, съществуващи на тяхна територия.
Лицата, принадлежащи към малцинствата, трябва да имат съответните
възможности да придобиват знания за обществото като цяло.
(5) Държавите разглеждат подходящи мерки, щото лицата,
принадлежащи към малцинствата, да могат да участват пълноценно в
икономическия напредък и развитие на своята страна.”

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕМАТА ЗА:
МОТИВИРАНЕ
НА
УЧЕНИЦИТЕ

 Предизвикване на познавателен интерес към
живота на хората от други етнически общности
и стимулиране на нагласи за оказване на помощ
на групи в неравностойно социално положение.

ОРИЕНТИРАНЕ
В ПОЗНАНИЯ

 Запознаване с понятията “мнозинство” и
“малцинство” и изследване на отношенията на
равенство и неравенство между различни
социални групи.
 Проблематизиране на стереотипни представи и
негативни нагласи за възприемане на различни
етнически общности, населяващи България.
 Изследване на ситуации, предлагащи неравни
условия за постигане на успех от различни
групи хора.

РАЗВИТИЕ
НА УМЕНИЯ

 Умения за заемане на обясняваща позиция
спрямо културните особености на “другия”
етнос и търсене на аргументи в защита на
неговото културно своеобразие.
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ДЕЙНОСТИ:
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ
1

2
3

"Кой е по-силен?" - дидактическа игра и обсъждане за
неравенството във възможностите за постигане на успех
на различни групи хора.
"Неравенства - равенства" - упражнение и обсъждане
за различните измерения на “равенството между хората”.
"Как възприемаме другия етнос?" – дискусия за
предразсъдъците във възприемането на другия етнос.

ДЕЙНОСТ 1
“Кой е по-силен?”
Цели:
 Да се даде възможност на учениците да оценяват ситуации,
според критериите “количество” и “качество”; да изследват
зависимостта на силата и успеха на една група от броя и
способностите на нейните членове.

