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КАКВО Е ТОВА?

„Указания за учители“
Пакет 3
Този Пакет „Указания за учители и ресурсни материали“ се явява резултат от интензивното сътрудничество на Образователната работна група, състояща се от 6 различни европейски организации (Institut international des droits de l’Homme et de la
paix, Франция; ActionAid Hellas, Гърция; Университетът в Глазгоу, Шотландия; Oxfam
Italia Intercultura, Италия; Отдел за образование на Съвета на Графство Кармартеншир, Уелс и Долен Чимру, Уелс и Лесото), със съдействието на партньорите на Walk
the Global Walk от Португалия, България, Хърватия, Кипър и Румъния. Този продукт
отразява съществено европейско измерение и също така се адаптира напълно към
всеки национален контекст, с цел развитие на обща Европейска общност за обучение.
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 Настоящите „Указания за учители и ресурсни
материали“, Пакет 3, се явява част от всеобхватната образователна програма Walk the Global
Walk, оказваща подкрепа на учителите и учениците (предимно на възраст 11-18 години), с цел
да се ангажират критично с актуалните световни
тенденции и проблеми чрез Целите за устойчиво
развитие (ЦУР).
 Това е прост и ясен инструмент, който е предназначен за учители, като Вас, които искат да
внедряват темите и методите по Глобално гражданско образование и Образование за устойчиво
развитие в рамките на своята дисциплина и/или
да разработват интердисциплинарни уроци, като
си сътрудничат с други колеги. Всъщност, той Ви
предоставя цялостна информация, насоки и подкрепа за планиране на работата по учебната програма с по-иновативни, ръководени от учениците, педагогически подходи.
 „Указания за учители“, Пакет 3, се фокусира
върху „ЦУР 16: Мир и справедливост“ и следва
Указания за учители Пакет 1, посветен на „ЦУР
11: Устойчиви градове и общности“ и Указания за
учители Пакет 2 „ЦУР 13: Борба с климатичните
промени“.
 Той беше изготвен през 2020 г., като същевременно преживява сериозен шок: пандемията
Covid19 и последвалото затваряне на училищата,
което е засегнало 1,2 милиарда деца и младежи
в 150 държави, задълбочавайки неравенствата и
създавайки сериозни заплахи (когато не нарушава) за основните права на децата. Следвайки 9-те
идеи на ЮНЕСКО за публични действия за „образованието след Covid19“ ние признаваме, че образованието е общо благо, че то трябва да бъде
иновативно, с нови форми на учебни среди, като
същевременно се защитават социалните пространства, предоставени от страна на училищата,
че учителите са един от най-големите стълбове
на нашите общество и са в състояние да изградят устойчиви системи, дори в среда на такава
безпрецедентна извънредна ситуация. И накрая,
че е от фундаментално значение да „насърчаваме участието и правата на учениците, младежите
и децата“. Справедливостта между поколенията и
демократичните принципи би следвало да ни заставят да дадем приоритет на участието на учениците и на младите хора в съвместното изграждане на желаната промяна.“ Вие ще откриете, че
за всички съдържащи се в този пакет дейности
това е една златна нишка, която така също е и
в основата на възпитаването в дух на Глобално
гражданско образование.

 Педагогическото предложение, което можете
да внедрите било то чрез F2F, онлайн или в смесен стил, съдържа:
• първа съвместна дейност по Програма 2030,
Целите за устойчиво развитие и ЦУР 16 и
Ковид 19 (1 час)
• 3 часа планове за уроци, фокусиращи се
върху даден различен аспект на ЦУР 16,
които трябва да бъдат избрани измежду: 1)
Мир; 2) Справедливост; 3) Отчетни и силни
институции
Следователно, Вие можете да избирате да работите със своите ученици на различни нива, като –
извън първата дейност – внедрявате в плановете
между 1 и 3 урока. По този начин Вашият курс в
класа може да има приблизителна продължителност между 4 и 10 часа. Учебната програма е линейна по своя характер, така че част 1 е заложена
в обща рамка и след това постепенно навлиза в
повече нюансирани и специализирани въпроси,
като всеки един от тях завършва с важни малки
действия, които трябва да бъдат предприети за
повишаване на осведомеността относно ЦУР 16.
Въпреки че е възможна модулност, дискутирането на аспектите в дадения ред ще позволява
на участниците да придобият по-сложна перспектива по въпроси, които стават все по-спорни
и противоречиви. Вие би следвало да сте запознати с това, че предоставените планове за уроци
са „приспособими“ и не са изцяло предписани и
че учебните стратегии така също са и взаимозаменяеми. В случай на внедряване на F2F, когато
се подготвят материали за дейностите, моля, вземете под внимание и свързаните с опазването
на околната среда варианти, ако е възможно,
например по-скоро като показвате изображения
на екрана, вместо с раздаване на материали, разпечатани на хартия.
Ето един пример за учебните планове от този
Пакет(ГРАФИКИ). Всяка една дейност включва
разбор, който е много важен, както за Вас като
учител, така и за Вашите ученици. Всъщност това
създава важни възможности за консолидиране
на обучението, отразяване и оценяване, изразяване на чувства, разбиране на това, което е
сработило добре и на това, което може да бъде
подобрено. Като цяло количеството време и внимание, които сте отделили за правенето на разбор, трябва да съответстват на продължителността и значимостта на дейностите, изпълнявани в
клас. Поради тази причина Вие можете да решите
да зададете само един или пък няколко въпроса
или да дадете на учениците да отговорят на тези
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въпроси като задача, или чрез предложените онлайн инструменти. При всички случаи, ние силно
препоръчваме винаги да отделяте време за пленарни разбори. Дейностите са били разработени
така, че да бъдат възможно най-приобщаващи:
говорим за малцинства, хора с миграционен произход, хора с увреждания и сме включили методи, които се опитват да отговарят на специални
нужди. Вие обаче познавате по-добре от всеки
друг учениците си, така че, моля, имайте предвид приобщаващото измерение и адаптирайте
дейностите, ако смятате, че те могат да наранят
нечии чувства или да изключат някои от Вашите
ученици.
 За да се извлече най-доброто от този курс,
ние препоръчваме първо да прочетете внимателно всички раздели и след това да следвате полезните съвети как да свържете дейностите към
преподаваните дисциплини. Още веднъж, Вие
знаете по-добре от всеки друг какво е целесъобразно за Вашата дисциплина.
 В определени точки от документа така също
Вие ще откривате и някои ВЪПРОСИ ЗА РАЗМИСЪЛ– те са предназначени да помагат за формирането на Вашето мислене и планиране, във
връзка с възможностите за обучение и преподаване.
В началото и в края на Плановете за урока, Вие
ще откривате простичък, кратък въпросник за
предварителна ex ante и последваща оценка ex
post за Вашите ученици, специално създаден за
измерване на наученото и на промяната. Много е важно за партньорството да го получим, но
така също той е и полезен инструмент за Вас като
учител, с цел да получите незабавно обратна
връзка. Въпросникът за предварителна оценка
ex ante трябва да се направи преди започване
на уводния общ план на урока, докато този за
последваща оценка ex post , трябва да се направи след приключване на курса в класа.

ГЛОБАЛНО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ,
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Отвъд влошаващите се неравенства, COVID-19
така също засили и нарастването на случаите на
омраза, дискриминация и заклеймяване. Срещу
неразбирането на другите и егоизмът в контекста на COVID 19, според ЮНЕСКО, неговите Държави-членки трябва да засилят международната солидарност чрез насърчаване на Глобално
гражданско образование (GCE).
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„Глобалното гражданско образование (GCE) изигра ключова роля, като даде възможност
на хората, млади и стари, да развият съпричастност, солидарност и респект към
другите, независимо от тяхната раса, националност, етническа принадлежност, пол
или религия. Ние се надяваме да помогнем за
укрепването на социалното доверие благодарение на трансформиращата сила на Глобалното гражданско образование (GCE). Каним
всички да се присъединят към нашия глас. “
– Група приятели за солидарност и приобщаване

с Глобално гражданско образование, лансирано
от страна на ЮНЕСКО на 26 май 2020 г.

Пандемията на COVID-19 извади доказателства за
това, че ние живеем в сложен и взаимосвързан
свят, където нарушенията на правата на човека и
върху околната среда, неравенствата и бедността все още застрашават мира и устойчивостта.
Глобалното измерение се явява част от нашето
ежедневие и поставя предизвикателства, особено пред младите хора, които намират за особено
трудно да разбират, да изразяват собствената си
информирана гледна точка, своите чувства и да
предприемат действия, като настоящето и бъдещето им са изложени на опасност. Официалната
училищна система представлява най-безопасното, най-приобщаващо пространство за това учениците да възможността да учат, да разсъждават
и да изпробват нови световни компетенции, които са необходими в глобалното общество, в което
те живеят. Освен това през 2019-2020 година по
целия свят избухват протести: от Европа до Латинска Америка и Азия, протестиращите демонстрират по улиците, борейки се за политическа
свобода по целия свят. Независимо от това дали
тези протести произтичат от различни причини, от социални, екологични и икономически
несправедливости, те имат нещо общо помежду
си: много от демонстрантите протестират срещу
неравенството и корупцията, изразяват своето
недоволство от правителствата и това се прави
от млади хора.
Надяваме се, че този Пакет „Указания за учители“
ще помогне на Вашите ежедневни часове в клас
тези проблеми да бъдат засегнати във всяка дисциплина и, евентуално, посредством интердисциплинарни курсове. Ние сме избрали термина
„Глобално гражданско образование“, за да говорим за това с Вас, тъй като в него е интегрирано
също и Образованието за устойчиво развитие.
Навсякъде по целия свят и по-специално в Евро-

па, гражданското общество и образователните
институции са се обединили заедно, за да направят стъпки напред в прилагането на Глобалното
гражданско образование в официален контекст.
Съветът на Европа, ЮНЕСКО, Глобална образователна мрежа в Европа (GENE) и други важни организации и мрежи в световен мащаб са допринесли за разработването на стратегии и практики за
Глобално гражданско образование и за Образование за устойчиво развитие в сътрудничество с
националните и местните правителства.
Дефинирано през 2002 г. чрез Декларацията
за Глобалното Образование от Маастрихт като
„образованието, което отваря очите и

умовете на хората за реалностите на
глобализирания свят и ги пробужда за
създаване на свят на по-голяма справедливост, равенство и човешки права за
всички“, то развива трансверсални глобални
граждански компетентности. Тези компетентности, като критично мислене, решаване на проблеми и публично говорене, са от съществено
значение за младите хора да разбират, мислят
и действат според местната и глобална взаимосвързаност на днешния свят и да станат катализатори за трансформираща и устойчива промяна.

Историята на Глобалното гражданско образование ни показва, че то обхваща различни видове образование: Образованието за развитието,
Образованието за правата на човека, Образованието за устойчивостта, Образованието за мир
и предотвратяването на конфликти, Междукултурното образование и Гражданско образование. Въпреки това, както беше подчертано от
ЮНЕСКО в документа „Образование с оглед на
целите за устойчиво развитие“ (2017), Глобалното гражданско образование „трябва да бъде

интегрирано във всички учебни програми на
официалното образование […] На първо място то не трябва да бъде разглеждано като
прилагателно образование или изолирана
самостоятелна дисциплина. Например, в училищното образование, то трябва да се превърне в неразделна част от преподаването и
от изучаването на основните дисциплини. „

Чрез използването на трансверсален, базиран
върху компетентностите и интердисциплинарен
подход, този Пакет „Указания за учители и ресурсни материали“ оказва подкрепа на учителите и
преподавателите с цел да интегрират глобални
дисциплини, свързани с гражданството и образованието, фокусиране върху правата на човека,

в училищната програма чрез използването на
един иновативен, приобщаващ, устойчив и цялостен подход.
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Дейностите, които ще намерите, са ориентирани към учащия и използват множество ресурси
и методи, с цел да отговорят на стила на учене
на всеки ученик, да се оценяват мненията на
всеки ученик, да насърчават сътрудничеството,
решаването на проблеми, диалога, критичното мислене и да се стимулира любопитството и
креативността благодарение на F2F, дигитален и
смесен стил. Те винаги имат локално-глобален,
микро-макро подход и предоставят информация
от цял свят, като започват процесите на разсъждаване от лично измерение към колективно измерение и като включват емоционални и рационални аспекти.
Трансверсалните компетенции, които е необходимо да бъдат развити от страна на учащите се, са съобразени с ключовите компетенции
на ЮНЕСКО за устойчивостта, очертани в документа „Образование за устойчиво развитие.
Цели на ученето» http://unesdoc.unesco.org/
images/0024/002474/247444e.pdf
Те така също съответстват и на световните компетенции на PISA, идентифицирани от страна
на ОИСР в документа „Да подготвим нашите
младежи за един приобщаващ и устойчив свят.
Глобалната рамка за компетентности на ОИСР
PISA“(2018) http://www.oecd.org/pisa/HandbookPISA-2018-Global-Competence.pdf

ГЛОБАЛНО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Вашата роля на преподавател е от решаващо
значение за създаването на един по-устойчив
свят. Навсякъде по целия свят преподавателите
7

WALK THE GLOBAL WALK

Информационен и ресурсен пакет за учители

се обединяват, за да популяризират Глобалното
гражданско образование, а проектът Walk the
Global Walk е пример за това. В действителност,
не сме само ние: всяка година, през месец септември, ООН лансира най-големия урок в света
(http://worldslargestlesson.globalgoals.org/), една
платформа с планове за уроци и материали за
мотивиране на учителите да преподават за Целите за устойчиво развитие (ЦУР), наричани така
също и Глобални цели или Програма 2030.
През последните десетилетия светът стана все
по-взаимосвързан в политическо, икономическо и социално отношение. През 2015г., осъзнавайки взаимосвързаността на нашия свят, световните лидери лансираха Целите за устойчиво
развитие (ЦУР), „един план за действие за хората, планетата и просперитета“, който трябва да
бъде реализиран отсега до 2030 г.. ЦУР предоставят ясни количествени цели, очаквани резултати и имат глобален обхват, подчертавайки концепцията и действията, необходими за реално,
устойчиво развитие, за решаване на широк кръг
от критични глобални проблеми, включително
климатичните промени, образованието, равенството, глада, справедливостта, мира, бедността,
общественото здраве и редица други глобални
предизвикателства. Това сътрудничество се оформено от така нареченото „глобално гражданство“, което по дефиниция насърчава нациите и
гражданите по целия свят да се присъединят към
съвместни каузи. Глобалната осведоменост и
споделеният ангажимент да действаме, координираме и мобилизираме другите са отличителни
белези на глобалното гражданство ”(Евън Саперщайн и Даниел Саперщайн, Глобално гражданство в свят на COVID-19, Общ преглед на Глобалното гражданство). Напоследък обаче станахме
свидетели на това, че няколко държави преминаха от мултилатерализъм към протекционизъм
и национализъм (забрани за пътуване, ограничения за имиграция, търговски бариери) и че, за
да ограничат разпространението на пандемията,
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„световните лидери използваха сили за извънредни ситуации с цел увеличаване на размера
и обхвата на своите правителства”. Освен това
големи институции, като ЕС и ООН, се борят да
поддържат сближаването.
Въпреки това затваряне, пандемията на COVID-19
показа, че решението за даден глобален проблем
в такъв взаимосвързан свят не възможно освен
чрез сътрудничество, солидарност и обединяване. От Fridays for Future Movement за климатичните действия до Black Lives Matter за окончателно
изкореняване на расизма, хората (и по-специално младите хора) се обединиха по целия свят, за
да поискат човешка, екологична и икономическа
справедливост, свобода и равенство. Те се обединиха, за да осигурят едно устойчиво развитие за
бъдещите поколения.
В качеството Ви на учител, Вие имате възможност да насърчавате Вашите ученици да разсъждават критично и през призмата на глобалното
гражданство относно предизвикателствата, с
които те се конфронтират, да осигурявате тяхното активно участие, пълното им включване,
простиращо се от глобалното до местното измерение и viceversa, обогатявайки Вашите методи
на преподаване с дигитални инструменти.
Както го предвижда Програма 2030, едно „образование с качество“ (ЦУР 4), което третира важността на свързаността и достъпа до знания и до
информация, гражданите трябва да бъдат „оборудвани“ с набор от знания, ценности, нагласи и
умения, които те да могат да се използват независимо в каква сфера на работа, в независимо
коя част на света. Необходимо е да се „гарантира
едно приобщаващо и справедливо образование
с качество и да насърчават възможностите за
учене през целия живот за всички“. По-конкретно, тя популяризира така също и Глобалното
гражданско образование като универсална практика:

Цел 4.7

Индикатор 4.7.1

Оттук до 2030 г. да се бди за това всички учащи
да придобиват знанията и компетентностите,
необходими за насърчаване на устойчивото
развитие, включително, наред с другото, чрез
образование за устойчиво развитие и устойчив
начин на живот, човешки права, равенство
между половете, насърчаване на култура на
мир и ненасилие, глобално гражданство и
признаване на културното многообразие и на
приноса на културата за устойчиво развитие.

Степента, до която (i) Глобалното гражданско
образование и (ii) Образованието за устойчиво
развитие, включително равенството между
половете и правата на човека, са интегрирани на
всички нива в: (а) националните образователни
политики,
(б)
учебните
програми,
(в)
образованието на учителите и (г) оценката на
учениците

ВЪПРОС
ЗА РАЗМИСЪЛ 2
:

Чувствате
ли, че и
те достат
маъчно зна
ния и
уверенос
т на този
етап,
за да вн
едрите Г
лобалното граж
данско об
разование въ
в Вашата
ежедневна р
абота?
За повече информация:
Видеоклипове:
• Обединена национална програма за развитие:
Преход от ЦХР към ЦУР https://www.youtube.com/

watch?v=5_hLuEui6ww
• Обединена национална фондация: Поглед към
целите за устойчиво развитие https://www.youtube.
com/watch?v=5G0ndS3uRdo
• Майкъл Грийн, TED Talk Как можем да направим

среда. Правителствата, гражданското общество
и общностите трябва да работят заедно за прилагане на трайни решения за намаляване на насилието, осигуряване на справедливост, борба
с корупцията и осигуряване на приобщаващо
участие по всяко време. Трябва да се гарантира
свободата на изразяване на мнения, на лични и
публични места. Хората трябва да могат да допринасят за решения, които засягат живота им.
Законите и политиките трябва да се прилагат без
никаква форма на дискриминация. Споровете
трябва да се разрешават чрез функциониращи
политически и правосъдни системи.
Както можете да видите на графиката по-долу, с
цел да се достигнат ЦУР, доброто образование
се счита за ключов елемент (# 1), последвано
от „честно и отзивчиво правителство (# 4), което предлага защита срещу престъпност и насилие (# 6), политически свободи (# 12) и свобода
от дискриминация и преследване (# 13). Това са
всички аспекти, които са от основно значение за
ЦУР 16.

света по-добро място до 2030 г.

https://www.ted.com/talks/michael_green_how_we_can_
make_the_world_a_better_place_by_2030

Уебсайтове:
•

•

https://www.un.org/sustainabledevelopment/
sustainable-development-goals/

Декларацията
от
Инчон
Образование
2030 г. и Рамка с действия за реализирането на ЦУР http://unesdoc.unesco.org/

images/0024/002456/245656E.pdf

Учащите
ство
с

се
градове
и
ЦУР:
Ръководhttp://unesdoc.unesco.org/
действия

images/0026/002604/260442e.pdf

ЦУР 16 – МИР И СПРАВЕДЛИВОСТ

Мирните, справедливи и приобщаващи общества са необходими ,за да се постигнат Целите
за устойчиво развитие (ЦУР). Навсякъде по целия свят хората трябва да се освободят от това
да се страхуват от всички форми на насилие и да
се чувстват в безопасност, вървейки по своя жизнен път, независимо от етническата си принадлежност, вяра или сексуална ориентация.
С цел да прогресират Целите за устойчиво развитие (ЦУР), ние имаме нужда от ефективни и приобщаващи публични институции, които могат
да предоставят качествено образование и грижи за здравеопазване, надеждни икономически
политики и приобщаващо опазване на околната

Факти и цифри
• Сред институциите, най-засегнати от корупцията, са съдебната система и полицията.
• Корупцията, подкупите, кражбите и укриването на данъци струват около 1,26 трилиона
щатски долара за развиващите се страни годишно; тази сума пари може да се използва
за издигане на тези, които живеят с по-малко от 1,25 долара на ден, над 1,25 долара за
поне шест години
• Регистрация на ражданията е настъпила за
73% от децата под 5 години, но само 46%
от Африка на юг от Сахара са регистрирали
своите раждания.
• Приблизително 28,5 милиона в начална училищна възраст, които са извън училище, живеят в райони, засегнати от конфликти.
• Върховенството на закона и развитието имат
значителна взаимовръзка и взаимно се укрепват, което го прави от съществено значение за устойчивото развитие на национално
и международно ниво.
• Съотношението на затворниците, задържани в ареста без присъда, остава почти постоянно през последното десетилетие – 31 % от
всички затворници.
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Насилие срещу деца

Насилието срещу деца засяга повече от 1 милиард деца по целия свят и струва на обществата до 7 трилиона щатски долара годишно.
50% от децата в света преживяват насилие
всяка година.
На всеки 5 минути, някъде по света, едно
дете е убито от насилие.
1 на 10 деца е сексуално малтретирано преди
18-годишна възраст.
9 от 10 деца живеят в страни, където телесното наказание не е напълно забранено, оставяйки 732 милиона деца без правна защита.
Всеки трети потребител на интернет по света
е дете и 800 милиона от тях използват социални медии. Всяко дете може да стане жертва
на онлайн насилие.
Докладите за сексуално насилие над деца
към NCMEC са нараснали от 1 милион през
2014 г. на 45 милиона през 2018 година.

•

•
•
•
•

•

•

ЦЕЛИ
16.1

16.2

Информационен и ресурсен пакет за учители

•
•

246 милиона деца по света са засегнати от
насилие, свързано с училище, всяка година.
1 на всеки 3 ученици е бил тормозен от своите връстници в училище през последния месец и поне 1 на 10 деца е преживяло кибертормоз.

Тук по-долу ще откриете 12 цели, заложени чрез
ЦУР 16 и техните показатели. Както ще видите, ЦУР 16 е много широка и обхваща няколко
под-теми. По-късно, в тези „Указания за учители“, Пакет 3, ще намерите нашето педагогическо
предложение, за да ангажирате активно Вашите
ученици да учат, да разсъждават и да действат
според ЦУР 16.

ПОКАЗАТЕЛИ

Значително намаляване на всички форми 16.1.1 - Брой на жертвите на умишлени убийства на 100
на насилие и свързаните с това нива на 000 население, по пол и възраст
16.1.2 - Смъртност, свързана с конфликти на 100 000 насмъртност навсякъде
селение, по пол, възраст и причина
16.1.3 - Делът на населението, подложено на физическо, психологическо или сексуално насилие през предходните 12 месеца
16.1.4 - Делът на населението, което се чувства безопасно, разхождайки се сам из района, в който живеят
Прекратяване
на
насилието, 16.2.1 - Делът на децата на възраст 1-17 години, коиексплоатацията, трафика и всички форми то са претърпели някакво физическо наказание и/или
психологическа агресия от страна на болногледачите
на насилие и изтезания над деца
през последния месец
16.2.2 - Брой на жертвите на трафик на хора на 100 000
население, по пол, възраст и форма на експлоатация
16.2.3 - Делът на младите жени и мъже на възраст 18 -29
години, преживели сексуално насилие до 18-годишна
възраст
Насърчаване на върховенството на
закона на национално и международно
ниво и осигуряване на равен достъп до
справедливост за всички

16.3.1 - Делът на жертвите на насилие през предходните 12 месеца, които са докладвали за тяхната виктимизация на компетентни органи или други официално
признати механизми за разрешаване на конфликти
16.3.2 - Неосъдени задържани в затворите като дял от
общото население

16.4

До 2030г. значително намаляване на
незаконните финансови и оръжейни
потоци, засилване на възстановяването
и връщането на откраднатите активи и
борба с всички форми на организирана
престъпност

16.4.1 - Обща стойност на вътрешни и външни незаконни финансови потоци (щатски долари в обръщение)
16.4.2 - Делът на иззетите, намерени или предадени
оръжия, чийто незаконен произход или контекст е проследен или установен от компетентен орган в съответствие с международните инструменти

10

Разработване на ефективни, отговорни и
прозрачни институции на всички нива

16.6.1 - Първични държавни разходи като дял от първоначално одобрения бюджет, по сектори (или по кодове на бюджета или други подобни)
16.6.2 - Делът на населението, удовлетворено от последния опит в обществените услуги

16.7

Осигуряване на отзивчиво, приобщаващо,
участие и представително вземане на
решения на всички нива

16.7.1 Пропорции на длъжностите (по пол, възраст,
хора с увреждания и групи от населението) в публични
институции (национални и местни законодателни органи, публична служба и съдебна власт) в сравнение с
националните разпределения
16.7.2 Делът на населението, което вярва, че вземането на решения е приобщаващо и отзивчиво, по пол,
възраст, увреждане и група население

16.8

Разширяване и засилване на участието на
развиващите се страни в институциите на
глобалното управление

16.8.1 Делът на членовете и правата на глас на развиващите се страни в международни организации

16.9

Оттук до 2030 г. осигуряване на
юридическа самоличност за всички,
включително регистрация на раждане

16.9.1 Делът на децата под 5-годишна възраст, чиито
раждания са регистрирани в граждански орган, по възраст

16.10

Осигуряване на обществен достъп до
информация и защита на основните
свободи в съответствие с националното
законодателство
и
международните
споразумения

16.10.1 Брой проверени случаи на убийства, отвличания, насилствени изчезвания, произволни задържания и изтезания на журналисти, асоцииран медиен
персонал, синдикалисти и защитници на правата на
човека през предходните 12 месеца
16.10.2 Брой държави, които приемат и прилагат конституционни, законови и/или политически гаранции
за публичен достъп до информация

16.А

Укрепване на съответните национални
институции,
включително
чрез
международно
сътрудничество,
за
изграждане на капацитет на всички нива,
по-специално в развиващите се страни, за
предотвратяване на насилието и борба с
тероризма и престъпността

16.а.1 Съществуване на независими национални институции по правата на човека в съответствие с Парижките принципи

16. Б

Насърчаване
и
прилагане
на
недискриминационни закони и политики
за устойчиво развитие

16.b.1 Делът на населението, което съобщава, че през
последните 12 месеца се е чувствало лично дискриминирано или тормозено въз основа на основание за
дискриминация, забранено от международното право
за правата на човека

Източник:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
peace-justice/

16.3

16. 5

16.6

Значително намаляване на корупцията и 16.5.1 - Делът на лицата, които са имали поне един
контакт с държавен служител и са платили подкуп на
подкупите във всичките им форми
публичен служител или са били помолени за подкуп от
тези държавни служители, през предходните 12 месеца
16.5.2 - Делът на предприятията, които са имали поне
един контакт с държавен служител и са платили подкуп
на държавен служител, или са били помолени за подкуп от тези държавни служители през предходните 12
месеца

ВЪПРОС
ЗА РАЗМИСЪЛ 3

Източник:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
peace-justice/

Разглежд
айки гор
ните показатели,
Вашето у
чи
насърчав
а ли мир лище
а, справедливос
тта и сил
ните институции
? Прави
л
и вече
училище
то нещо,
което да
допринас
я за тези
показатели?
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ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА
И ДИСЦИПЛИНИ - Всички партньори да актуализират това според националната ситуация
La recentissima Legge riguardo la “Introduzione
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”,
approvata ad agosto 2019, contiene all’articolo 3
una delega al Miur per definire le linee guida per
l’insegnamento dell’educazione civica, tenendo come
riferimento alcune tematiche fondamentali, tra cui:
la Costituzione; il funzionamento delle istituzioni
italiane, europee e internazionali; l’educazione alla

Информационен и ресурсен пакет за учители

cittadinanza digitale, ambientale e allo sviluppo
sostenibile, alla legalità e al contrasto delle mafie.
I nuovi programmi formativi dovrebbero, quindi,
affrontare molteplici temi del Goal 16. Sono state
approvate anche leggi contenenti misure per una
maggiore tutela delle vittime di violenza domestica
e di genere e per il contrasto dei reati contro la
pubblica amministrazione.
https://asvis.it/home/46-4676/litalia-e-il-goal-16carceri-sovraffollate-e-procedimenti-civili-troppolunghi#.XaWkpeczau4

Логическа рамка на учебната програма (нарастваща сложност – линейна прогресия)
Нашите „Указания за учители и ресурсни материали“, Пакет 3, се концентрира върху мира, справедливостта и отчетните силни институции. За да направим това, ние решихме да структурираме
дейностите в съответствие с тези три теми, с трансверсален подход, свързан с човешките, екологичните и икономическите измерения на устойчивото развитие. Това Ви позволява да работите било
то върху Вашата дисциплина или чрез интердисциплинарни лещи. Всяко измерение следва педагогическия подход да научат- да мислят- да действат, така че наистина е важно да се изгради едно
солидно знание, да се поканят учениците да разсъждават критично върху него и да се завърши с
някои малки осезаеми действия, които включват учениците, училището и/или техните родители.
Нека не забравяме, че гражданите играят основна роля за превръщането на ЦУР в реалност

0) Общ план на уводния урок
Всички ЦУР са взаимно свързани и изискват всички хора по цялата планета да работят заедно, за да
ги постигнат. С първата дейност „Да започнем с ЦУР“, учениците ще станат икони на ЦУР и ще трябва да се свържат по двойки за съответното заглавие, разчитайки един на друг за получаването на
помощ. След това от 17-те ЦУР те ще се съсредоточат върху ЦУР 16, като нарисуват цвете, представящо техните нужди и като разсъждават върху последиците от COVID-19 и преминавайки от лично
измерение към колективно измерение и от локално измерение към глобално измерение. Това ще
бъде за тях промяната– въвеждането им в ЦУР16 и реалностите, с които се занимава тя.

3) Силни институции
Благодарение на едно непрекъснато сравнение между индивидуалното и колективното ниво ниво,
започвайки от близките реалности, учениците ще научат какво се разбира под „приобщаващи институции” и свързаните с тях понятия „ефективност”, „отговорност”, „разнообразие”. Ние се надяваме, че учениците ще бъдат в състояние да идентифицират някои от значенията на тези ключови
думи. В края на плана на урока те ще бъдат способни да разбират основите на ролите и отговорностите на приобщаващите институции и да подобряват собствената си училищна среда.
ОБЩА ДЕЙНОСТ:
• Започвайки с ЦУР
• ЦУР 16 - Мир и справедливост
• Какво ми липсваше най-много?
• Разбор и връзка с ЦУР 16
ПЛАН НА УРОК 1 - МИР
• Какво е мир?
• Прагът на насилието
• Корени и клони
• Средства за действие
ПЛАН НА УРОК 2 - СПРАВЕДЛИВОСТ
• Скулптурата на справедливостта
• Справедливост по отношение на климата
• Съкровището на икономическата справедливост
ПЛАН НА УРОК 3 - ОТГОВОРНИ СИЛНИ ИНСТИТУЦИИ
• Кои са ефективните, отговорни и приобщаващи институции?
• Имаме ли всички равен достъп до институции?
• Кой е властта?

ЦУР 16 ШАМПИОН:

1) Мир
Една култура на мир ще бъде постигната, когато гражданите на света разберат глобалните проблеми, имат уменията да разрешават конфликти и да се борят за справедливост без насилие, да живеят
по международните стандарти за правата на човека и справедливостта. За да дефинират мира, учениците ще тръгнат от една звезда с 5 лъча с техните индивидуални ключови думи и ще разширят
своето виждане не само чрез дискусии помежду си, но и чрез симулация с цел по-добре да разберат
различните форми на насилие. Те ще разсъждават върху разликата между мирни и немирни общества, задълбочавайки концепцията за мир, насилие и връзката със справедливостта. Водени от
дейността „корени и клони“ и нова стимулираща симулация, учениците ще работят върху това как
можем да се борим за мир по ненасилствен начин.

2) Справедливост
Ако погледнете иконата ЦУР 16 , ще видите, че „не съществува мир без справедливост“. Чрез този
модул Вашите ученици ще могат да изследват човешкото, екологичното и икономическото измерение на справедливостта на местно ниво и в световен мащаб, да разсъждават критично върху
справедливостта и да предприемат стъпки за промяна на несправедливите системи. С помощта на
участие в театър или онлайн комикси, чрез реални казуси и разказване на истории и ролева игра,
базирана на нова версия на привилегирована разходка, Вашите ученици ще овладеят концепциите
и действията за откриване на несправедливи и неравностойни системи и ще предложат промени.
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Шокирано от убийството на Джордж Флойд на
25 март 2020г., в Минеаполис (Минесота), движението Black Live Matters, към което се присъединиха милиони хора по целия свят, изпълни
улиците по целия свят с мотото „Няма справед-

ливост, няма мир“. По време на протест в Мерик (щата Ню Йорк) на 2-ри
юни мъж, който присъстваше на
шествието, засне 15-секундно видео
на 7-годишната Уанта-Амор Роджърс
от Юниондейл, която марширува до
майка си Лакя Джаксън. Във видеото
Уанта-Амор скандира с протестиращите: „Няма справедливост, няма мир!“.
На 9-ти юни тя стоеше, заобиколена
от 200 протестиращи за Black Lives
Matter, призовавайки за справедливост за Джордж Флойд и прекратяване
на системния расизъм, с микрофон в
ръката си.