Необходими материали:
 дълго въже
 два балона или две топки

Описание на дейността:
Стъпка I
Разделете класа на две групи по избран от вас признак (например
според външния вид на децата - цвят на очите, косите, вид на обувките,
дрехите и др.), така че броят на участниците в едната група да надвишава
чувствително броя на участниците в другата група (поне с 5 човека).
Разделянето на две групи може да стане и чрез карти, картинки и други
начини.
След групирането предложете следните състезателни игри:
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(1) “Дърпане на въже”
Това е известната игра, в която участниците от два отбора се
подреждат един срещу друг и хващат противоположните краища на едно
въже. Целта на всеки отбор е да издърпа противника в своята половина от
игралното поле.
В тази игра се очаква да победи групата, в която има повече
участници. Възможно е учениците от по-малобройната група да не
пожелаят да участват в играта и да протестират с аргумента, че не е
честно да се състезават при тези условия. Независимо от това дали играта
ще се проведе, е необходимо да обсъдите с учениците следните въпроси:
 Коя група е по-силна и защо? (Или: Защо не пожелахте да
участвате в играта? Предположихте ли коя група ще бъде посилна от другата?)
 Кой отбор се чувстваше по-сигурен и се справи по-лесно?
 Досещахте ли се предварително кой отбор ще победи?
(2) “Щафета с балони (топки)”
Двата отбора се строяват в две успоредни колони. На първия
участник във всеки отбор се дава по един балон (или топка).
По подаден сигнал за начало на играта балонът трябва да започне да
се предава щафетно от участник на участник над глава или между крака.
След като последният ученик в колоната поеме балона, той трябва
бежешком да го занесе до началото на колоната на своя отбор, да застане
пред първия участник в него и да продължи щафетата.
Играта може да се усложни, ако движенията “над глава” и “между
крака” се редуват при всяко подаване на балона. Победител в играта е
този отбор, чиито участници най-бързо се подредят така, както са били
при започването на играта.
Очаква се победител да бъде групата, в която има по-малко
участници. Този път е възможно учениците от по-голямата група да не
пожелаят да участват в играта. Както и в първия случай, независимо от
това дали играта ще се проведе, е необходимо да зададете на учениците
следните примерни въпроси:
 Коя група е по-бърза и защо? (Или: Защо не пожелахте да
участвате в играта? Предположихте ли коя група ще бъде побърза от другата?)
 Кой отбор се чувстваше по-сигурен и се справи по-лесно?
 Досещахте ли се предварително кой отбор ще победи?
Непосредствено след двете състезателни игри, съпроводени със
съответните кратки обсъждания, обяснете в какво се е състояла уловката
на игрите и обобщете изводите, произтичащи от анализа на ситуациите.
Изводът, че не е честно да се играе по този начин, който учениците
вече са направили, е провокация към самите тях - да изследват за пореден
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път отношението между количество (броят на участниците в групата) и
качество (успеха от съвместната им работа). В различните видове
дейности успехът често е на страната на по-многочислената група, която
обикновено наричаме “мнозинство”. Понякога (но по-рядко) помалобройната група, която наричаме “малцинство” може да има
предимства (както показва втората игра).
След това обяснение, което познавателно ориентира учениците в
понятията “мнозинство” и “малцинство”, можете да им предложите да
посочат собствени примери за малцинства и мнозинства.
Стъпка II
Следващата стъпка дава възможност да се изследва зависимостта на
силата (успеха) на една група от нейните качествени характеристики.
Попитайте учениците дали (ако в предишните игри предварително
са се досетили кой ще е победителят) сега могат да предположат коя от
същите групи ще е по-добра, ако се обявят конкурси за:
 групово написване на най-интересен разказ;
 групово решаване на сложна математическа задача;
 изработване на най-красива групова рисунка;
 най-добро групово изпълнение на песен;
 най-добро изиграване на танц;
 най-добре организиран празник?
Всеки път, когато учениците отговарят, трябва да изисквате от тях
аргументи. Предполага се, че повечето от аргументите ще бъдат свързани
с взаимно оценяване на индивидуалните качества на участниците в
групите. Например, учениците ще дават преимущество на едната или
другата група, според това в коя от тях са попаднали най-добрите певци,
танцьори, математици и т.н.
Възможно е при оценяването и на тези ситуации децата да потърсят
аргументи в количествени показатели. Например, да определят по-добрата
група, според участието в нея на най-голям брой деца, които пеят и
танцуват добре, или - най-много деца, които добре рисуват. Въпреки това,
оценяването на възможностите на групите няма да зависи толкова много
от разликата в броя на участниците в тях, което би трябвало вече да
подсеща децата, че сравняването между количества е по-лесно, отколкото
между качества. В подкрепа на това могат да се дадат множество прости
примери. По-лесно е да преброиш хората в една стая и да съобщиш колко
човека са те, отколкото да прецениш какво могат да направят те заедно.
Между два отбора с неравен състав лесно може да се забележи разликата в
броя на играчите (подобно във футбула или хокея, след като някой играч е
наказан да напусне играта), но по-трудно може да се прецени все пак кой
е по-добрия отбор в мача.
Накрая ще бъде удачно да подчертаете, че въпреки желанието на
хората да решават своите спорове и конфликти справедливо, много често
123

изходът от тях е в полза на по-многочислената страна. Подобен е и
случаят тогава, когато класът трябва да вземе решение, при което
надделява мнението на по-голямата част от класа (мнозинството), което не
винаги е добро за всички. Решаването на общ проблем само чрез гласовете
на мнозинството крие опасност да се ощети малцинството и да не се вземе
най-правилното решение. Така неравенството в броя на групите може да
предизвика и неравенство във възможностите им да защитят своите
интереси.

ДЕЙНОСТ 2
“Неравенства – равенства”
Цели:
 Да се предизвика интерес към изучаване на етническото
многообразие на нашия народ.
 Учениците да се ориентират в търсенето на други значения на
понятието “равенство” и да ги екстраполират в полето на
социалните отношения.
 Да изследват отношенията на “равенство” и “неравенство”
между различни по-големина етнически групи.

Необходими материали:
 карти (размер А4), върху които да са изписани имена на
различни етнически групи, населяващи България.
 постер (виж схемата по-долу) и флумастри

Описание на дейността:
Стъпка I
На постер (или на дъската) представете няколко окръжности с
различна големина, нарисувани една до друга, така както е показано на
схемата. Броят на окръжностите може да бъде и по-голям в зависимост от
възможностите ви да представите повече етнически групи.
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Поставете за обсъждане следните въпроси:
 Възможно ли е между кръгове с различна големина да се постави
знак за равенство? (Правилно ли е да се постави знак за
равенство между кръгове с различна големина?)
 Представете си, че с тези кръгове сме означили различни по
големина групи от хора. Ако поставим знак за равенство между
кръговете, какво бихме означили с него?
 Какво означава една по-малка група хора да е равна на друга поголяма група хора?
Стъпка II
Поставете върху същата схема на местата на въпросителните знаци,
знаци за равенство (“=”), а върху най-големия кръг изпишете (или
прикрепете лист с надпис) “българи”. Кажете на учениците, че с този кръг
означавате най-многобройната група хора, която живее в България етническата група на българите. Вероятно, ще се наложи да обясните
понятието “етническа група” (или “етнос”). Посочете, че етносът е група
от родове (племена), които са се обединили в миналото върху основата на
общи предци (прародители), история и култура. Дайте пример за някои от
най-известните етнически групи у нас: турци, роми, евреи, арменци и др.
Поставете на учениците задача да определят върху постера с
кръговете “мястото” на всяка от етническите групи, представена в
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България. Обяснете условията за изпълнение на задачата. Покажете
картите (с размер А4), върху които предварително сте написали имената
на етническите групи. Кажете, че ще представяте тези карти една по една.
Първото решение на учениците трябва да се отнася до това дали
етническата група, която е записана върху картата е “равна” на другата
(или другите), от схемата, за да бъде поставена там. След това учениците
трябва да преценят върху кой от изписаните кръговете (с каква големина)
трябва да бъде прикрепена тази карта.
Очевидно е, че и тук, подобно на задачата от предходната стъпка,
присъства уловка, така че учениците биха могли да се ориентират в
разкриване на многозначието, което се съдържа в условието на тази
задача. Необходимо е да участвате активно в процеса на обсъждане: да
задавате въпроси и да изисквате аргументи, особено по отношение на
“равенството” между отделните етнически групи; да предоставяте
информация за количественото отношение между отделните етнически
групи, за да помогнете за точното определяне на техните места в схемата.
Какво може да се случи?
Макар да се очаква, че в резултат на обучението по правата на
детето до този момент, учениците вече са формирали нагласи за водене на
открит разговор по проблемите, засягащи равнопоставеността на
различните групи хора в обществото, възможно е те да не пожелят да
разговарят за равноценността на етносите в България. Причините за това
могат да бъдат както от ситуативен характер, така и поради наличието на
формирани вече предубеждения спрямо другите етноси. Ако се окажете в
такава ситуация, спокойно изчакайте и намерете по-удачно време за това
обсъждане.
Възможно е също в хода на дискусията учениците да изкажат
мнения, които са повлияни от етноцентризъм и изразяват
дискриминационни идеи, особено по отношение на малцинствата. В тези
случаи трябва да имате предвид, че предназначението на обсъждането
(или на възникналата от него дискусия) е да се изяви и този вид
отношение, за да се създадат възможности за излагане на различни гледни
точки и за взаимно убеждаване.
Един от ефектите на описаната тук дейност е учениците да поискат
информация за непознати за тях етнически групи. Вие можете да
подкрепите този техен интерес като ги запознаете с любопитни страни от
живота на малко познати етнически групи у нас.
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ДЕЙНОСТ 3
“Как възприемаме другия етнос?”
Цели:
 Дискусията има за цел да се изследват и проблематизират някои
стереотипни представи и негативни нагласи на учениците към
различни етнически общности, населяващи България.

Необходими материали:
 постери и флумастри
 табелки с надписи “Вярно”, “Невярно”, “Не знам”