„Уанта?“ каза конферансието Джада Гилънуотър от „Шоуто на Джада Г“, което се излъчва във Facebook
на живо в сряда. „Да, госпожо?“ отговори момичето, без да пропусне нито един удар, докато тълпата се засмя
и пляска. Защо, чудеше се Гилънуотър, всички
ли бяха там този ден?
„Ние се борим за справедливост!“ - извика
13
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Уанта-Амор, за да поздрави и последваха още
аплодисменти. Без справедливост каза тя:
„Няма да имаме мир. Казвам Ви днес. Всички
трябва да се борим за справедливост.“ Героят
на Уанта-Амор, каза тя, е преподобният д-р
Мартин Лутър Кинг младши. „Той е водачът“,
каза тя. „Той е моят лидер, а аз съм Вашият
лидер.“ На митинга на 9 юни Уанта-Амор каза
на тълпата, че просто иска всички да живеят в мир. „Можем ли да направим това?!“ - извика тя.
„Да!“
„Можем ли да направим това ?!“
„Да!“

Гилънуотър каза, че след години Уанта-Амор
ще си спомня, че протестиращите «са били
тук за нея.» Нашето единство е нашата сила
, каза тя. „Нашето разединение служи на враговете ни.“
Скот Скот Бринтън, Хералд. За пълната статия
можете да кликнете тук:https://www.liherald.
com/stories/what-a-little-girl-is-teaching-the-worldabout-racism,125677

ПЛАНОВЕ НА УРОК
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА
ВЪВЕЖДАЩА ДЕЙНОСТ
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ПРЕДВАРИТЕЛЕН
СЕН ЕТАП
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EX ANTE И ПОСЛЕДВАЩ EX POST ВЪПРОСНИК ЩЕ БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ НА ПО-КЪ-

ЗАГЛАВИЕ: ЗАПОЧВА СЕ ОТ ТУК
ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 11-18
ОЧАКВАНА Един час
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
МАТЕРИАЛИ: Хартия А4, хартия за флипчарт, цветни химикалки, тиксо за залепване,
лаптоп/компютър с интернет връзка, високоговорители и лъч
- Приложение 1 – Свързване по двойки за ЦУР
- Приложение 2 - ЦУР
- Приложение 3 - Цвете

ИЗИСКВАНИЯ ЗА Стая, достатъчно голяма, за да позволи на участниците да се движат
СТАИТЕ: свободно и да работят в групи
ЦЕЛИ: - Да се разбере целта на Програма 2030 и 17-те ЦУР

- Да разсъждават върху собствените си човешки нужди и условията, необходими за тяхното изпълнение
- Да направят критична оценка на въпросите за мира, справедливостта,
приобщаването и силните институции на местно, национално и глобално ниво

Разработени основни  Компетентности за системно мислене
компетенции на GCE  Компетентност на очакването
 Нормативна компетентност
 Стратегическа компетентност
 Компетентност за сътрудничество
 Компетентност за критично мислене
 Компетентност за самоосъзнаване
 Компетентност за интегрирано решаване на проблеми
Дисциплини Всички дисциплини (тъй като това е уводна дейност)
Включени ЦУР Всички ЦУР; съсредоточете се върху ЦУР16

Описание на дейностите:
00:00 - 00:15 Започване с ЦУР

• Помолете участниците да образуват кръг и след това да затворят очи.
Ако е възможно, пуснете малко тиха музика, за да ги вкарате в тиха и
спокойна атмосфера, но се уверете, че тя все още е достатъчно слаба, за
да Ви чуват хората.
• Кажете им, че ще залепите малък лист хартия на гърба им и ги помолете
да помислят мълчаливо какво би могло да бъде то.
• Залепете 1 изображение или картонче с текст на ЦУР (Приложение 1)
на гърба на всеки участник. Ако броят на участниците е нечетен, можете
да помолите някой от тях да действа като външен наблюдател или да
се присъедините към групата и да имате залепено едно изображение/
карта с текст на гърба си.
• След като на гърба на всеки е залепено картонче, обяснете, че не е
позволено да го свалят от гърба си.
• Помолете ги да отворят очи и приканете 2-3 души да изкажат
предположението си за това, какво е залепено на гърба им. Обяснете,
че на гърба им са 17-те ЦУР (ако групата е достатъчно голяма), известни
още като Програма 2030 за устойчиво развитие. Всеки участник има
било то пиктограма на ЦУР или заглавие на ЦУР и тяхната задача като
група е да формират двойки, като правилно свързват всяка пиктограма
ЦУР със заглавието ѝ
• След като веднъж смятат, че е била сформирана правилната двойка,
трябва да застанат един до друг. Те имат право да говорят или да се
движат из стаята, но нямат право да гледат собствената си хартия или
да я свалят от гърба си.
Ако забележите, че са объркани и че не могат да намерят решение,
дайте им подсказка, като им кажете, че трябва да разчитат един на друг,
за да получат помощ. (Идеята е, въпреки че не можете да видите какво
е на гърба Ви, останалите го могат, и те могат да Ви кажат. Също така
Вие можете да видите какво има на гърба на други хора, така че след
като видите двама души, които смятате, че образуват правилна двойка,
можете да им кажете да останат заедно).
• След като веднъж мислят, че са стигнали до правилните двойки, им
покажете изображението със 17-те ЦУР (Приложение 2) и ги проверете.
Обяснете, че точно както зависят от всеки, за да постигнат целта
на тази кратка игра, всичките 17 ЦУР са взаимно свързани и зависят
от постиженията на всеки от тях, за да бъдат постигнати целите на
Програма 2030 за устойчиво развитие.

Дигитална адаптация

Ако извършвате дейността онлайн, предлагаме две възможности за извършване на тази първа дейност от урока:

 ВАРИАНТ 1: Игра на запаметяване

• Кажете на участниците, че Вие ще споделите Вашия екран с тях.
Стартирайте тази игра за запаметяване (https://view.genial.ly/5ef754
ae6c5e990d98ea3d60/game-untitled-genially), която ние създадохме за ЦУР и споделете с участниците Вашия екран, включително звука,
• Обяснете им, че ще играят игра за запаметяване, свързана с
ЦУР, която се състои от три кръга. За първия кръг ги помолете да
следват инструкциите на екрана и да запаметят пиктограмите на
ЦУР и тяхната позиция. Дайте им максимум 1 минута и им покажете
всички 8 пиктограми.

Онлайн версия Всички онлайн алтернативи на дейностите на F2F са маркирани с този
символ 
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• Когато са готови, преминете към следващата страница и
приканете някой от участниците да отгатне позицията на избраната
ЦУР. Подчертайте, че останалите не могат да помагат. За втория
кръг дайте на участниците 1 минута да подготвят една стратегия
заедно, след което изпълнете втория цикъл точно както първия,
позволявайки на участниците да говорят и да си помагат.
• Направете същото за третия кръг.
• Можете да направите разбор на дейността, като ги попитате дали
им е харесало, какво се е случило по време на всеки кръг и какво е
било различното веднъж след като им е било позволено да планират
и работят заедно. По-голям успех ли са имали?
• Обяснете, че точно както са имали по-голям успех и че задачата
е била по-лесна, когато са работили заедно, 17-те ЦУР са
взаимосвързани и зависят от постиженията на другия, за да бъдат
постигнати целите за устойчиво развитие на Програма 2030.

00:15 - 00:35  ВАРИАНТ 2: Кой съм аз?

• Кажете на участниците, че ще играят играта „Кой съм аз“ с ЦУР.
• Обяснете правилата: Вие ще изберете един участник или ще
поискате доброволец и Вие ще му изпратите една от ЦУР лично на
него. Обяснете, че останалите трябва да му задават въпроси с „ДА/
НЕ“, за да отгатнат ЦУР. На тях няма да им бъде разрешено да питат
директно: Вие ли сте ЦУР 11?. Можете да дадете няколко примера за
въпроси: напр. Свързани ли сте с храната?
• Играйте толкова кръгове, колкото Ви позволява времето.
• Гледайте това видео заедно, за да им напомните какво е устойчиво
развитие и какви са ЦУР. Ако дейността се провежда онлайн,
можете или да споделите екрана на компютъра си и да пуснете и
да възпроизвеждате видеоклипа на Вашето устройство или да
изпратите връзката в чата и всеки участник да го гледа на своето
устройство.

https://www.youtube.com/watch?v=7V8oFI4GYMY - 03:40 мин
https://www.youtube.com/watch?v=cBxN9E5f7pc - 03:00 мин
•
•
•

• Направете бърз преглед, като попитате:
какви са ЦУР?
кога са приети? От кого?
Кои са основните цели

Дайте им верни отговори с информацията, предоставена в предишните
глави на Пакета „Указания за учители“.

ЦУР 16 – Мир и справедливост

00:35 - 00:50
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• Обяснете, че за да могат хората да процъфтяват, трябва да бъдат
изпълнени определени нужди. За младите учащи обяснете, че нуждата
е нещо, без което не можете да живеете. Някои от тях се отнасят до
основни нужди, които са необходими за оцеляването, като чист въздух
за дишане, храна, вода и сън, но също така трябва да се чувстваме в
безопасност, да бъдем здрави, да се чувстваме приети, защитени,
обичани и подкрепяни, за да се развиваме и чувстваме пълноценни.
• Кажете на участниците, че всеки от тях поотделно ще нарисува
цвете, което съдържа собствените му нужди като човек. Това цвете
трябва да има осем венчелистчета: основни нужди, лична сигурност,
финансова сигурност, здраве, приятелство, семейство, уважение и лична
удовлетвореност. Размерите на венчелистчетата трябва да съответстват
на това колко важни са според тях всяка от осемте потребности за тях, в
този момент от живота им.
• Начертайте пример на цветето (Приложение 3) на флипчарта
или дъската, докато обяснявате, но не забравяйте да подчертаете

факта, че това е само пример. Всяко човешко същество е уникално,
следователно, цветето на всеки човек ще бъде различно.
• Раздайте хартия, цветни моливи или химикалки и оставете 7-10 минути
за участниците, да нарисуват своите цветя. Обяснете, че няма грешни
или верни отговори, а само уникални цветя, които ни представят като
човек.
• След като всеки завърши своето цвете, приканете ги да помислят за
условията, които трябва да съществуват, за да могат да реализират
пълния си потенциал и да бъдат пълноценни човешки същества.
• Помолете ги да нарисуват листа около цветето и да напишат ключови
думи или да нарисуват внушителни пиктограми върху тях. Можете да
дадете няколко примера на флипчарта („мир“, „да мога да изразявам
свободно“, „да виждам семейството си толкова често, колкото искам“).
Дайте им около 5 минути да направят това.

 Дигитална адаптация

Ако провеждате дейността онлайн, можете да изпратите шаблона за цветето чрез чат или да споделите екрана си и да покажете пример. Тази дейност
може лесно да се извърши индивидуално от всеки участник пред екрана,
просто не забравяйте да им дадете няколко секунди, за да съберат хартията
и химикалките, от които се нуждаят.

Какво ми липсваше най-много?

• Веднъж след като всички приключат, разделете участниците на
групи от по 3-4 души и им дайте около 2-3 минути, за да покажат
своето творение на останалата част от групата и да обяснят накратко
своето цвете.

 Дигитална адаптация

Ако правите тази дейност онлайн, използвайте платформа, която Ви позволява да разделите участниците на по-малки групи (на платформата Zoom
00:50 - 1:00 имате възможност да разделите участниците в стаи с разбивка).
• След това ги приканете да обсъдят заедно какво им е липсвало
най-много по време на пандемията Covid19 и специалните мерки,
предприети от правителствата по целия свят през този период.
Насърчете ги да мислят за всички венчелистчета и заплахите, които
са изпитвали през това време, свързани с всичките осем нужди.
• Те трябва да ги обсъдят като група и да запишат заплахите, за които
са съгласни, че всички са имали, като добавят тръни към цветето си
или просто като ги напишат на друг лист хартия.
• Отново можете да дадете няколко примера на флипчарта: „да не
мога да видя семейството си”, „страх или разболяване”. Дайте им
около 7 минути, за да обмислят това.
•

 Дигитална адаптация

Ако правите тази дейност онлайн, използвайте платформа, която Ви позволява да разделите участниците на по-малки групи (на платформата Zoom
имате възможност да разделите участниците в стаи с разбивка). Докато те
са в тяхната малка група, можете или да излъчите съобщение до всички,
или да прескочите до всяка група и да дадете инструкции.
• Помолете участниците да помислят за други глобални заплахи,
които биха могли да „повредят” нечии венчелистчета.
• Приканете ги да разгледат ЦУР, ако се нуждаят от вдъхновение.
Има ли заплахи, за които никога не сме се сещали, но които хората
в други части на света изпитват ежедневно? Дайте им 5 минути да
помислят за това.
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Разбор и връзка към ЦУР 16

Приканете участниците да се върнат в пленарната група (ако дейността се
извършва онлайн, уверете се, че всички са отново в голямата дискусионна
група) и започнете разбор. Можете да ръководите процеса, като използвате
следните въпроси:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Хареса ли Ви това занимание? Защо? Защо не?
Имаше ли нещо, което чувствахте, че особено Ви затруднява, когато
трябваше да нарисувате цветето?
Как решихте кое венчелистче е по-важно за вас?
Имаше ли други нужди, които според вас не бяха представени на
венчелистчетата?
След като започнахте да споделяте с другите в малките групи, бяхте
ли изненадани да откриете определени прилики или разлики?
Какво открихте, че може да повреди определени венчелистчета?
Какви са последиците за индивида от увредени венчелистчета?
Какво е необходимо за защита на различните венчелистчета?
Има ли някакви връзки между написаното от Вас в листата и ЦУР?
Имаше ли неща, които смятате, че приемаме за даденост тук, където
живеем, но не са реалност за хората, заминаващи в други части на
света? Какви неща?

Това е добра възможност да представим ЦУР 16 и да обясним, че в по-голямата част от Европа мирът, справедливостта и защитата от държавни институции, регулирани от законите, са неща, които приемаме за даденост.
Това обаче не е така за хората по целия свят. Използвайте Глава «Факти и
цифри», за да дадете малко информация за ЦУР 16 и реалностите, с които
се справя. Обяснете, че достойнството, равенството и неотменимите права
на всички човешки същества са основата на свободата, справедливостта и
мира в света (преамбюл на UDHR).
Покажете това видео, за да помогнете на участниците да разберат ЦУР 16
по-добре.
https://www.youtube.com/watch?v=us85Bu38KuY - 01:18 минути

 Ако дейността се провежда онлайн, можете или да споделите екрана на
компютъра си и да звучите и да възпроизвеждате видеоклипа на Вашето
устройство или да изпратите връзката в чата и всеки участник да го гледа
на своето устройство.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА АДАПТАЦИЯ ЗА ПО-МАЛКИ УЧЕНИЦИ
•
•
•

•

Адаптирайте „Факти и цифри“ към по-подходяща за децата версия или използвайте снимки,
за да ги обясните
Перифразирайте понятия като нужди, лична удовлетвореност или използвайте това кратко
видео, за да обясните разликата между нуждите и желанията: https://www.youtube.com/

watch?time_continue=62&v=J8P3sCooGg0&feature=emb_logo

Приканете участниците да нарисуват венчелистчетата и да пропуснат следващите стъпки.
Започнете групова дискусия за условията, които са ни необходими, за да бъдат задоволени
тези нужди, заплахите, които могат да увредят венчелистчетата ни и нещата, които
приемаме за даденост.
Приканете участниците да изтеглят приложението ЦУР в действие {SDG in Action] https://ЦУР
sinaction.com/ https://sdgsinaction.com/и проучете 17-те ЦУР в дълбочина.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В „УКАЗАНИЯ ЗА ДРУГИ УЧИТЕЛИ“ ПАКЕТ 2
• Всички дейности
ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В „УКАЗАНИЯ ЗА ДРУГИ УЧИТЕЛИ“ ПАКЕТ 1
• Всички дейности
ПРЕПРАТКИ: дейността е вдъхновена от дейността „Силата на Цветята” от Наръчника за обучение
по правата на човека с млади хора „Компас” на Съвета на Европа
20
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ЗАГЛАВИЕ: МИРНО ОБЩЕСТВО: КАКВО Е ТОВА?

Съществува ли право на мир? Уместно ли е да се гарантира правото на мир
на гражданите?
Уверете се, че учениците разбират мира не само като война, но и като
отсъствие на конфликти и/или насилие сред гражданите.

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 11-18
ОЧАКВАНА 1 час и 30 минути
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

Дигитална адаптация: Ако не можете да проведете тази дейност в клас
с учениците си, Вие можете да я реализирате онлайн. Ето два уебсайта,
които ще Ви позволят да го направите. Първият не се нуждае от регистрация. За втория има нужда от регистрация, но е по-пълен.
https://answergarden.ch/: Просто споделете връзката, която ще създадете, с
Вашите ученици и им позволете да напишат своите идеи!
Направете екранна снимка на уебсайта и я споделете на европейската
платформа, за сравнение с европейските ученици.
Използване на процеса стъпка по стъпка на AnswerGarden:

МАТЕРИАЛИ: Хартия и химикалки

За разпечатване: Приложение 4 (диамант, по един на група)
Приложение 5: ситуации - по една на група
Приложение 6 за последващи действия

ИЗИСКВАНИЯ ЗА Уверете се, че учениците могат да се движат в класа за втората част от
СТАЯТА: дейността и че учениците могат да се събират в групи
ЦЕЛИ: - Да се разбере какво означава мир

- Да се разберат

различните видове насилие
- Да се мисли

критично за тежестта на различните видове насилие

1- Кликнете върху Създаване на Градина с отговори [Create Answer Garden]
(https://answergarden.ch/create/)
2- В раздела „Тема (задължително)“[ Topic] напишете въпроса „за какво Ви

Разработени основни  Компетентности за системно мислене
компетенции на GCE  Компетентност на очакването

кара да мислите думата„ мир “?“

 Нормативна компетентност
 Стратегическа компетентност
 Компетентност за сътрудничество
 Компетентност за критично мислене
 Компетентност за самоосъзнаване
 Компетентност за интегрирано решаване на проблеми

3- Кликнете в режим „Мозъчна атака[Brainstorm]“, по този начин учениците
могат да предлагат толкова предложения, колкото искат, а различните ученици могат да имат един и същ отговор. Препоръчваме Ви да ги ограничите до 5 предложения от всеки.
4- Можете да кликнете върху „on“ в раздела за филтриране на спамове
SpamFilter, така че нежеланите отговори като лоши думи няма да преминат
през филтъра.
5- Кликнете върху Създай[Create] и споделете връзката с Вашите ученици!

ДИСЦИПЛИНИ История, география, наука, гражданско образование. Всеки партньор

посочва различните дисциплини, свързани с Вашата национална учебна
програма

Като алтернатива, Вие можете да използвате mentimeter.com, за да създадете Word Cloud, в който автоматично ще се зареждат отговорите на Вашите ученици на Вашия споделен екран на видео разговора.

Включени ЦУР ЦУР 16 Мир и справедливост

ЦУР 1 изкореняване на бедността - ЦУР 2 Край на глада - ЦУР 5 Равенство
между половете - ЦУР 6 Чиста вода и санитарно-хигиенни условия ЦУР 8 Сигурна работа и икономически растеж - ЦУР 10 Намаляване
на неравенствата - ЦУР 11 Устойчиви градове и общности - ЦУР 17
Партньорства за целите

Онлайн версия Всички онлайн алтернативи на дейностите на F2F са маркирани с този
символ 
Описание на дейностите:
Какво представлява мирът?
00:00 - 00:10

• Помолете участниците да вземат хартия и да нарисуват звезда с 5 лъча
на лист хартия. На всеки лъч от звездата те трябва да напишат по една
дума или израз, който им хрумне, когато чуят думата „мир“. Правят го
индивидуално.

00:10 - 00:25

• След това ги помолете да отидат да проверят резултатите на другите
и да запишат името си на звездите на другите, ако са отговорили
същото. Отделете 15 минути, за да имат време да се срещнат с
възможно най-много съученици.

1- Регистрирайте се и на началната си страница кликнете върху Нова презентация [New presentation].
2- Напишете име на презентацията си, за да организирате началната си
страница по начин, който желаете
3- В лявата колона “тип [type] ” кликнете върху Word Cloud
4- В раздела „Съдържание[Content]“ въведете „Вашия въпрос [your
question]“: За какво мислите, когато чуете „мир“? “
5- Заложете до 5 възможности за въвеждане на думи от страна на участни00: 35–00: 50 ците
6- Готово! Кликнете върху презентирай [present] в горния десен ъгъл, за да
имате връзката към Вашата презентация и да я запазите някъде.
7- Изпратете видеообаждане до Вашите ученици и им кажете да отидат на
menti.com и да използват кода, който е в горната част на Вашата презентация. Въпросът ще се появи и те ще могат да отговорят.
8- Споделете екрана си, така че отговорите им да се показват, докато изпълняват упражнението.

Прагът на едно мирно общество

00:25 - 00:35 Разбор:

Хареса ли Ви заниманието? Изненадани ли сте от някои думи/изрази,
които съучениците Ви написаха? Кои? Има ли думи, които не сте разбрали?
Мислите ли, че липсват някои думи? Кои бяха най-актуалните идеи? На кое
ниво си помислихте за „мир“ (местни, глобални мащаби). За какви големи
теми си помислихте? (за примери, които могат да имат, измислят дефиниции,
конкретни примери за ситуации без мир, символи, които представляват
мир, лица/произход, които насърчават мира, средства за постигане на мир
права на човека...) Как можем да определим мира?

26

00:50 - 1:00

• След като сте дефинирали какво е това „мир“ с учениците си, кажете
им, че ще им дадете някои ситуации (Приложение 5), които те ще
трябва да класифицират по реда от тези, които са най-насилствените
към тези, които са по-малко насилствените.
• Дайте на всяка група диаманта Приложение 4 и им обяснете, че за
всяко число на диаманта, те трябва да поставят отгоре една ситуация,
по реда от най-насилствените (номер 1) до по-малко насилствените
(номер 4). Обяснете им, че едни и същи числа представляват едно и
също ниво на насилие:
27
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- Те трябва да изберат двете най-насилствени и да ги поставят на
номер „1“;
- три ситуации на повече или по-малко равно насилие за поставяне на
трите „2“;
- три ситуации на повече или по-малко равно насилие за поставяне на
трите „3“;
- И накрая, най-малкото насилие ще бъде поставено на номер 4 в
долната част на диаманта.

1:00 - 1:20

• След като веднъж направят класификацията върху диаманта си,
помолете ги да помислят как изглежда едно мирно общество.
• Помолете ги да нарисуват линия върху диаманта си, за да разделят
ситуациите, които са поносими в мирното общество и които не са. Над
линията ще бъдат ситуациите, които според тях водят до размирно
общество. Под него ситуациите, които могат да присъстват дори в мирно
общество. Оставете им и малко време за сравнение с класификацията
на останалите.

Разбор:

Хареса ли Ви заниманието? Лесно ли беше да се класифицират ситуациите?
Въз основа на кои критерии класифицирате по приоритет ситуациите?
Всички ли се съгласихте за класификацията? Защо? Как решихте
разногласията? Какъв тип насилие установихте? Има ли вид насилие, което
е по-лошо от останалите? Засегнати ли са някакви права на децата от
ситуацията? Забранено ли е да се създават тези ситуации? Какво рискуваме?
Оправдано ли е? Мислите ли, че всички ситуации са възникнали до дадена
ситуация, която не е спокойна? Защо? Кога насилието съставлява немирно
общество?

Дигитална адаптация: помолете учениците си да направят занимание-

то индивидуално и след това ги помолете да обяснят и обсъдят своя избор
с другите.
Освен това можете да създадете онлайн тест за тях, за да оцените ситуациите:
все още използвайки Mentimeter, изберете Класиране [Ranking] в лявата
колона.
Във всеки елемент, правилна ситуация 1, 2, 3 ... в зависимост от броя
ситуации, които искате да използвате.
Изпратете ситуациите на учениците си, за да ги прочетат и разберат. След
това им кажете да отидат на menti.com и да използват кода в горната част на
Вашата презентация. Помолете ги да подредят ситуациите по реда от найнасилствените (1-ви) към най-малко такива. Водете дебатите и дискусиите
в пленарното видеоповикване.

Съвети за фасилитатори: Вие можете лесно да адаптирате ситуациите
по отношение на Вашия местен контекст или всяка ситуация, която
бихте искали да внесете за своите ученици. Тъй като те могат да се
идентифицират с някои от тях, уверете се, че разполагате с достатъчно
информация и ресурси, за да отговорите на техните въпроси. Например
можете да вземете за себе си наказателните обвинения, които могат да
бъдат повдигнати срещу извършителя, какво може да направи жертвата,
безплатният телефонен номер за защита на децата ...

ИДЕИ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙНОСТИ
Къде срещаме мира?
• Помолете учениците си да помислят за място, ситуация, сграда, момент ... нещо, което
представлява мир в ежедневието им.
• Помолете ги да направят снимка на това и да я споделят на платформата с европейските
ученици, като обяснят защо го виждат като нещо, което представя мира в ежедневието им.
„Няма справедливост, няма мир“?
• Помолете учениците си да направят някои проучвания относно наказанията, с които
могат да се сблъскат извършителите на ситуациите във втората дейност.
- Това, което те определят като най-лошия вид насилие, е ли възможно най-лошото наказание?
- Трябва ли да бъдат осъдени извършителите на ситуациите, които са под чертата, която те
очертават в дейността?
- Какво изречение би било оправдано за тези ситуации?
- Какво според тях носи справедливостта на жертвите?
- Можем ли да имаме мир без справедливост?

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА АДАПТАЦИЯ ЗА ПО-МАЛКИ УЧЕНИЦИ
Какво е мир?

• Вместо да започнете от нищото и да попитате учениците за какво мислят, когато мислят за Мира,
дайте им снимки/изображения, за да открият вдъхновение за отговор. Картите от играта Dixit
са наистина интересни за тази цел: те са много цветни и ще помогнат на учениците да развият
въображението и интерпретацията си.

Прагът на насилието

Можете да промените ситуациите, за да ги направите по-лесни за разбиране, или с тема, с която
е по-лесно да се подходи и да се обсъжда. Като цяло тези дейности са подходящи за 11-18 учащи.
Познавате учениците си повече от нас и със сигурност разбирате по-добре какво могат да разберат
и темите, които могат да разгледат. Никога не се колебайте да адаптирате дадена дейност. Ето
няколко предложения , ако решите да адаптирате ситуациите, използвани тук:
• Имайте предвид, че е необходимо да отправите към голямо разнообразие от ситуации, от
локално до глобално измерение - можете да се позовете на екологичния модел на Bronfenbrenner
(Приложение 6)
• Учениците ще се свържат повече със ситуация, която дава светлина върху дете на тяхната възраст.
Не забравяйте да включите, не само, но най-вече, ситуации, свързани с деца.
• Опитайте се да не сте стереотипни при избора на ситуации. Ако е вярно, че някои от регионите
по света са по-склонни към определен вид насилие, те могат да се появят другаде. Опитайте се да
оспорите представянията на Вашите ученици.
• Използвайте истински ситуации! По този начин учениците ще могат да научат нещо, което се
случва някъде по света и можете да имате повече информация, готова да им даде, ако представлява
интерес за тях

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В „УКАЗАНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ“, ПАКЕТ 1
•
•

Дейност за въвеждане - Нека изградим устойчива земя
План на урок 3 - Социално приобщаване

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В „УКАЗАНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ“, ПАКЕТ 2
•

План на урок 1: човешкото измерение - част 2: „в техните обувки“

ПРЕПРАТКИ:Кой съм аз – Компас https://www.coe.int/en/web/compass/who-are-i-

КАК ДА ГО КАЖЕШ ПО-ЛОШО, ПОКАЗАТЕЛИ, Съвет на Европа: https://rm.coe.int/bookmarksen2020web2/16809e5789
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ЗАГЛАВИЕ: МИРНО ОБЩЕСТВО: НЕКА ГО СЪЗДАДЕМ
ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 11-18
ОЧАКВАНА 1 час и 30 минути
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
МАТЕРИАЛИ: Хартия и химикал

За писане / рисуване / отпечатване: различни начини за действие
Истории за четене

ИЗИСКВАНИЯ ЗА Учениците трябва да могат да се придвижват в различна част от стаята.
СТАИТЕ:
ЦЕЛИ:

• Да се разберат

причините за насилието
• Да се идентифицират

последиците от насилието
• Да се осъзнае как различните ситуации изискват различни
действия и да се намерят начини за действие като ученик

Разработени основни  Компетентности за системно мислене
компетенции на GCE  Компетентност на очакването

 Нормативна компетентност
 Стратегическа компетентност
 Компетентност за сътрудничество
 Компетентност за критично мислене
 Компетентност за самоосъзнаване
 Компетентност за интегрирано решаване на проблеми

00:30 - 00:50 Разбор:

Хареса ли Ви заниманието? Колко лесно/трудно беше да се открият
причините? Какво Ви помогна да ги намерите? Кой беше основният
проблем при Вашата ситуация? Защо се случи? Докъде стигнахте,
търсейки корените? Знаете ли други причини, поради които съществуват
конфликти / насилие? Колко лесно/трудно беше да се намерят
последствия? Как последствията засягат хората? Заобикаляща среда?
Икономика? Кои ЦУР са засегнати от непостигането на ЦУР 16? Кои
човешки права са изложени на риск? Къде трябва да действаме, за да
предотвратим/да отговорим на тази ситуация (причини или последици)?
Защо? Погледнете Приложение 2, за да проверите отново ЦУР и тук да
прочетете Всеобщата декларация за правата на човека.
Дигитална адаптация: Можете да използвате всякакви онлайн инструменти на mindmap, за да го направите, например като https://www.
mindmaps.app/#
1. Напишете ситуацията си в полето „централна идея [central idea]“.
2. След това, използвайки червената точка, създайте корените и
клоните и напишете причините и последствията от проблема си!
Помолете учениците да направят скрийншот на своето дърво и да го
публикуват на европейската платформа.

ДИСЦИПЛИНИ История, география, наука, гражданско образование. Всеки партньор

посочва различните дисциплини, свързани с Вашата национална учебна
програма

Включени ЦУР ЦУР 16 Мир и справедливост

ЦУР 1 Изкореняване на бедността - ЦУР 2 Край на глада - ЦУР 5 Равенство
между половете - ЦУР 6 Чиста вода и санитарно-хигиенни условияЦУР 8 Сигурна работа и икономически растеж - ЦУР 10 Намаляване
на неравенствата - ЦУР 11 Устойчиви градове и общности - ЦУР 17
Партньорства за целите

Онлайн версия Всички онлайн алтернативи на дейностите на F2F са маркирани с този
символ 
Описание на дейностите:
00:00 - 00:30 Корени и клони

• Помолете учениците да помислят за ситуация, в която са срещнали
насилие. Не е необходимо да означава като жертва/извършител, но
може да бъде всичко, което са видели, чули ... , ако не им е удобно да
говорят за личен опит.
• Разпределете учениците на групи. Кажете им, че ще нарисуват
дърво, в което тяхната ситуация се намира в центъра. Корените
ще представляват причините за ситуацията. Участниците проучват
отговори на въпроса „защо се случва това“. Те трябва да запълнят
корените с възможно най-много причини.
• Дайте им илюстрация как една причина ще има свои собствени
причини.
Последиците ще бъдат поставени в клоните. Тук участниците изследват
възможните последици от ситуацията. Попитайте ги какво може да се случи
с човек или група, която живее в тази ситуация.
• Можете да позволите на учениците да имат достъп до интернет, за
да открият причини и последици. В този случай заниманието вероятно
ще продължи по-дълго. Оставете ги 20 минути, за да попълнят своето
дърво и след това ги оставете да представят своето дърво на останалата
част от класа.
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Ситуация

Кауза Последствия

00:50 - 01:15 Като алтернатива можете да помолите учениците да го направят на лист
хартия и след това да споделят своето дърво онлайн на платформата с
други ученици.

Начини за действие

• На стените на стаята поставете снимки, представящи различни
начини за действие по отношение на мира (можете да го напишете и
на чернови листи):
- Социална медия
- Огнестрелно оръжие
- Мирни протести
- Петиция
- Говорене с властите
- Съд
- Полиция
- Други
- Да не направите нищо
31
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• Прочетете ситуациите в Приложение 7 и помолете учениците да
се преместят до избрания начин на действие, който ще използват,
за да отговорят на ситуацията.
• След като всички застанат до даден знак, помолете участниците,
1:15 - 1:30
които са доброволци, да обяснят на всички защо те избират едно
средство вместо друго. Кажете на учениците, че са свободни да
сменят позицията си, когато пожелаят.
Разбор:
Хареса ли Ви заниманието? Какво е трудно или не при избирането на
даден начин на действие? Кои критерии избрахте, за да изберете как да
отговорите? Защо някои от Вас (ако е уместно) бяха повлияни от избора на
други? (без осъждане, важно е само да се подчертае, че понякога е трудно
да отстояваш идеите си) Бихте ли постъпили по различен начин, ако цветът
на кожата Ви беше различен? Възраст? Ситуация? Роля в обществото? Лесно
ли е да действате, когато животът Ви е изложен на риск? Мислите ли, че
можем да използваме насилието като начин за постигане на мир? Можем
ли да използваме незаконни средства за постигане на мир? Познавате
ли хора/организация, които действат в посока на мира? По какъв начин?
Какво мислите за начина, по който те са избрали да отговорят на конфликт?
Можем ли да действаме като ученици? По какъв начин? Къде? Кои въпроси
са по-подходящи за вас?

ИДЕИ ЗА ИДЕИ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙНОСТИ

Много хора и организации по света действат в посока към едно мирно общество, борейки се за
нашите свободи, права на човека и цели за устойчиво развитие. Всяка година Наградата за свобода
се присъжда на една от тях, като пита децата и младежите (от 15 до 25 години) кои искат да бъдат
лауреатите.
Помолете учениците си да помислят или да потърсят човек или организация, които са действали поне
веднъж между 2018 и 2021 г., в съответствие с принципите на Хартата на ООН. Когато отговаряте на
поканата за представяне на предложения “Нашата награда за свобода 2021”, Вашите ученици ще бъдат насърчавани да предоставят информация, да представят аргументи и да обобщят естеството и контекста на номинираната битка, заложената свобода (и), предприетите действия и тяхното въздействие
върху мира в света.
Датата на приключване на участието е 18 януари 2021 г.
https://forms.zohopublic.eu/institutinternationaldesdroits/form/FreedomPrizePrixLibert2021LanguageLang
ue/formperma/X1dPVTdYR0RmhFQhbkJjo8o0t5ufYoxYPrHOursbBog

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА АДАПТАЦИЯ ЗА ПО-МАЛКИ УЧЕНИЦИ
Корени и клони

Ако смятате, че е твърде трудно за Вашите малки ученици да направят дейността с корени и клони,
можете да представите някои не-мирни действия. Например, кажете им да открият причините и
последиците от „кибертормоза”, „дискриминацията”, етническите конфликти ”...

Средства за действия

Можете да адаптирате историите в последното занимание към по-млада аудитория. Ако смятате,
че за Вашите ученици не е подходящо дебатирането, отпечатайте всички средства за действие
толкова пъти, колкото истории имате. За всяка история помолете учениците по групи да свържат
най-добрия начин за действие с историята. Оставете празна карта вместо знак „друго“, за да могат
да се изразят.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В „УКАЗАНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ“, ПАКЕТ 1
• План за урок 3 - „местният съвет“

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В „УКАЗАНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ“, ПАКЕТ 2
ПРЕПРАТКИ:

Корени и клони в Bookmarks,, Съвет на Европа: https://rm.coe.int/168065dac7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

тел в гимназията Марк, че е гей. Марк, отвратен
от новината, решава да изпрати съобщение до
списъка с контактите си, разкривайки против волята му сексуалната ориентация на Питър.
6: Лезмонд Мичъл е 37-годишен американец,
който е извършил престъпление, когато е бил
по-млад. По време на кражба на кола с насилие,
той е убил момиче и баба ѝ. На 20 години той е
осъден на смъртно наказание и скоро трябва да
бъде екзекутиран въпреки застъпничеството на
неправителствени групи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Ситуации:
1: По време на бунт, който протича в столицата,
Вашата страна е решила да изпрати въоръжени
сили, за да защити страничната сграда от всякакви изблици на минаващите. Въпреки това, обаче, такива се случват и стачкуващите започват
да хвърлят камъни по полицаи, които отговарят
като стрелят с бомби, съдържащи газ, за да разпръснат хората. Двама нападатели са тежко ранени.
2: Сабрина е 17-годишна ученичка в гимназията. Докато се прибира от гимназията, по-възрастен мъж минава с колата си и крещи „хей кучко,
хвърлям те в леглото си, когато поискам“.