Описание на дейността:
Дискусията, която ви предлагаме да проведете е предназначена за
по-големи ученици (четвъртокласници) или за ученици с по-добре развити
познавателни способности.
Предложете на учениците да опишат на листи конкретно поведение
(постъпки, действия) на хора от различни етноси, което не харесват.
Примерите за всеки един етнос е необходимо да се вписват на отделни
листи. Ако има ученици, които не желаят да отговорят на този въпрос, не
настоявайте да участват в работата.
След като учениците приключат, съберете листите и ги разпределете
в групи, в зависимост от това за кой етнос се отнасят (например: за
българи, турци, роми и др.).
След това разделете класа на няколко групи и на всяка една раздайте
листите с твърденията, които се отнасят до един етнос. Поставете задача
групите да разгледат внимателно твърденията, които се съдържат в
техните листи и да подберат от тях онези, които най-често се споделят от
хората. Всяка група трябва да направи свой списък с тези твърдения като
ги запише на отделен постер.
Когато постерите са готови, помолете говорителите на групите да ги
представят. Организирайте дискусия, в която да се проблематизират
негативните оценки. Помогнете на учениците да откриват други гледни
точки чрез обяснения на факти и изследване на причини.
За провеждане на тази дискусия бихте могли да използвате
познатата процедура, според която на три различни места (например, на
три от стените на класната стая) се поставят табелки с надписи съответно:
“Вярно”, “Невярно” и “Не знам”. След прочитането на всяко твърдение от
постера, в зависимост от своето мнение, учениците трябва да се
ориентират и застанат под надписите, които изразяват тяхното отношение.
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Така се оформят временни групи - на тези, които приемат твърдението за
вярно; на тези, които мислят, че то е невярно и на тези, които не могат да
преценят. На всяка група се дава възможност чрез свой представител да
защитава позицията си. Ако участник от някоя група промени мнението
си под влиянието на аргументите от друга група, той се присъединява към
нея и променя своето местоположение.
В хода на дискусията е необходимо внимателно да изслушвате
различните мнения, да задавате въпроси и да насочвате учениците към
други гледни точки. Ако се налага, можете да представяте факти и
аргументи, подобно на изложените тук.
Например:
Твърдение: “Ромите са неприятни, защото се скитат бездомни, голи
и боси.”
Аргумент: “За много роми пътуването е част от традиционния им
начин на живот, заради което много хора смятат, че те се скитат. Вярно е,
че много роми са бездомни, защото в по-голямата си част те са сред найбедната част от българския народ.”
Твърдение: “Турците не са съвременни хора, на тях им пречи вярата
(религията).”
Аргумент: “Повечето турци са дълбоко свързани със своите родове и
семейни традиции. Заради това някои хора, които не ги познават добре,
смятат, че те не гледат напред в развитието на обществото. Вежди
Рашидов, Йелдъз Ибрахимова например са едни от най-модерно
мислещите хора в съвременната ни култура.”
Дискусията може да се проведе и като се използват елементи от
ролева игра - всяка група може да играе ролята на определен етнос като
коментира отправените към нея отрицателни оценки, аргументира тяхната
несъстоятелност и дава обяснения за оспорваното поведение.

128

(11) ТЕМА:

ДИСКРИМИНАЦИЯ И ПРАВА
(ОБОБЩЕНИЕ)