7: Лайонел е на 11 и живее в Централноафриканската република. Войници от друга етническа група застрелват членовете на общността
му, включително родителите му. Измъчвали ги и
ги убивали. Лионел изтичал и се скрил и когато
войниците от неговата общност идват да го намерят, те поискали от него да се присъедини към
войниците, а той си помисли „Не искам да бъда
дете войник, но опозицията уби семейството ми.
Трябва да се присъединя, за да се запазя жив и
защитен ”.
8: Общностите Chusmiza и Usmagama живеят
спокойно в Чили. Преди няколко години правителството решава да продаде достъпа до вода на
голяма компания, която ще им даде предимства
чрез данъци. Това споразумение довело до това
двете общности да бъдат лишени от своя водоизточник, където живеят от векове.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

3: На двойка млади, сключили наскоро брак , току
що им се е родила дъщеря, на име Ненга, в Индонезия. Според традициите те искат много скоро
да практикуват обрязване на жени. Те са се обадили на традиционна индонезийска присъстваща на раждането жена, която го практикува. След
като нейните полови части бъдат премахнати,
Ненга ще бъде чиста и цялото семейство ще го
отпразнува.
4: Халан е 10-годишен ученик, чието семейство
са бежанци от Сирия. В клас той има проблеми
с това да бъде приет и съучениците му наскоро
започват да му изпращат ежедневно текстове да
се прибере в „своята“ страна.
5: Питър наскоро призна на най-добрия си прия33
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Ситуации за четене и показване на учениците: :   
Вие сте журналист. Два пъти сте били в затвора,
заради изразяване на мнението си относно политическото изявление на Вашето правителство,
относно отношението към хомосексуалистите
във Вашата страна. Вчера Вашето правителство е приело нов закон, с който ще наказва със
смъртно наказание всеки, който е хомосексуален. Какво правите? ?  
Вие сте ученик, който е свидетел на тормоза на
чуждестранен ученик във Вашето училище от
група по-големи ученици. Какво използвате, за
да действате?  
  
Вие сте активист за правата на човека в Гватемала и член на организация, създадена да защитава природните ресурси и правата на човека на
Вашите хора срещу разширяването на минната
и земеделската индустрия в страната. Вашият
народ е бил обект на кампания с геноцид , състояща с е от изнасилвания, смърт, културно отчуждение и заграбване на земите им по време
на гражданската война в Гватемала (1960-1996).
Миналия юли виждате камион за дърва, който
превозва дърва без лиценз от Вашите земи. Какво правите?
Научете повече:
https://en.gariwo.net/righteous/the-righteousbiographies/holocaust/exemplary-figures-reportedby-gariwo/aura-lolita-chavez-19643.html   
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Вие сте чернокож ученик в САЩ. През годините
светът забелязва, че полицейското насилие над
чернокожи хора се увеличава. Искате това да
свърши, какво правите?    
  
Вие сте млад активист за свързани с климата
действия. Вие сте много мотивиран да спасите
планетата, но Вашето правителство не изглежда да се чувства по същия начин. Искате Вашето
правителство да покаже отговорност и да предприеме действия срещу изменението на климата
сега. Какво правите?    
  
Вие сте в социалните си медии и преди лягане
виждате, че утре във Вашия град ще има протест
за изселване на ромите, живеещи на терен във
Вашия град. Снимката на събитието казва „никой
не Ви иска, прибирайте се у дома“. Какво правите?    
  
Вие сте ученик в гимназията, много въвлечен
в живота на Вашия град. Скейтпаркът, на който
обичате да ходите, не е подновен откакто сте родени. Решавате да изпратите писмо преди два
месеца до кмета на града с молба да свърши някаква работа от съображения за безопасност и
младите хора от Вашия град да се радват на това
място. Писмото е останало без отговори. Какво
правите?   
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ЗАГЛАВИЕ: СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ: СКУЛПТУРАТА
ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 11-18
ОЧАКВАНА Един час (по избор 1,5 часа)
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
МАТЕРИАЛИ: Приложение 8, чаршаф
ИЗИСКВАНИЯ ЗА Колкото е възможно повече място.
СТАИТЕ: Празна стая с няколко стола би била идеална

експериментално понятието за справедливост на лично и
ЦЕЛИ: - Да се разбере

социално ниво (човешко измерение)
- Да се разберат

последиците (изключване, дискриминация) в обществото
на държава без справедливост
Да си представим мирно, приобщаващо общество за всички

Разработени основни  Компетентности за системно мислене
компетенции на GCE  Компетентност на очакването

 Нормативна компетентност
 Стратегическа компетентност
 Компетентност за сътрудничество
 Компетентност за критично мислене
 Компетентност за самоосъзнаване
 Компетентност за интегрирано решаване на проблеми

ДИСЦИПЛИНИ Всеки партньор посочва различните дисциплини, свързани с Вашата
национална учебна програма

Включени ЦУР ЦУР 16 Мир и справедливост

ЦУР 1 Изкореняване на бедността - ЦУР 2 Край на глада - ЦУР 3 Добро
здраве - ЦУР 4 Качествено образование - ЦУР 5 Равенство между половете
- ЦУР 11 Устойчиви градове и общности - ЦУР 13 Борба с климатичните
промени - ЦУР 17 Партньорства за целите

Онлайн версия Всички онлайн алтернативи на дейностите на F2F са маркирани с този
символ
Описание на дейностите:
00:00 - 00:10 1-ва стъпка - Скулпторите
• Тази дейност представя методологията и основните понятия, както и
множество интерпретации на понятието за справедливост от членовете
на групата
• Помолете участниците да се разделят на двойки. Ако броят на
участниците е нечетен, създайте група от 3 души.
• Помолете двойките да решат кой ще бъде А и кой ще бъде В. В случай
на група от 3, един ще бъде А и 2 ще бъдат В.
• Обяснете, че през следващите няколко минути всички A ще бъдат
скулпторите, а всички B ще бъдат глината, с която скулпторите ще
правят своите скулптури. Продължете, като обясните, че веднага щом
извикате „Смяна“, ролите между двойките ще се сменят. В случай на
групата от 3 души, извикайте „Смяна“ по-бързо, за да могат всички
3 членове да преминат през ролята на скулптор. Обяснете също, че
скулпторите ще създават своите скулптури, без да използват реч, а само
като използват ръцете си, без да докосват глината си! Ръката им, и поспециално дланта им, ще действа като магнит, който ще намагнетизира
частта от тялото, която иска да се движи, напр. Ако скулпторът иска да
вдигне високо ръката на партньора си, той се приближава с дланта си
към ръката на „глината“ си и му показва по същество движението, което
трябва да направи. По обратния начин, „скулпторите“ могат да докосват
своята „глина“, но без да използват реч.
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И накрая, дайте инструкция, че темите за скулптурите ще бъдат
раздадени от Вас и всеки скулптор ще има 30 секунди, за да ги
пресъздаде. Не забравяйте да подчертаете колко важен е изразът на
лицето в скулптурите!

• Започнете с А в ролята на скулптор и давайте на всеки по 30 секунди,
за да създават скулптури със следните теми: танцьор, футболист,
сътрудничество, солидарност, свобода, справедливост.
• Викайте „Смяна“ и двойките сменят ролите си. Започнете 2-ри кръг на
играта, давайки същите теми на 2-рия скулптор.
00:10 - 00:20 2-ра стъпка - Социални скулптори - Групова скулптура 1 (по

избор)

• Тази стъпка задълбочава познаването на методологията и подготовката
на екипа за основната дейност
• Разделете екипа на група от по 5 души и помолете да бъдат поставени
в пространството далеч един от друг, защото те ще работят паралелно.
• Всеки отбор решава кой ще бъде скулпторът, който със същата техника
като в предишната игра, ще направи групова скулптура
• Темите ще бъдат дадени отново от Вас, които ще бъдат: сътрудничество,
мир, справедливост (можете да изберете, спрямо времето си, дали
скулпторът ще остане същият за всичките 3 теми или ще се промени).

00:20 - 00:40 3-та стъпка – от несправедливост към равенство (групова

скулптура 2)

• Тази стъпка предлага разбиране с опит на концепциите за равенство
и справедливост
• Помолете 3 доброволци от екипа да направят една групова скулптура
• с Ваша помощ. Фасилитатор ще бъде скулпторът в този случай.
• Покажете снимката (1) по-долу единствено на тези 3 членове,
обсъдете за малко с тях какво съобщение иска да „предаде“ картината
и ги помолете да я представят в групова скулптура. За разликата във
височината на хората на снимката можете да дадете на доброволците
следните инструкции: един стои изправен, един стои на колене и един
седи клекнал. Помогнете на окончателното изображение на груповата
скулптура, като подчертаете, с изключение на тялото и изражението на
лицето. Използвайте чаршаф за преградата и се уверете, че е закрепен
от двете страни (или използвайте други двама членове на екипа, за да
го държат).
Моля, покажете снимка 1 в Приложение 8
• След като скулптурата е завършена, започнете дискусия с останалата
част от аудиторията на групата, като попитате следното:
- Кой би искал да опише това, което виждате?
- Какво според Вас показва скулптурата? Каква според Вас е темата на
скулптурата?
• Като се започне от отговорите на учениците, се предлага играта
„Отгатване на мисълта“, която служи за идентифициране на темата
на скулптурата и за научаване как героите се чувстват или мислят.
Инструкциите на играта са: всеки, който иска от екипа-публика, може
да стане и да отиде да докосне един от героите на груповата скулптура
по рамото. Този, чието рамо е докоснато, оживява и с 2-3 фрази казва
какво героят, който той представлява, мисли или чувства в момента.
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• След това попитайте екипа-публика дали имат някаква нова идея за
това какъв може да бъде предметът на груповата скулптура или дали
отговорите на героите подсилват вече съществуваща идея.
• Продължете, обяснявайки на целия екип, че ще отнеме 1
00:40 - 00:50

• минута, за да промените нещо в груповата скулптура. След това дайте
на 3-мата герои, 3 еднакви стола, за да възпроизведете картинката подолу (2), която показвате само на членовете на груповата скулптура.
Подчертайте необходимостта от промяна на изражението на лицето
им, според новата ситуация, преживявана от героите.
Моля, покажете снимка 2 в Приложение 8
• Следвайте същата процедура като отгатването на мислите на героите,
както е описано по-горе.

Четвърта стъпка - от равенство към справедливост разследване: Горещ стол
Тази стъпка е от фундаментално значение за задълбочаване и
диверсифициране на концепциите за равенство и справедливост с помощта
на придобиването на опит
• Помолете героите от груповата скулптура да седнат на столовете с
гръб към останалата част от аудиторията на групата и да изтеглят листа.
Обяснете на останалата част от екипа-аудитория, че те имат право да
„разпитват” героите, за да научат как са се чувствали и в двете ситуации,
които са преживели, и какви са били изобщо техните мисли. Помогнете
на процеса на разпитване със следните ориентировъчни въпроси:
-Питам героя отляво / отдясно / в средата (необходимо е да започнем
въпросите с тази фраза, тъй като героите са се върнали към останалата
част от екипа-аудитория) как се чувстваше и в двете ситуации?
-Питам героя отляво / отдясно / в средата какви мисли са се родили за
другите двама герои от груповата скулптура?
-Питам героя отляво / отдясно / в средата какви чувства са се породили
за съседите му?
• Завършете процеса на разпит, като зададете (ако не е зададен от
останалата част от групата) следния въпрос:
- Питам и тримата герои от груповата скулптура дали изглежда като знак
за равенство споделянето на едни и същи столове и с трима, и защо?
• Възползвайте се максимално от отговорите и задайте последния
въпрос от процеса на разпит:
- Питам и тримата герои от груповата скулптура дали вярвате, че
споделянето на един и същ стол и с тримата също е знак за справедливост
и защо?
00:50 - 01:00 5-та стъпка - Социална справедливост - Интервюта (по избор)
Нека да се потопим по-нататък в самоанализа на концепцията за социална
справедливост

01:00 - 01:20 6-та стъпка - Социална справедливост и активни граждани -

Размисъл

Тази стъпка се фокусира върху задълбочен размисъл върху концепцията за
социална справедливост
(на етапа на размисъл се припомня опитната памет на участниците и това,
което те са казали или направили в предишните игри, където е подходящо)
- В крайна сметка, какво представлява за Вас (и за Вашите интервюиращи,
ако сте провеждали интервютата) справедливост на социално ниво или по
друг начин социална справедливост?
- Как разбирате описанието на Цел 16 за обществото, „като приобщаващо
мирно общество“ и как това описание е свързано със социалната
справедливост?
- Какво може да бъде въздействието, последиците в едно общество, когато
в него няма социална справедливост?
- Каква може да бъде връзката на понятията със следния лозунг „Няма
справедливост, няма мир“ и защо?
- В кои области на обществото смятате, че трябва да се направят промени,
за да се осигури мирно и приобщаващо общество (дайте на участниците
примери за някои от целите на ЦУР16 (стр. 10)
- Кой според Вас трябва да има желанието и силата да внесе тези промени
в обществото? Каква според Вас може да бъде Вашата роля за обществото
в тази посока?
(В контекста на опитната рефлексия, приложете следното, не е задължително)
• Дайте на участниците малко време да помислят за всичко, което е
направено и казано до момента.
• Помолете всички да мислят като скулптори, които искат да създадат
груповата скулптура на социалната справедливост, „коригирайки“
предишните групови скулптури (снимка 1,2).
• Насърчете участниците да тестват идеите си за тази нова групова
скулптура. Някои от решенията/идеите могат да бъдат както следва:
Моля, покажете Снимки 3 и 4 в Приложение 8
• Дайте време на екипа и след като завършите идеите му, покажете
Приложение 8 в групата.
• Горната процедура, ако решите да не го правите експериментално,
може да бъде направена чрез дискусия в пленарна зала.
• Обсъдете “решенията”, предложени от участниците или на снимки
3,4 въз основа на това, което в крайна сметка означава равно и кое е
справедливо и честно и как тези две могат да бъдат комбинирани, за да
има приобщаващо общество?

• В крайна сметка тримата героя отговарят на последния Ви въпрос,
рязко спират процеса на разпит и молят участниците да станат двойки.
• Обяснете, че ще имат 5 минути, за да се интервюират с 2 основни
въпроса: 1. Какво представлява справедливостта за него / нея в личен
план? 2. Какво представлява справедливостта за него / нея на социално
ниво (социална справедливост)?
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ИДЕИ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙНОСТИ
Разговор „домашен аквариум“

1. Приканете ученици от други класове да играят играта за разговор „домашен аквариум“. Обяснете,
че темата на разговора е свързана с темата за равенството и справедливостта.
2. Създайте стаята, в която ще се проведе дискусията. Вземете толкова столове, колкото са участниците в дискусията, и ги поставете в 2 (или повече) концентрични кръга. Вътрешният кръг трябва да е
по-малък (до 5 стола).
3. Учениците, които ще седят във вътрешния кръг, ще участват в дискусията, докато останалите ученици, които ще седят във външния кръг (кръгове), ще наблюдават дискусията и ще водят бележки.
4. Дискусията започва, координирана от фасилитатора (би могло да бъде ученик или учител). Фасилитаторът започва да разказва един от цитатите (виж Приложение 2, но можете да добавите още) и
помага на разговора да се развие, например какво мислите за този цитата. (Би било добра идея за
фасилитатора да подготви въпроса относно цитатите, които той/тя вече е избрал).
5. Наблюдателите от външния кръг си водят бележки за неща, които ги впечатляват и неща, които
искат да бъдат споменати отново в пленарната сесия.
6. За да направите процеса по-интерактивен, можете да поставите празен стол във вътрешния кръг.
Всеки от външния кръг (кръгове), който иска да влезе в дискусията, отива и сяда на празния стол
във вътрешния кръг, а някой друг, участващ във вътрешния кръг, се придвижва доброволно към
външния кръг, така че отново има празно място във вътрешния кръг. Друга идея, за да бъде процесът на „дупките“ по-активен, всеки, който иска да участва в разговора, да докосне рамото на един
от участниците и да заеме неговото/нейното място
7. От фасилитатора зависи кога ще каже новия цитат, като се има предвид интереса на екипа и времето.
8. В края на процеса всички участници заедно обсъждат своите впечатления.