“1) Държавите - страни по конвенцията, зачитат и осигуряват
правата, предвидени в тази конвенция на всяко дете в пределите
на своята юристдикция, без каквато и да е дискриминация,
независимо от расата, цвета на кожата, пола, езика, религията,
политическите и други възгледи, националния, етническия или
социалния произход, имущественото състояние,
инвалидността, рождението или друг статут на детето
или на неговите родители или законни настойници.”
(Член 2 от “Конвенция за правата на детето”)
ОСНОВАНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
С понятието “дискриминация” е прието да се означават всички
прояви на подценяване и отхвърляне на отделни хора или групи от
хора заради техните различия, прозтичащи от принадлежността им към
друга раса, етнос, култура, пол, религия, поколение, икономическа и
обществена прослойка. Дискриминацията е непризнаване на правата и
свободите на тези хора и упражняване на власт над тях.
За съжаление, прояви на дискриминация съществуват във всяко
общество. Те не са изключение и в демократичните държави, които
разполагат с богат инсрументариум от законодателни гаранции за
упражняване на човешките права и свободи.
Конвенцията за правата на детето извежда правото за
недискриминация (Член 2) като един от своите фундаментални
принципи. Той е водещ принцип, доколкото се съблюдава във всеки
правен член от Конвенцията. Принципът за недискриминация означава
еднакво отношение към всички деца и зачитане на тяхното еднакво право
да се ползват от правата си.
Децата са достъпен обект за дискриминационно отношение. Поради
тяхната беззащитност и лесна ранимост всички страни от живота им могат
да бъдат подложени на дискриминация. Едно дете може да бъде
дискриминирано, защото е бездомно, болно, инвалид, сирак, принадлежи
към друга раса или етнос, живее в изолиран район, изповядва непозната
религия, или защото е маргинализирано, отхвърлено от своето семейство,
изключено от обществения живот. Дискриминацията може да бъде
упражнена както върху правото му на живот, регистриране при раждане,
получаване на гражданство и съжителство със своето семейство, така и
върху правата му на достъп до образование, за здравно обслужване,
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почивка, възстановяване, жизнен стандарт, социално осигуряване и др.
Докато формите за дискриминация са разнообразни, последиците от тях са
еднакво пагубни за децата: лишаване от грижи, лошо здраве, насилие,
експлоатация и намалени шансове за пълноценен живот.
Дискриминационните нагласи се поддържат от културни
стереотипи на възприемане и отношение към непознатото и
различното, от социални предразсъдъци и практики, утвърждавани с
векове. За немалък брой общности, населяващи различни части на света,
все още е основателна причина детето да е извънбрачно, или родителите
му да са криминално проявени, за да прекара живота си в лишения и в
малтретиране.
Стереотипите на расова и етническа нетърпимост възпроизвеждат у
всяко следващо поколение дискриминационни страсти за “справяне” с
другостта. Ограничаването на образователните права например, е едно от
най-често срещаните средства в арсенала от “специални мерки”,
предназначени за децата от етническите малцинства. По силата на
натрупаните предубеждения, тези деца често биват етикирани като
“лишени от възможности за развитие” и дори като “умствено изостанали”,
и това служи за основание да бъдат изолирани в специални възпитателни
и образователни заведения, а там да бъдат третирани по начин,
несъвместим с човешкото достойнство - подлагани на физическо насилие
и психически тормоз.
Дискриминацията върху основата на половите различия на свой ред
се подклажда от традиционните негативни нагласи за възприемане и
отношение към “другия” пол. Нещо повече, обществото до такава степен е
свикнало с тях, че почти не ги идентифицира като дискриминационни.
Дискриминацията на жените е глобален проблем и засяга всяка
страна от живота им. Шансовете на момичето да бъде родено, изпратено
да учи, да си намери подходяща работа и да има семейство са много помалки, отколкото същите възможности, но отнасящи се до момчето. В
някои държави от Южна и Източна Азия все още се практикува
прекратяване на бременността при установяване на женския пол на плода.
Според статистиката на УНИЦЕФ всяка година близо 600 000 девойки и
жени умират по време на бременност и раждане, заради липса на
медицинска помощ. Ежегодно около един милион деца, преобладаващата
част от които са момичета, са въвличани в проституция, а около два
милиона момичета биват генитално осакатявани.
Дискриминираните деца често са “вън от полезрението”, “вън от
вниманието” на обществеността. За техните проблеми почти нищо не се
знае. Сухият език на статистиката лесно предизвиква благотворителност,
но трудно мобилизира за промяна на общественните нагласи и
предразсъдъци. Повишаването на чувствителността спрямо “другия”,
разбирането на неговите затруднения и активното му подпомагане
изискват обучение, насочено към осъзнаване и преодоляване на
собствените негативни стереотипи и дискриминационни модели на
поведение. Обучението в правата на детето (в човешки права) само по
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себе си е образователно право, което гарантира недискриминацията.
Наличието на образователни програми по правата, предназначени за деца
и за възрастни, безспорно е в състояние да
ускори процеса на
преодоляване на дискриминационните нагласи и поведение в обществото.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕМАТА ЗА:
МОТИВИРАНЕ
НА
УЧЕНИЦИТЕ

 Предизвикване на интерес към анализиране на
взаимоотношенията с връстниците от гледна
точка на нарушаването на правата.

ОРИЕНТИРАНЕ
В ПОЗНАНИЯ

 Разширяване на представите на учениците по
отношение на многообразните проявления на
дискриминация и възможните последствия от
упражняването
на
дискриминационно
поведение.
 Осмисляне на правата на детето като поемане
на отговорност, която гарантира разбирателство
и коректност в ежедневните контакти с
връстниците.

РАЗВИТИЕ
НА УМЕНИЯ

 Умения
за
идентифициране
на
дискриминационно поведение и за изследване
на възможните последствия от него.

ДЕЙНОСТИ:
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ
1

2

"Разпознаване на дискриминацията" - упражнение за
анализиране на ситуации и конфликти, породени от
дискриминационно отношение.
"Моята ситуация за дискриминация на деца" упражнение
за
откриване
на
примери
на
дискриминационно отношение в нашето ежедневие.
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ДЕЙНОСТ 1
"Разпознаване на дискриминацията"
Цели:
 Учениците
да
идентифицират
различни
прояви
на
дискриминационно поведение.
 Да се анализира възникването и развитието на конфликти,
породени от дискриминационно отношение, да се прогнозират
възможните негативни последствия от тях и да се потърсят
начини за тяхното успешно разрешаване.