Онлайн версия

Можете да извършвате тази дейност онлайн, като използвате софтуер за видеоконференции.
1. Организирайте обаждане и приканете участниците да се присъединят към него.
2. В началото на разговора се уговорете кой да седи във вътрешния виртуален „кръг“. Само те ще
бъдат включени в разговора.
Ако човек от външния „кръг“ иска да се присъедини към разговора, той / тя публикува искането
си в чата, човек, който вече е в разговора, заглушава себе си, за да предостави виртуалното си
място във вътрешния кръг и лицето сега сам се присъединява към кръга.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА АДАПТАЦИЯ ЗА ПО-МАЛКИ УЧЕНИЦИ (F2F И ОНЛАЙН ВЕРСИЯ)


Комикс книжка относно справедливостта! (индивидуална дейност - основна идея)

Стъпка 1: участниците получават снимките от Приложение 8.
Стъпка 2: участниците се помолват да разсъждават върху значението, посланието на снимките и да

създадат комикс. Какво казват героите на 4-те снимки? Защо и как „решението“ идва в последната
картина? Това са само част от идеите, които участниците могат да измислят, за да направят сценария
(табло с история) и накрая историята на комикса. Участниците могат също да използват „храна за
размисъл“ и да бъдат вдъхновени от цитатите за справедливостта, казани или написани от различни
мислители (вижте Приложение 9).
Стъпка 3: препоръчително е да използвате обикновена страница на Word с реч в „балончета“
(Вкарай/Форми [Insert / Shapes] от лентата с инструменти). За участниците, които биха искали
да се интересуват повече от създаването на комикс, препоръчайте да използват безплатни приложения в интернет, като например фото комикс:
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.gamebrain.comica&hl=bg
https://www.commonsense.org/education/top-picks/classroom-friendly-websites-and-apps-for-making-comics

или безплатни рамки / шаблони за комикси, които лесно се намират при търсене в интернет, като:
https://www.printablepaper.net/category/comics

Стъпка 4: препоръчително е участниците да създадат „Плакат на справедливостта“ с
помощта на безплатното приложение Pic Collage и да го качат в платформата на проекта
Walk the global walk или/и в социалните медии, които използват.
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cardinalblue.piccollage.google&hl=el)
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ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В „УКАЗАНИЯТА ЗА УЧИТЕЛИ“, ПАКЕТ 2
• ПЛАН НА УРОК 1- ЧОВЕШКОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В „УКАЗАНИЯТА ЗА УЧИТЕЛИ“, ПАКЕТ 1
• ПЛАН НА УРОК 1-СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ - Дейности: 1.2, 1.3
• ПЛАН НА УРОК 3-ОБЩНОСТИ: УВАЖЕНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА КУЛТУРНО И ЕТНИЧЕСКО
РАЗНООБРАЗИЕ- Дейности: 3.1, 3.2
• ПЛАН НА УРОКА 3- ИЗБАВЛЕНИЕ Дейности: 4.1, 4.2

ПРЕПРАТКИ: https://www.cultofpedagogy.com/social-justice-resources/

ЗАГЛАВИЕ: СПРАВЕДЛИВОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОБЛЕМИТЕ ЗА КЛИМАТА
ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 11-18
ОЧАКВАНА 1 час
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
МАТЕРИАЛИ: Приложение 10 (Сборник Стачки във връзка с проблемите с климата) и
Приложение 11 (Казуси), дъска или флипчарт

ИЗИСКВАНИЯ ЗА Компютър или смарт-дъска за видеоклиповете
СТАИТЕ:
ЦЕЛИ: - Да разберем и разсъждаваме върху това какво представлява справедли-

востта по отношение на климата
- Да се проучат причините за несправедливостта по отношение на климата на местно и глобално ниво
- Да се създадат връзки между климатичната, социалната, икономическата справедливост и да бъдем мотивирани към действия за справедливост
по отношение на климата

Разработени основни  Компетентности за системно мислене
компетенции на GCE  Компетентност на очакването

 Нормативна компетентност
 Стратегическа компетентност
 Компетентност за сътрудничество
 Компетентност за критично мислене
 Компетентност за самоосъзнаване
 Компетентност за интегрирано решаване на проблеми

Дисциплини Всеки партньор посочва различните дисциплини, свързани с Вашата
национална учебна програма

Включени ЦУР ЦУР 16 Мир и справедливост

ЦУР 1 Изкореняване на бедността - ЦУР 3 Добро здраве –
ЦУР 6 Чиста вода и санитарно-хигиенни условия
- ЦУР 8 Сигурна работа и икономически растеж - ЦУР 10 Намаляване на
неравенствата - ЦУР 11 Устойчиви градове и общности - ЦУР 13 Борба с
климатичните промени - ЦУР 14 Живот под водата - ЦУР 15 Живот на зе-

мята

Онлайн версия Всички онлайн алтернативи на дейностите на F2F са
маркирани с този символ 
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Описание на дейностите

• Опитайте се да създадете „дърво на проблемите“ с предизвикателствата
и последиците.

00:00 - 00:20 Какво е справедливост по отношение на климата?
• Педагогът окачва на дъската / или прожектира Сборника „Стачки във връзка
с проблемите с климата 2019“, който можете да намерите в Приложение 10
• На пленарно заседание обсъждате какво е изобразено на снимките и кое е
общото питане / тема на хората по време на стачката във връзка с проблемите
с климата
• Когато всички се съгласите, че основният въпрос е „Справедливост по отношение на климата“, напишете тази фраза на дъската и започнете да размишлявате върху това.

Съвети за дървото на проблемите:
o Начертайте дърво на дъската с корени и клони
o Върху дървото напишете основния проблем
o На корените можете да поставите проблемите, а на клоните - последствията.
o Дървото може да има корени, които са по-дълбоки и други по-повърхностни. Опитайте се да проучите всички нива на проблеми / предизвикателства.

Мозъчна атака: Справедливост по отношение на климата

Като алтернатива можете да откриете по-дълбоките причини зад тези
предизвикателства, като използвате дейността „Защо защо защо - ве-

Съвети за мозъчна атака:
o Отговорите могат да бъдат фрази, въпроси или идеи
o Запишете всичко, което учениците споменават, с малки фрази или
въпроси.
o Когато идеите приключат, можете да обобщите написаното и да
започнете групова дискусия

рига“

Защо

• Като започнете от тяхната мозъчна атака, опитайте се да определите заедно
с учениците какво е справедливост по отношение на климата. Следните дефиниции могат да ви помогнат:

Предизвикатество:
Мръсна вода

„Справедливост по отношение на климата е термин, използван за определяне на глобалното затопляне по-скоро като етичен и политически въпрос, а не
като чисто екологичен или от физически по своя характер. Това се прави чрез
свързване на последиците от изменението на климата с понятията за справедливост, по-специално екологичната справедливост и социалната справедливост и чрез изследване на въпроси като равенството, правата на човека,
колективните права и историческите отговорности за изменението на климата. Важна грижа, свързана с справедливост по отношение на климата, е, че
тези, които са най-малко отговорни за изменението на климата, страдат от
най-тежките последици от него.

Защо

Защо

Разбор:
• Сега помислете отново за младите хора по време на климатични стачки,
които искат „справедливост по отношение на климата“. Какво мислите за
това?
• Всички хора по света страдат еднакво заради климатичните промени?
• Можете ли да се сетите за някои примери за климатична несправедливост у нас?
• Какво трябва да се направи, за да се постигне „справедливост по отношение на климата“ на местно и глобално ниво (помислете за модела
Bronfenbrenner, който можете да намерите в Приложение 6)?

Терминът „справедливост по отношение на климата“ се използва и за означаване на действителни правни действия по въпросите на изменението на климата. През 2017 г. доклад на Програмата на ООН за околната среда идентифицира 894 текущи правни действия по целия свят”
(Източник: Уикипедия)

00:20 - 00:60 • Разсъждавайте върху предложеното определение и се опитайте да намерите

връзки между ЦУР 16 (Мир и справедливост) и справедливост по отношение
на климата.

Климатична (не)справедливост по света

• Разделете класа на две по-малки групи и дайте на всяка група по 2 казуса,
които можете да намерите в Приложение 11.
• Дайте на групите 15 минути време да прочетат и видят ресурсите и след
това да напишат на хартия за рециклиране 3 от основните проблеми /
предизвикателства, които възникват от прочетеното.
• На пленарно заседание помолете по един представител от всяка група да
представи 2-та казуса и да окачи на дъската основните точки/предизвикателства, които са написали. (вероятно у тях ще възникнат някои от следните предизвикателства: екстремни метеорологични условия, бедност,
разселване, болест, миграция).
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ИДЕИ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙНОСТИ
•
•
•

Присъединете се към местните или глобални движения и използвайте акаунтите си
в социалните медии или училищния блог, за да повишите осведомеността относно
изменението на климата и справедливост по отношение на климата
Направете проучване относно климатичната несправедливост във Вашата общност/
държава и повишете осведомеността за това във Вашата общност.
Напишете стихотворение/есе или направете #art4climate и го споделете колкото е
възможно повече!.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА АДАПТИРАНЕ ЗА ПО-МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ
•

Използвайте СЛУЧАЙ ОТ ПРАКТИКАТА 1, но преди обяснете концепцията за заграбване
на земите (Това много кратко видео може да помогне: https://www.youtube.com/
watch?v=OBbRPjVb4XA)

Описание на дейностите:
00:10 - 00:20 Столове за всички? - Енергична игра
•
•

За предизвикателствата и последиците можете да подкрепите учениците си, като вече идентифицирате 1 или 2 основни предизвикателства и, чрез веригата защо-защо, да изградите по-просто
дърво с учениците си. Можете да изберете предизвикателството „достъп до чиста вода“, тъй като
тя е строго свързана с казус 1, което може да помогне на Вашите ученици да разсъждават критично, започвайки от елементите, включени в казус 1.

•
•

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В „УКАЗАНИЯТА ЗА УЧИТЕЛИ“, ПАКЕТ 2
Тази специфична дейност се допълва от всички дейности в „Указания за учители“, Пакет 2 (човешко,
екологично и икономическо измерение на изменението на климата и действията)

-Как се чувствахте, докато играете играта? Попитайте цялата група, но
по-специално стоящите ученици.
-Сега излезте от ролята си в тази игра и, в качеството ви на външни наблюдатели на играта, си мислите колко смятате, че е честно да не се позволява
на някой да седне, когато е имало свободен стол.
-Защо мислите, че това се е случило?
-Можете ли да откриете прилики с реалния живот?

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В „УКАЗАНИЯТА ЗА УЧИТЕЛИ“, ПАКЕТ 1

00:10 - 00:45
ЗАГЛАВИЕ: ИКОНОМИЧЕСКА СПРАВЕДЛИВОСТ: СЪКРОВИЩЕТО
ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 11-18
ОЧАКВАНА 1 час
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
МАТЕРИАЛИ: Приложение 12, много елементи от даден материал (химикалки /
моливи / пластмасови чаши / сламки / боб и др.)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА Столове в кръг, маси отстрани в стаята
СТАИТЕ:
ЦЕЛИ: - Да осъзнаем неравенството в разпределението на ресурсите.

- Да размишляваме върху причините, които носят икономическа
несправедливост
- Да предвидим свят с повече икономическа справедливост

Разработени  Компетентности за системно мислене
основни  Компетентност на очакването
компетенции на GCE  Нормативна компетентност

 Стратегическа компетентност
 Компетентност за сътрудничество
 Компетентност за критично мислене
 Компетентност за самоосъзнаване
 Компетентност за интегрирано решаване на проблеми

ДИСЦИПЛИНИ Всеки партньор посочва различните дисциплини, свързани с Вашата
национална учебна програма

Включени ЦУР ЦУР 16 Мир и справедливост

ЦУР 1 Изкореняване на бедността - ЦУР 2 Край на глада - ЦУР 4 Качествено образование - ЦУР 11 Устойчиви градове и общности - ЦУР 13 Борба с климатичните промени

Онлайн версия Всички онлайн алтернативи на дейностите на F2F са
маркирани с този символ 
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След като всички учащи седнат в кръг, можете да помолите един ученик
да се изправи и да застане в средата на кръга. Столът му остава празен
в кръга.
Обяснете, че след като дадете знак „Тръгвай“, този, който стои в средата
на кръга, ще се опита да седне на всеки празен стол. Целта на останалите
ученици е да не позволят на ученика, който стои изправен да намери
празен стол. Учениците, които седят, могат да се движат по какъвто начин искат (надясно, наляво, седнали на 2 стола), за да не оставят стоящия
ученик да седне.
Кажете „Тръгвай“ и оставете играта да тече 3-4 минути.
Когато приключите играта, седнете всички заедно в кръга и започнете
разговор:

Запишете някои от идващите от учениците мнения и можете да се върнете
по-късно, по време на следваща дейност, ако е необходимо.

Съкровището
• Помолете учениците да образуват кръг.
• Поставете в средата на кръга много пръчки (или химикалки / молив / пластмасови капачки, каквото имате в количество повече от 140 и от устойчив
материал)
• Обяснете, че маркерите, които са в средата, представляват съкровище.
Това съкровище позволява на всеки от нас да живее достойно и да покрие
всички основни нужди и някои от личните си желания.
• На този етап можете да помолите учениците да размишляват какво представлява нуждата и какво представлява желанието за човек, който иска да
живее достойно. Насърчете учениците да мислят и за по-абстрактни нужди
като свобода, равенство, справедливост и т.н.
• Ако има много различни мнения, можете да насърчите кратък дебат между
учениците, за постигане на консенсус относно това, което те смятат за нужда
и какво за желание. Това, което е договорено ще представлява „съкровището“ в конкретната игра.
• Дайте на всеки ученик ролева карта (Приложение 12). Позволете на ученика да прочете своята роля, без да уведомявате останалите какво имат (това е
тайна!). Веднага след като сте сигурни, че всички разбират своята роля, продължете, като кажете, че в следващите минути те ще станат човекът, който е
описан в тяхната карта, така, че да научите повече за живота си.
• След това продължете, като обясните играта: Ще прочета 14 въпроса. Когато отговорът ви е „ДА“, можете да отидете в средата на кръга и да вземете
един от маркерите (химикалки, моливи, пластмасови капачки и т.н.). Така че,
00:45 - 1:00 ако един играч има 14 „да“, тогава той/тя би следвало в крайна сметка да
има 14 маркера (уверете се, че имате достатъчно)
• След като приключите с въпросите, всеки от играчите показва на отбора
колко броя „съкровище“ е събрал/-а и след това всички седят в кръга за разбор, държейки своите съкровища.
Разбор
• Преди да разкрием ролите, можете ли да си представите профилите (социални, икономически, пол, етническа принадлежност, място на живот и т.н.)
на ролите, които са получили повече бройки от съкровището? И можете ли
да си представите профила на ролите, които имат твърде малко или дори
нищо?
• След това можете да помолите учениците да разкрият своите роли. Можете
да ги напишете на дъската или дори да направите йерархия от много към
нищо. Разсъждавайте върху констатациите.
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Следният въпрос може да Ви помогне да размишлявате върху дейността:
- Има ли нещо, което да Ви изненада по отношение на ролите / профилите и източниците, които всеки е събрал?
- Помислете за въпросите: всички те са свързани с основните нужди
/ човешките права (храна, вода, жилище, здравеопазване, облекло,
развлечения и т.н.). Как точно мислите е станало така, че от X (колкото и играчите) ученици, само X (играчите, които имат повече от 10
броя) могат да покрият основните си нужди?
- Помислете също така, как точно мислите е станало така, че да има
повече бройки в кръга, при все това да има хора, които нямат достъп
до него?
- Защо мислите, че това се случва?
- Какво бихме могли да направим по този въпрос?

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В „УКАЗАНИЯТА ЗА УЧИТЕЛИ“, ПАКЕТ 2
• ПЛАН НА УРОКА 3: ИКОНОМИЧЕСКОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
•
•
•

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В „УКАЗАНИЯТА ЗА УЧИТЕЛИ“, ПАКЕТ 1
ПЛАН НА УРОК 1: СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ - Дейност 1.1
ПЛАН НА УРОК 3: СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ - Дейност 3.2
ПЛАН НА УРОК 4: СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ - Дейност 4.1

ПРЕПРАТКИ:Вдъхновен / Въз основа на дейността „Направете крачка напред“ -Компасhttp://www.eycb.coe.int/compass/en/pdf/compass_2012_inside_FINAL.pdf

ОНЛАЙН ВЕРСИЯ

 Вариант 1 (онлайн обаждане)
Етап 1: помолете участниците да съберат 14 малки предмета като: мо-

ливи, зеленчуци, клечки за зъби и т.н. (ако зададете всичките 20 въпроса, те трябва да съберат 20).
Стъпка 2: обяснете, че ще играете игра във връзка с нуждите и желанията, които човек иска да покрие, за да живее достойно живота си.
Стъпка 3:помолете участниците да кажат какви, според тях, могат да
бъдат тези нужди и желания. Запишете отговорите (възползвайте се от
функциите на платформата, която използвате, напр. които чатът Ви дава
или пишете на хартия). Насърчете в този момент, ако възникне, малък
дебат между участниците за това какви са нуждите и какви са желанията
на човек, който иска да има интересен и достоен живот.
Стъпка 4:след като веднъж са определени нуждите и желанията, обяснете, че ще играете игра, за да определите колко и кои хора по света (по
аналогия) могат да отговорят на техните нужди и желания. След това помолете участниците да изберат число от 1-24. На всеки, когото изберете,
„изпращате“ съответната ролева карта (възползвайте се от функциите,
които платформата, която използвате, Ви дава) и ги помолете да не разкриват ролята си на никого.
Стъпка 5:следвайте инструкциите и начинът, по който да проведете играта, както е описано по-горе, в дейността „Съкровище“. След като приключите играта, продължете с въпросите за размисъл, както е описано
по-горе.