Необходими материали:
 комплект карти със ситуации - Приложение №6

Описание на дейността:
Раздайте на учениците (на лотариен принцип - чрез шапка или
кутия) посочените карти със ситуации (виж Приложение №6). След като
всеки индивидуално се запознае със съдържанието на съответната карта,
предложете им да ги коментарат. Важното в случая е учениците да успеят
да идинтефицират различните случаи на дискриминационно отношение и
да анализират на основата на какво различие (расово, полово, възрастово,
социално, религиозно, здравословно) то се проявява. Целта е децата да
идентифицират, изразеното в диалозите отношение на отхвърляне, заради
определено различие и да открият правото на детето (според Конвенцията
за правата на детето), което е нарушено.
В анализа на ситуациите трябва да се има предвид, че тяхното
съдържание предлага примери на дискриминация на основата на расова
принадлежност (ситуация №1 и №2); дискриминация, основана на полова
принадлежност (ситуациия №3 и №4); дискриминация, основана на
различия в социалния статус и възрастта (ситуациия №5, №6 и №7);
дискриминация по религиозна принадлежност (ситуациия №8 и №9) и
дискриминация, основана на различия в здравния статус (ситуация №10 и
№11).
Възможно е задачата да бъде усложнена като предложите на
учениците да продължат своя анализ - да предвидят възможностите за
развитие на конфликта между общуващите в дадената ситуация, както и
да предложат възможности за позитивно развитие на диалога и
поведението на участниците. Тази дидактическата процедура може да се
проведе както индивидуално, така по двойки или групово.
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ДЕЙНОСТ 2
“Моята ситуация за дискриминация на деца”
Цели:
 С помощта на своите познания за правата на детето, учениците
да откриват в своето ежедневие ситуации на дискриминационно
отношение.

Необходими материали:
 постер със списък от права на детето
 флумастри

Описание на дейността:
Представете на учениците постер със списък от права на детето
(Виж: “Конвенция за правата на детето – неофициално обобщение на
съдържанието от първа част”.) Предложете им всеки по свое желание да
избере някое от посочените права и да даде пример за ситуация на
дискриминация (наблюдавана или измислена), в която това право не е
спазено.
Бихте могли да предложите на учениците да представят тези
ситуации чрез рисунка, драматизиране или с други средства.
При изготвянето на постера със списъка от права на децата можете
да се ръководите от следните примери:
 Децата имат право да говорят на езика на своите родители.
 Децата имат право да живеят с родителите си и да бъдат
отглеждани от тях.
 Децата имат право да празнуват заедно със своите родители.
 Децата имат право да изповядват своята религия.
 Децата имат право да изразяват мнение по всички въпроси,
които се отнасят до тях.
 Децата имат право на здравословен начин на живот и на грижи
за тяхното здраве.
 Децата имат право да посещават училище.
 Децата имат право да играят и да почиват в свободното си време.
 Децата имат право да не бъдат принуждавани да работят нещо,
което ще увреди здравето им и ще им попречи да ходят на
училище.
 Децата имат право да не бъдат принуждавани да просят и крадат.
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 Децата имат право да не бъдат принуждавани да употребяват
наркотици или да ги продават.
 Децата имат право да не бъдат насилвани физически и умствено.
 Децата имат право да не бъдат отвличани и продавани.
 Децата имат право на живот, оцеляване и развитие.
 Децата имат прави на сдружаване и на мирни събрания.
 Децата с умствени или физически недостатъци имат право на
пълноценен и достоен живот - лечение, образование, социални
грижи.
 Децата имат право да не бъдат лишавани от своята свобода
незаконно или произволно.
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Приложение №2

ДОГОВОР
Днес, ................... аз и моите родители се договорихме да спазваме
следните правила вкъщи:
.................................………..............................................................
.................................………..............................................................
.................................………..............................................................
.................................………..............................................................

Ако някоя от страните по този договор не спазва поетите
отговорности, се задължава да:
.................................………..............................................................
.................................………..............................................................
.................................………..............................................................
.................................………..............................................................

Подписи:
1. ........................
2. ........................
3. ........................
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Приложение №3
“В какви ситуации и по какви въпроси у дома трябва да се
интересуват от моето мнение?”

Карти със ситуации

Когато се взема решение какви Когато се взема решение къде да
правила (забрани и разрешения) отида през лятната ваканция.
ще се спазват у дома.

Когато избират какъв подарък да Когато
обсъждат
се купи на някой член от нашето училищни проблеми.
семейство.

моите

Когато обсъждат мои приятели и Когато ми възлагат
вземат решение с кого да дружа. задължение.

домашно

Когато вземат решение къде да Когато вземат решение кого да
отиде
на
почивка
цялото поканя на рождения си ден.
семейство.

Когато
обсъждат
проблеми в работата.

своите Когато решават какво да се
приготви за храна и какво да се
купи от пазара.

Когато вземат решение как да Когато вземат решение с какъв
ходя облечен - от какви дрехи се вид спорт (изкуство) да се
нуждая и какви обувки трябва да занимавам.
нося.

139

Когато съм извършил нещо
полезно у дома – подредил съм,
наготвил съм, полял съм цветята,
поправил съм нещо полезно за
домакинството и т.н.
Когато съм прочел книга, гледал
съм филм, посетил съм концерт,
изложба, театрална (куклена)
постановка, спортно състезание.

Когато съм постигнал някакъв
успех в училище: справил съм се
с контролна работа, представил
съм се добре при изпитване и др.
Когато съм постигнал успехи в
спорта (изкуството), с което се
занимавам.

Когато съм се скарал с някого в Когато съм се скарал с някого от
училище, или на улицата.
тях (брат, сестра, родител, баба,
дядо).

Когато не съм се справил с Когато не съм си научил уроците
домашните задължения, които са и не са доволни от работата ми в
ми възложили.
училище.

Когато обсъждат помежду си Когато ми налагат наказание.
лични проблеми.
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Приложение №4
“Кои са по-добри приятели - момчетата или момичетата?”
Карти с твърдения

По-добри приятели са помежду
си.

По-лесно си признават грешките.

Създават по-нетрайни
приятелства.

По-смели са.

Ценят повече приятелите си.

Не предават приятелите си.

По-малко се срамуват да кажат
какво не им харесва в приятеля.

С тях по-лесно можеш да станеш
приятел.

По-често се обиждат
помежду си.

Имат по-голямо търпение към
приятелите си.

По-трудно издават тайните на
приятелите си.

По-малко лъжат
приятелите си.
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Приложение №5
ПРИМЕРНИ СИТУАЦИИ
ЗА ГРУПИТЕ НА МОМИЧЕТАТА

ПРИМЕРНИ СИТУАЦИИ
ЗА ГРУПИТЕ НА МОМЧЕТАТА

Представете си как ще протече един
учебен час по математика, ако ги
няма момчетата и изиграйте тази
ситуация пред всички!

Представете си как ще протече един
учебен час по математика, ако ги
няма момичетата и изиграйте тази
ситуация пред всички!

Представете си какво ще правите
през междучасията в класната стая,
по коридорите или в двора на
училището, ако ги няма момчетата!
Изиграйте тази ситуация пред
всички!

Представете си какво ще правите
през междучасията в класната стая,
по коридорите или в двора на
училището,
ако
ги
няма
момичетата!
Изиграйте
тази
ситуация пред всички!

Опишете как ще се държите в
училищния стол или в бюфета, ако
ги няма момчетата! Изиграйте
ситуацията пред всички!

Опишете как ще се държите в
училищния стол или в бюфета, ако
ги няма момичетата! Изиграйте
ситуацията пред всички!

Представете си един час
физкултура
без
момчетата
изиграйте тази ситуация!

по Представете си един час по
и физкултура без момичетата и
изиграйте тази ситуация!

Представете си как ще премине
един
рожден
ден
на
ваша
съученичка, ако в класа ви няма
момчета! Изиграйте ситуацията
пред всички!

Представете си как ще премине
един рожден ден на ваш съученик,
ако в класа ви няма момичета!
Изиграйте ситуацията пред всички!

Представете си, че отивате на
екскурзия без момчетата. Опишете
как ще се чувствате и как ще
премине екскурзията! Изиграйте
ситуацията пред всички!

Представете си, че отивате на
екскурзия без момичетата. Опишете
как ще се чувствате и как ще
премине екскурзията! Изиграйте
ситуацията пред всички!
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Приложение №6
“Разпознаване на дискриминацията”
Карти със ситуации

Ситуация №1
Учителят влиза в класната стая, придружен от чернокожо момче:
- Имаме нов ученик в класа. Казва се Джон. Джон, избери си място при
някого!
- Мога ли да седна при теб? – обръща се Джон към едно бяло момче.
- Я, бягай, бе! Ще ми изцапаш чина! – отговаря бялото момче.

Ситуация №2
Бяло и чернокожо момче вървят заедно, подхвърляйки си баскетболна
топка. Чернокожото момче се обръща към бялото:
- Нашият отбор си търси нови играчи.
- Вземете мен! – предлага бялото момче.
- Не става! – отговаря чернокожото момче. - Ти си бял, а всички знаят, че
белите не ги бива за баскетбол.