 Вариант 2 (Jamboard) Тук можете да намерите дейността, адаптирана към jamboard: https://jamboard.google.com/d/18Z2JMVQkcx9fXmzQa4nycmxGDICD-jGMhQlNdEqAsU/viewer?f=0
 И тук можете да копирате jamboard и да го адаптирате към Ва-

шия
собствен
език:
https://jamboard.google.com/d/18Z2JMVQkcx9fXmzQa4nycmxGDICD-jGMhQlNdEqAsU/copy

 Можете да използвате безплатната платформа jamboard на Google

https://gsuite.google.com/products/jamboard/ и разиграйте там заниманието по време на онлайн курс с ученици.

ИДЕИ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙНОСТИ + ОНЛАЙН ВЕРСИЯ
• Приканете учениците да организират играта със съкровища с ученици от цялото училище. Дайте
инициативата за улесняване на играта на един или повече ученици.
• Създайте нови карти за ролеви игри, играйте отново, обсъдете играта за резултатите, приликите
- разликите и т.н.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА АДАПТАЦИЯ ЗА ПО-МАЛКИ УЧЕНИЦИ
• Предложените дейности трябва да са подходящи за Вашите ученици на възраст 11 - 19 години
46
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ПРИЛОЖЕНИЕ8

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (ЗА ОНЛАЙН ВЕРСИЯ)
Всички снимки, в реда, показан в дейността.

ИЗКЛЮЧВАНЕ / ВКЛЮЧВАНЕ

РАВЕНСТВО

Фигура 1

			

Фигура 2

РАВЕНСТВО

Фигура 3

СПРАВЕДЛИВОСТ

Фигура 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

© NiOS, Flickr

© 2.0, Fibonacci Blue, Flickr

© Lorie Shaull Flickr
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Справедливост по отношение на климата (2 казуса и 2 видеоклипа, един Youtube и един файл)

Казус 1: Заграбване на земя и миграция в Гватемала
Видео: https://youtu.be/EP5CIV8FZrI

Историята на Доминго

Информационен и ресурсен пакет за учители

Тъй като отровните торове, които попадат в палмовите култури, те се абсорбират от почвата, попадат във водата, от което хората боледуват. В крайна сметка местните жители, живеещи в селските
райони на Гватемала, получават вода директно от изворите, без тя предварително да е филтрирана.
Хората видяха как водата, която преди беше източник на живот за тях, започва да причинява проблеми. С непрекъснатото разширяване на производството на палмови дървета, замърсяването на
околната среда нараства.
Хората казват: „С тази вода готвим, къпем се, утоляваме жаждата си. Но ние всички говорим за това
колко е мръсна. Поискахме от общината да ни даде питейна вода и не получихме отговор. Децата
ни са болни и животът им е застрашен поради постоянна диария и повръщане, но нямаме друг източник”

Случай 2: Оцелелите от циклона Идай: Ное
(Историята е предоставена от Даниел Джукс / ActionAid)

© FABIO ERDOS / ACTIONAID
ДомингоКаал Гуална живее в района на Алта Верапаз в Гватемала. Той има шест деца. Общността му е
изцяло заобиколена от плантации за палмово масло. От 136 семейства само 16 души имат по парцел. Те са
изправени пред голям натиск да продадат земята си на компанията за палмово масло. Самият той се е противопоставил на предложение на представител на компанията за палмово масло кой да купи земята му.
Той казва: „Не мисля да продавам земята си. Не мисля да я продавам на плантацията или на компанията за
палмово масло. Знам само, че грамоксон - тор, който използват, е отрова. Животът ми не зависи от отрова.“
„Земята е за децата ми. Тя е предназначено да се обработва, за да могат те да имат здравословна
храна.“

Видео: (в Google Drive в момента, но ще бъдат качени)
https://drive.google.com/file/d/1Nwwpw1t89VQR6BDQm4Tz0HnsJ-V0T_Nd/view?usp=sharing
Ное - португалската форма на Ной – е роден по време на циклона Идай. Тъй като бурята навлиза в
провинция Софала, Мозамбик, проливни дъждове и силен вятър са били последвани от наводнение
с библейски размери, причинявайки повече от 1000 смъртни случая и унищожавайки имуществото
и реколтата в Мозамбик, Малави и Зимбабве.
Майка му Евгения Калуко, на 23 години, описва какво е било, когато бурята, една от най-тежките
удари в Африка, е ударила:
„Някои хора се приготвяха да спят, но така и не успяха да заспят, имаше твърде силен вятър. По
стените се стичаше дъжд, къщите се срутиха, някои хора хукнаха към къщите на съседите си, за да
останат там. Не взеха нищо; взеха само децата си и хукнаха към съседните къщи.“
Къщата на Евгения е била разрушена от бурята и тя се е приютила наблизо в дома на свекърва си. Тежко бременна и преживяла усложнения по време на раждането на първото си дете, което означава, че
трябвало да ѝ направят Цезарево сечение, тя се притеснявала какво ще се случи, ако започне да ражда.

© ActionAid Големи площи в района на Алта Верапаз са покрити с палми
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Когато през нощта започнала да изпитва родилни болки, майка ѝ и свекър ѝ помогнали да премине
през силния дъжд и силния вятър до близкия здравен център. Но било пусто. Те се приютили там за
една нощ, преди да се отправят към друга болница сутринта.
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За щастие намерили акушерка, която била избягала от бурята, за да се приюти в сградата на болницата и Ное се родил без никакви усложнения.
Когато Евгения се връща в селото си, след като е родила Ное, тя открива, че Идай е оставил следа от
опустошение и разрушение.
„Някои хора загинаха заради наводненията. Къщата ни тук беше разрушена, дървета, всичко беше
повредено, задният ни двор беше потънал във с вода, всяка пътека беше залята с вода. Всяка къща
беше разрушена, единствено остана къщата на майка ми”, казва тя.
„Нямахме нищо; просто пиехме топла вода. Прекарахме почти седмица, без да ядем. Притеснявах се,
но нищо не можахме да направим, а само да изчакаме.„
С наближаването на първия рожден ден на Ное, Евгения се тревожи за бъдещето.
Мозамбик беше ударен от безпрецедентни два циклона миналата година, като Кенет нанесе удар
само шест седмици след Идай. Стотици хиляди акра земеделски земи бяха унищожени, само за да
бъдат засегнати от силна суша и неотдавнашни наводнения, в резултат на което два милиона души
са изправени пред недостиг на храна.
„Не се чувствам добре, защото този ден имаше много страдания, трябваше да празнуваме този ден“,
казва Евгения.
„Сега нямаме нищо. Днес имахме само царевица и вода. Не знам как ще живеят хората.„
Въпреки всичко, което са преживели, Ное е щастливо дете, с голямо семейство около себе си, което
обича да се пръска в локви.
„Когато има дъжд и кал, той обича да си играе с кал, обикновено му казвам да не го прави, но той не
слуша. Когато вижда вода, много обича да играе с вода “, добавя майка му.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Вие сте дъщеря на директора на Националната
банка. Завършили сте Харвард.

Вие сте син на Министъра на икономиката на
Нигерия и току-що се върнахте от обучението
си в чужбина.

Вие сте работник на плантация за чай,
собственост на голяма мултинационална
компания в Шри Ланка.

Вие сте 8-годишната дъщеря на кмета на
Калкута, която посещава начално училище на
английски език.

Вие сте модел от африкански произход, живеете Вие сте 15-годишен син на фермер, живеете в
в Париж
недостъпен планински район на Боливия.
Вие сте 8-годишно бездомно момиче, живеещо
в Калкута, Индия.

Вие сте известен художник, живеещ в Ню Йорк,
и сте носител на ХИВ.

Вие сте 25-годишна жена, живеете в селски
район на Малави и сте носител на ХИВ.

Вие сте 19-годишен син на фермер, живеещ в
недостъпен планински регион на Гърция.

Вие сте 11-годишно момиче от Бангладеш,
работещо в текстилна фабрика.

Вие сте 35-годишен сомалийски бежанец заради
климата, който временно живее в бежански
лагер в Дандам.

Вие сте безработен британски учител, който
току-що е имигрирал в Италия и търси работа.

Вие сте млад германец, който се движи с
инвалидна количка.

Вие сте момче с аутизъм и току-що сте
завършили основно училище.

Вие сте безработна самотна майка.

Вие сте 24-годишен бежанец от Сирия.

Вие сте работеща майка на 2 деца и живеете в
Мексико Сити.

Вие сте 35-годишен китаец, който работи в
голям изследователски център в САЩ.

Вие сте 35-годишен учител в Найроби, Кения.

Вие сте собственик на компания за внос-износ в
Португалия.

Вие сте 35-годишен учител по специално
образование в Гърция.
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Вие сте 45-годишен фермер в палестинските
територии.

Вие сте дъщеря на американския посланик в
страната, в която живеете.
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ЗАГЛАВИЕ: КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕФЕКТИВНИТЕ, ОТЧЕТНИТЕ И
ПРИОБЩАВАЩИТЕ ИНСТИТУЦИИ?

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 11-18
ОЧАКВАНА 1 час
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
МАТЕРИАЛИ: Материали за проектиране на плакат (хартия, химикалки и др.
или дигитална версия: компютър)
ИЗИСКВАНИЯ ЗА Няма особени изисквания, таблици, които позволяват групова раСТАИТЕ: бота (дизайн на плакати)

Ето дефиниция на 3-те ключови думи:
- Отчетност – Някой, който се отчита, носи пълна отговорност за това, което
прави и трябва да бъде в състояние да даде удовлетворителна причина за
това (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/accountable)
00:15 - 00:60 - Ефективно – успешно или сдобиване с желаните резултати (https://dictionary.
cambridge.org/dictionary/english/effective)
- Приобщаващо – Приобщаваща група или организация се опитва да включи много различни типове хора и да се отнася към тях справедливо и еднакво (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/inclusive)
Дейност 2 - За какво служат училищата? (Ефективност)

00:15 - 00:20 Сега можете допълнително да се ангажирате с понятието „ефективност“.


какво се разбира под „приобщаващи институции“ и
ЦЕЛИ: - Да се разгледа

свързаните с тях понятия „ефективност“, „отчетност“, „разнообразие“
- За идентифициране на някои от значенията на тези ключови думи
- Да се разберат

основите на ролите и отговорностите на
приобщаващите институции

Разработени основни  Компетентности за системно мислене
компетенции на GCE  Компетентност на очакването

 Нормативна компетентност
 Стратегическа компетентност
 Компетентност за сътрудничество
 Компетентност за критично мислене
 Компетентност за самоосъзнаване
 Компетентност за интегрирано решаване на проблеми

Дисциплини Всеки партньор посочва различните дисциплини, свързани с Вашата
национална учебна програма

Включени ЦУР ЦУР 16 Мир и справедливост

ЦУР 1 Изкореняване на бедността - ЦУР 2 Край на глада - ЦУР 3 Добро
здраве - ЦУР 4 Качествено образование - ЦУР 5 Равенство между половете - ЦУР 11 Устойчиви градове и общности - ЦУР 13 Борба с климатичните промени - ЦУР 17 Партньорства за целите

Онлайн версия Всички онлайн алтернативи на дейностите на F2F са
маркирани с този символ 
Описание на дейностите

00:00 - 00:15 ЦУР 16 има за цел да изгради ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички нива

Дейност 1:
Урок Откривател - Картографиране на
ума

• Помолете учениците да направят мозъчна
атака за значенията „отговорен“, „ефективен“ и
„приобщаващ“. Това ще Ви позволи да разберете
вече съществуващите знания на учениците. Можете да направите мозъчна атака като цялостно
занимание, като напишете тези 3 ключови думи
на дъската и попитате учениците дали са чували тези думи преди и какво
според тях е тяхното значение и регистрирате отговорите си на дъската,
както е показано по-долу:
Отчетност

 Ако работите с ученици онлайн или чрез комбиниран подход за обучение, можете да използвате Padlet (https://padlet.

com/), (https://miro.com/online-brainstorm-tool/) или друг инструмент за
виртуално обучение, който вече се използва от Вашето училище. Все
така можете да поискате от учениците да напишат дали познават тези
думи и какво означават те.
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00:20 - 00:40

Предизвикателството, свързано с „ефективните институции“, е, че институциите могат да обслужват различни цели, различни популации и различни
интереси. Някои хора биха могли да помислят, че целта на училищата е да
подготвят учениците за бъдещия им живот, докато други биха могли да обмислят ролята на училищата да осигурят не само обучение, но и социализация, както и ежедневното благосъстояние на учениците.

• Задачи:
1. Помолете учениците да отговорят индивидуално на въпроса „За какво
служат училищата?“
- Допълнително или алтернативно бихте могли да помолите учениците да
разгледат перспективите на различните членове на училищната общност
(напр. ученици, учители, родители, училищно ръководство) и да помислят
00:40 - 00:60 какво всяка от тези групи смята за цел на училището.
2. Организирайте учениците в малки групи и ги помолете да създадат плакат със заглавие: „За какво са училищата?“, което би уловило различните
мнения на всички членове на групата.
- Ако сте помолили учениците да разгледат перспективите на различните
членове на училищната общност, плакатът трябва да улови това, което те
считат за перспективите на тези различни „актьори“.
- Бихте могли да подкрепите приобщаваща групова работа за ученици от
аутистичния спектър, като предоставите конкретни роли на учениците, като
Фасилитатор, Хронометър, Рекордер, Репортер, Мениджър на материали.
3. Помолете групите да представят своите плакати пред класа и да обяснят
своите идеи и решения. Използвайте този момент, за да проучите концепцията за ефективност и как очакванията от институциите могат да бъдат
различни за различните хора.
Ако работите с ученици онлайн или чрез комбиниран подход за
обучение, можете да помолите учениците да използват Microsoft
PowerPoint онлайн, Google Slides или друг инструмент за виртуално
обучение, който вече се използва от Вашето училище. Бихте помолили
учениците да си сътрудничат, за да създадат своя плакат като слайд на
PowerPoint (или еквивалент).

ИДЕИ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙНОСТИ
Плакати, създадени от ученици, могат да бъдат изложени в общите части на училището и

учениците могат да бъдат насърчавани да говорят с училищната общност за идеята
за ефективност и „За какво са училищата?“
ПРЕПОРЪКИ ЗА АДАПТИРАНЕ ЗА ПО-МАЛКИ УЧЕНИЦИ

Тези дейности трябва да бъдат използваеми за учащи от всички възрасти и способности.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В „УКАЗАНИЯТА ЗА УЧИТЕЛИ“, ПАКЕТ 2
ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В „УКАЗАНИЯТА ЗА УЧИТЕЛИ“, ПАКЕТ 1
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ЗАГЛАВИЕ: ИМАМЕ ЛИ ВСИЧКИ ДОСТЪП ДО ИНСТИТУЦИИТЕ?

За неравенство“ (Ore 2003, стр. 2). Според Трейси Оре, въпросът не е, че „белите и черните са различни, а че белите се считат за по-добри“ (Ore 2003, стр.
2). Този процес ще се прилага за други категории разлики като: мъже/жени,
инвалиди/неинвалиди, млади/стари ...

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 11-18
ОЧАКВАНА 1 час
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

Рут Сигман пита „До каква степен би следвало да осмисляме разликата?“
(2007, стр. 783), въпросът е, че ако не концептуализираме и не съберем данни относно „категориите на разликата“, няма да можем да наблюдаваме например „пропорциите на длъжностите (по пол, възраст, хора с увреждания
и групи население) в публични институции “, както се очаква от показателя
за ЦУР 16.7.1.

МАТЕРИАЛИ: Самозалепващи бележки, Приложение 8; ако фотографията ще се из-

ползва като изходна за дейност 2, учениците трябва да имат достъп до
камера (например на мобилни телефони, таблети)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА Няма конкретни изисквания за стая
СТАИТЕ:

Задачи:
Помолете учениците да се опишат индивидуално, като използват три думи,
които биха написали в 3 самозалепващи бележки.


какво се разбира под „приобщаващи институции“ и свързаЦЕЛИ: - Да се разгледа
ните с тях понятия „ефективност“, „отчетност“, „разнообразие“
- За идентифициране на някои от значенията на тези ключови думи
- Да се разберат

основите на ролите и отговорностите на приобщаващите
институции

Разработени  Компетентности за системно мислене
основни  Компетентност на очакването
компетенции на GCE  Нормативна компетентност

 Стратегическа компетентност
 Компетентност за сътрудничество
 Компетентност за критично мислене
 Компетентност за самоосъзнаване
 Компетентност за интегрирано решаване на проблеми

Дисциплини Всеки партньор посочва различните дисциплини, свързани с Вашата
национална учебна програма

Включени ЦУР ЦУР 16 Мир и справедливост

ЦУР 1 Изкореняване на бедността - ЦУР 2 Край на глада - ЦУР 3 Добро
здраве - ЦУР 4 Качествено образование - ЦУР 5 Равенство между половете - ЦУР 11 Устойчиви градове и общности - ЦУР 13 Борба с климатичните промени - ЦУР 17 Партньорства за целите

Онлайн версия Всички онлайн алтернативи на дейностите на F2F са
маркирани с този символ 
Описание на дейностите

00:00 - 00:30 Дейност: Кой съм аз?

В тази сесия можете да се ангажирате с концепцията на включване и
приобщаване, първо чрез разглеждането на понятието разнообразие.
Често, когато говорим за приобщаване, ние имаме предвид разнообразието:
„различни типове хора“. Но какво имаме предвид под разнообразие?