Ситуация №3
Момче и момиче се разхождат и разговарят помежду си.
- Утре с Петър и Стоян отиваме за риба – казва момчето.
- Вземете и мен! – предлага момичето.
- Ти луда ли си? – отвръща момчето. - Жена на риболов! Само ще ни
изплашиш рибата.

Ситуация №4
Момче отива при група момичета, които играят на народна топка и им
предлага да го включат в играта.
- Гледай го тоя женчо, тръгнал да играе с момичетата! – коментират зад
гърба му неговите приятели.
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Ситуация №5
Група тийнейджъри оживено разговарят помежду си в двора на
училището:
- Колко “сви” днес?
- Слаба работа - 5 лева! Почнаха да идват с малко пари на училище.
Някой от групата се обажда:
- Не е хубаво, че взехме парите на тези деца. Оставихме ги без закуска.
- Какво ти пука! – отговаря друг. – Да не би да искаш ние да останем без
пари?

Ситуация №6
Майка и син разговарят пред входната врата на дома им.
- Къде си тръгнал? Обличай си работните дрехи и отивай да смениш брат
си на пазара! – казва тя.
- Мамо, тази работа е много тежка за мен – отговаря момчето.- Чувствам
се много уморен! А обещах и на приятелите си да изляза с тях.
- Никакви приятели! - нарежда майката. - Аз съм ти родител и решавам
какво е полезно за теб!

Ситуация №7
Майка посреща сина се в къщи и разтревожено го пита:
- Къде ходиш? Класната ти се обади, че от седмица не си бил на училище.
Взел си пари от портмонето ми без да ме питаш! Какво става с теб?
Тревожа се, да не ти се случи нещо лошо!
- Я, стига, ще правя каквото си искам! Вече не съм малък! – отвръща
момчето.

Ситуация №8
В ученическия стол две момчета седят едно до друго. Едното учудено се
обръща към другото:
- Защо не си взел яденето си?
- Със свинско е. Религията не ми разрешава да ям свинско.
- Хайде стига с твоята измислена религия! – с насмешка приключва
разговора момчето.
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Ситуация №9
Две момичета разговарят помужду си в училище. Едното държи книга в
ръката си и обяснява на другото:
- Баба ми купи илюстрована библия за деца. Вътре има много интересни
истории и картинки. Искаш ли да я видиш?
- Не искам - отговаря другото момиче. - В Корана има много поинтересни истории. Тя е най-великата книга на света!

Ситуация №10
Група момчета разговарят помежду си. Сред тях има и момче на
инвалидна количка. Едно от момчетата предлага:
- Хайде утре да отидем да ритаме на стадиона!
- Аз няма да мога да дойда – казва момчето на инвалидната количка. Градските автобуси не са пригодени за количката ми.
- Не е голяма загуба – отговаря някой. - И без това няма да можеш да
играеш с нас!
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Приложение №7

Дневник на учителя
“Модели за обучение по правата на детето”
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“Модели за обучение по правата на детето”
Дневник на учителя
Лист N1

МОЯТ ОПИТ
(РЕАЛИЗАЦИЯ НА МОДЕЛА, ПРОБЛЕМИ И ПОСТИЖЕНИЯ)

Тема на занятието: ......................………..................................................
Дата: ........................
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“Модели за обучение по правата на детето”
Дневник на учителя
Лист N2

КАКВО ПОСТИГНАХА УЧЕНИЦИТЕ ПО ТАЗИ ТЕМА?

Какви цели си
поставих?

Какви резултати
постигнах?

Какво още
предстои
да се
направи?
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“Модели за обучение по правата на детето”
Дневник на учителя
Лист N3

КАКВО НАУЧИХ ОТ РАБОТАТА СИ ПО ТАЗИ ТЕМА?

Какво научих
за децата –
за техния опит,
развитие и
проблеми?

Изказани от
учениците
мисли,
въпроси
и идеи,
които ми
направиха
силно
впечатление.

Научих ли нещо
ново за своята
работа?
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Дневник на учителя
Лист N4
БАНКА - ИДЕИ
Какво бих
препоръчал на
своите колеги в
работата им по
тази тема?
Какви промени
бих направил при
повторното
разработване на
тази тема? Какви
нови дейности,
съдържание,
методи, техники
и проекти бих
предложил по
тази тема?
Други източници
на информация,
които имат
отношение към
тази тема?
(литература за
деца - приказки,
разкази, пиеси;
филми; картини;
музика; празници;
обичаи и др.)
Какви
интегративни
връзки бих могъл
да осъществя с
други учебни
предмети?
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