-

Конвенцията на ООН за правата на детето (КРС на ООН)Член 2 се отнася
до недискриминацията: Конвенцията се прилага за всяко дете без
дискриминация, независимо от етническата му принадлежност, пола,
религията, езика, способностите или какъвто и да е друг статус, каквото
и да мислят или казват, независимо от семейния им произход. ЦУР 16
се отнася до пол, възраст, увреждане и група популация. Обикновено се
позоваваме на категории като:
Етническа принадлежност/Раса
Език
Инвалидност
Пол / род
Възраст
Религия
Социално-икономически контекст

Често от нас се иска да опишем себе си, като използваме фиксирани категории. Макар че е лесно, срещано и политически непротиворечиво да „празнуваме многообразието“ (Eriksen 2006), често „категориите на различията се
конструират и след това се трансформират в системи
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00:30 - 1:00

1. Помолете ги да станат, един по един или в малки групи, и да залепят
своите самозалепващи бележки на една от стените на класната стая и
да се опитат да организират самозалепващите бележки в теми или
категории (Ако е необходимо, можете да ги подкрепите в задачата, като им
помагате да намерят категориите, които обобщават думите, използвани
за тяхното описание, възможно с помощта на някои от категориите,
идентифицирани по-горе. Не им предоставяйте категориите, преди да са
имали възможност да се опишат).
2. Като цяло класът, обсъдете опита при извършване на дейността,
например като обмислите: беше ли лесно/трудно да си сложите 3
етикета; видовете използвани етикети и дали отговарят на категориите,
обикновено използвани за описание на разнообразието; независимо
дали смятат, че етикетите са отрицателни или положителни
- Бихте могли да използвате цитатите на Трейси Оре в подкрепа на
заключителната пленарна дискусия: „Категориите на разликите се
конструират и след това се трансформират в системи за неравенство“,
въпросът не е в това, че „белите и черните са различни, а че белите се
считат за превъзхождащи“ (Оре 2003, стр. 2)

 Ако работите с ученици онлайн или чрез комбиниран подход
за обучение, можете да използвате Padlet (https://padlet.com/) или друг
инструмент за виртуално обучение, който вече се използва от Вашето
училище, за да уловите думите, които учениците използват, за да опишат
00: 30-00.40
себе си, както и да ги помолите да организират думи в тематични групи.
След това можете да им предоставите традиционните „категории“ на
00.40-00.45
многообразието, използвани в международен план, и да ги помолите
да разсъждават и да напишат по едно или повече от предложенията за
цялата дискусия в класа, посочени в номер 3 по-горе.
Дейност 2:
„До каква степен би следвало да се отнасяме към всички еднакво?“ (Cigman
2007, стр. 783).
Едно от предизвикателствата на приобщаването е решението кога е под00.45-00.60 ходящо да се отнасяме към хората еднакво и кога да се отнасяме към тях
по различен начин. ЦУР 16 се отнася до „Равен достъп“, това може да бъде
свързано с „Равенство“, но се счита, че всеки има право на същото и, както
е показано на снимката (Приложение 8), това води до социална несправедливост. На снимката виждаме, че човекът, който е по-висок, има право на
същото като другите,
въпреки че не би имал нужда от това, за да гледа мача. В опит да създадем
„Равни възможности“, често използваме понятието „справедливост“, което
обмисля предоставянето на различни отговори на различни индивиди, за
да им позволи да постигнат подобни резултати. Първите две снимки представляват институции, които не включват, те имат бариери пред участието и
се опитват да компенсират и да намерят post-hoc решения. Окончателната
картина представлява приобщаващите институции. Институции, които са
отворени, отзивчиви и премахват бариерите пред участието на всички членове на обществото.
Задачи:
1. Помолете учениците да разгледат снимките в Приложение 8 и да опишат
какво виждат и да проучат устно понятията „равенство“, „справедливост“ и
„приобщаване“.
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2. Помолете учениците да мислят, индивидуално, за моменти и ситуации,
когато са преживели или са били свидетели на някой, който преживява:
- бариери пред участие
- чувството да е изключен
- чувството да е включен
3. Сега помолете учениците да изберат една / две ситуации, когато са преживели / станали свидетели на някой, който преживява бариери пред участието, чувства се изключен, чувства се включен и да създадете изход, който да
го споделите с другите, с цел да повишите осведомеността по тази тема. Тази
задача би могла да бъде завършена, като помолите учениците да:
• Напишат един-два кратки текста във формат Twitter (280 знака)
• Направят снимка, която представлява една от ситуациите
идентифицирани по-горе (Това може да бъде зададено като
последваща или домашна задача или предизвикателство, например
състезание по фотография).В идеалния случай, снимките ще бъдат
събрани от учителите и споделени в социалните медии на WtGW
Уговорете се с учениците как тези резултати биха могли/би следвало
да се споделят с училищната общност.
 Ако работите с ученици онлайн или чрез смесен учебен подход, бихте
могли да публикувате снимките в инструмент за виртуално обучение,
който вече се използва от Вашето училище и помолите учениците да
запишат своите мисли върху различните картини (чрез видео, аудио
или писане). След това можете да ги помолите да идентифицират ситуациите и да споделят резултатите си (във формата на снимка, кратко
видео или публикация в „Twitter формат“).

ЗАГЛАВИЕ:
ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

11-18

ОЧАКВАНА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

1 час

МАТЕРИАЛИ:
ИЗИСКВАНИЯ ЗА
СТАИТЕ:
ЦЕЛИ:

Разработени основни
компетенции на GCE

ИДЕИ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙНОСТИ
Терминологичен речник

• Помолете учениците да създадат онлайн речник за съвместен клас с ключовата
терминология, използвана в ЦУР 16.
Ето някои от термините, които биха могли да бъдат включени:
Отчетност - Някой, който е отговорен, носи пълна отговорност за това, което прави и
трябва да може да даде удовлетворителна причина за това (https://dictionary.cambridge.org/
dictionary/english/accountable)
Ефективно – успешно или постигане на желаните резултати (https://dictionary.cambridge.
org/dictionary/english/effective)
Приобщаващо – приобщаваща група или организация се опитва да включи много различни типове хора и да се отнася към всички справедливо и еднакво
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/inclusive)
Етническа принадлежност / Раса
Език
Хора с увреждания
Пол / род
Възраст
Религия
-
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- Да се разгледа какво се разбира под „приобщаващи институции“ и
свързаните с тях понятия „ефективност“, „отчетност“, „разнообразие“
- Да се идентифицират някои от значенията на тези ключови думи
- Да се разберат основите на ролите и отговорностите на приобщаващите институции
 Компетентности за системно мислене
 Компетентност на очакването
 Нормативна компетентност
 Стратегическа компетентност
 Компетентност за сътрудничество
 Компетентност за критично мислене
 Компетентност за самоосъзнаване
 Компетентност за интегрирано решаване на проблеми

Включени ЦУР

ЦУР 16 Мир и справедливост
ЦУР 1 Изкореняване на бедността - ЦУР 2 Край на глада - ЦУР 3 Добро здраве - ЦУР 4 Качествено образование - ЦУР 5 Равенство между
половете - ЦУР 11 Устойчиви градове и общности - ЦУР 13 Борба с
климатичните промени - ЦУР 17 Партньорства за целите

Онлайн версия

Всички онлайн алтернативи на дейностите на F2F са
маркирани с този символ 
Описание на дейностите

00:00 - 00:30

Дейност 1: Кой е на власт?
Първият показател за това дали институциите имат отзивчиви, приобщаващи, участващи и представителни процеси на вземане на решения е съотношение на длъжностите (по пол, възраст, хора с увреждания и групи от
населението) в публичните институции (национални и местни законодателни органи, публична служба и съдебна власт) в сравнение с националните разпределения, и

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА АДАПТАЦИЯ ЗА ПО-МАЛКИ УЧЕНИЦИ

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В „УКАЗАНИЯТА ЗА УЧИТЕЛИ“, ПАКЕТ 1

Няма конкретни изисквания за стая

Всеки партньор посочва различните дисциплини, свързани с Вашата
национална учебна програма

Ако училищата решат да направят тази разширена дейност, бихме могли да предоставим място на платформата WtGW и да се стремим да създадем многоезичен
речник за сътрудничество.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В „УКАЗАНИЯТА ЗА УЧИТЕЛИ“, ПАКЕТ 2

Приложение 13 и Приложение 14, връзка с интернет

Дисциплини

Социално-икономически контекст

Тези дейности са подходящи за учащи от всички възрасти и способности чрез използване на диференциация. Например писането може да бъде заменено с рисуване за
учащите, които не са в състояние да пишат.

КОЙ Е НА ВЛАСТ?

00.00-00.10

Тази сесия ще насърчи Вашите ученици да се ангажират с европейски статистически данни за представянето на пола. Можете също така да проучите данни за възрастта или хората с увреждания.
Задачи
:
1. Покажете на учениците цифрите в Приложение 13 и 14 (Съотношенията
на жените и мъжете в публични институции, организирани по държави).
Помолете ги да намерят държавата, в която живеят, и да я сравнят с друга
държава от проекта WtGW.
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- Можете също така да накарате учениците да изследват профила на страната на: https://country-profiles.unstatshub.org/а именно показателите за
Цел 5 (Равенство между половете). Можете да кликнете върху „Преглед
на таблото за управление“, което ще направи сравнение между много от
страните по света:
https://undesa.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c6d78d
35533f4f778602b9d299b30594

2. Подкрепете дискусия, в която учениците да разгледат причините

00:25 - 1:00

00.25-00.30

за тези нива на представителност от различни групи от населението
и тяхното въздействие. Например, ако в орган за
вземане на решения в институцията са представени само мъже на
възраст над 50 години, как ще вземат решения, които включват и
подкрепят 20-30-годишни самотни майки?

(Вижте Идея 2 в Графата „Последващи действия“)

Дейност 2: Приобщаващо ли е нашето училище?
Тази дейност може да се извърши за по-кратък период
от време (35 минути), ако решенията и въпросникът са
предварително подготвени от учителя, а анкетираното
население е само групата в класа; или да отнеме значително
повече време, ако учениците участват в процеса на вземане
на решения и ако въпросникът се прилага за по-широка
група. Например, въпросникът може да бъде разпространен
от класните ръководители до всички ученици в училището
(или годишна група) и след това може да бъде събран в
кутия в обща зона на училището. Аналогично, анализът на
отговорите може да бъде направен от учителя (за да отнеме
по-малко време) или в клас от учениците (евентуално
свързване с учебната програма по смятане).
Направете въвеждащо представяне за дейността пред
учениците, като обясните идеите по-долу (устно/писмено).
Вторият показател за това дали институциите имат отзивчиви, приобщаващи, участващи и представителни процеси на вземане на решения е съотношението на населението, което вярва, че вземането на
решения е приобщаващо и отзивчиво, по пол, възраст, хора с увреждания и група население.
Конвенцията на ООН за правата на детето (КРС на ООН) счита, че:
- Всеки под 18-годишна възраст има всички права от Конвенцията.
- Най-добрият интерес на детето трябва да бъде основен приоритет
във всички решения и действия, които засягат децата.
- Всяко дете има право да изразява своите възгледи, чувства
и пожелания по всички въпроси, които го засягат, както и да се
разглеждат и възприемат сериозно неговите възгледи. Това право
се прилага по всяко време, например по време на имиграционни
производства, решения за настаняване или в ежедневния домашен
живот на детето.
- Всяко дете трябва да има свободата да изразява своите мисли
и мнения и да има достъп до всякаква информация, стига да е в
рамките на закона.
Така, ангажирането с „гласа на ученика“ трябва да бъде един от признаците на приобщаващото училище.
•
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Помолете учениците да разработят кратък въпросник, за да
проучат дали учениците вярват, че вземането на решения в
училище е „приобщаващо и отзивчиво“. Това може да бъде
разработено в група като цяло или в малки групи и може да
бъде приложено само на ниво клас, на ниво година или на
ниво цялото училище.

В зависимост от това колко време можете да отделите
на тази дейност, тя може да започне в този урок и да
помолите учениците да

•

Основните стъпки ще бъдат:

•

Задачи:
1. Вземане на решение за това кои са участниците (искате ли да приложите въпросника към клас, група от дадена година, цялото училище) – това може да бъде решено предварително от страна на

учителя или заедно с класа.
2. Вземане на решение дали това ще бъде направено на хартия (отпечатано) или онлайн. Ако е онлайн, идентифицирате платформа,
за да го направите (например Google Формуляри, Survey Monkey)
3. Изготвяне на въпросник: какви въпроси искаме да зададем? Как да

развием „неутрални“ въпроси, които не насочват учениците към конкретни отговори? (Вижте предложенията по-долу) и написване
на 1 абзац, който обяснява какво представлява въпросникът за и
защо задавате въпросите.
5. Събиране на данни
6. Анализиране на резултатите и представяне в писмен вид, например
чрез диаграми
7. Представяне на резултатите на общността (клас, училище), включително препоръки за подобрение
Примери за възможни въпроси:
Възраст
Пол

Обмислете въпросите по-долу и отговорете, като използвате
следната скала:

1 Никога / Изобщо не
2 Рядко
3 Понякога
4 През повечето време
5 Винаги / Напълно

- Чувствате ли, че Вие имате правото да изразявате своите
възгледи, чувства и желания 1 2 3 4 5
- Чувствате ли, че Вашите възгледи се вземат под внимание и
приемат на сериозно 1 2 3 4 5
- Имате ли предложения за разработването на приобщаващо
и отзивчиво вземане на решения в училище? (Кратък отговор)

ИДЕИ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙНОСТИ
Идея 1
Вие бихте могли да помолите учениците да изследват съотношенията на позициите (по
пол, възраст, хора с увреждания или/и групи от населението) - това би могло да се проведе на

ниво училище, местна власт и/или национално правителство. Вие бихте могли да селектирате
даден специфичен аспект от многообразието, например мъже срещу жени в институция, спрямо колко от тези в същата институция, заемат властови позиции? Или по възрастови групи,
или етническа принадлежност и т.н.

Например, като ученици, вие бихте могли да изследвате собственото си училище и да
идентифицирате помощния персонал / в ръководни роли / учители / представители в
класната стая по пол или етническа принадлежност или възраст.
Идея 2
Темата за тази сесия би могла да бъде допълнително проучена чрез дебат между ученици,
където те ще бъдат помолени да представляват различни групи от населението и обсъждат
тема, свързана с тяхната общност и ЦУР 16 (например мир, справедливост).
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА АДАПТИРАНЕ ЗА ПО-МАЛКИ УЧЕНИЦИ
Предложените дейности биха могли да се проведат от страна на обучаеми на всички
възрасти и способности, като се използват стратегии за диференциация (напр.
Учениците могат да преброят колко са мъжете/жените, използвайки графична
диаграма ; учениците могат да отговорят устно или да използват скàла „усмихнато
) вместо скала от 1-5 тип Likert.
лице“ (

Информационен и ресурсен пакет за учители

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Фигура 14 Съотношение жени и мъже в единични/долни камари на парламента, ноември 2018

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В „УКАЗАНИЯТА ЗА УЧИТЕЛИ“, ПАКЕТ 2
ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В „УКАЗАНИЯТА ЗА УЧИТЕЛИ“, ПАКЕТ 1

Фигура 15 Съотношение жени-членове в Европейския парламент, ноември 2018
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Фигура 16 Съотношение жени и мъже в правителства (старши министерски длъжности, ноември 2018

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_
rights/an Year_report_ge_2019_en_1.pdf

Информационен и ресурсен пакет за учители

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

Пример за данни за равенството между половете за Албания. На разположение на:
https://country-profiles.unstatshub.org/
Като кликнете върху опцията „Виж таблото за управление“ [View Dashboard], ще се
покаже сравнение между държавите (вижте по-долу).

Делът на местата, заети от жени в националните парламенти (проценти)
https://undesa.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c6d78d35533f4f77860
2b9d299b30594
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ВЪПРОС
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ВЪПРОС
ЗА РАЗМИСЪЛ 5
:
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работата
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.........................................................................................................................................................................
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Walk the Global Walk! тръгва на път през следващите три години (2017 – 2020)!
Проектът, популяризиран от Регион Тоскана и Oxfam Italia Intercultura и съфинансиран
от Европейския съюз, свързва 11 европейски страни: Италия, Франция, Хърватия, Кипър,
Великобритания (Уелс и Шотландия), Португалия, Гърция, Румъния, България, Босна и
Херцеговина и Албания.
Предоставяйки на учителите и учениците от основното и средното училище подходящи
инструменти, те включват темите и методите на Образованието за глобално гражданство
в училищната програма, в рамките на училищата и заради училищата, за да се укрепи
партньорството с местните власти за устойчиво развитие.
Основните теми, които ще се разглеждат, ще бъдат:
•
Устойчиви градове и общности (ЦУР11)
•
Действия по климата (ЦУР 13)
•
Мир, правосъдие и силни институции (ЦУР 16)
Проектът Walk the Global Walk превръща Образованието за глобално гражданство в универсална функция, осигуряваща на учителите ценни възможности за сътрудничество; той
въвежда модели на активно участие и лидерство в училищата, като същевременно установява безкраен диалог на световно и местно ниво.
Ние предлагаме:
•
Обучение на учители по проекта Walk the Global Walk и използването на Наръчника, с
акцент върху темите за Образованието за глобално гражданство;
•
Подпомагане на учителите в изпълнението на програмата в училищата;
•
Обучение на ученици по лидерство и активно гражданство;
•
Създаване на групи от млади лидери в училищата с цел повишаване на осведомеността на учениците;
•
Организиране на малки дейности за повишаване на осведомеността в подготовката
за Европейската седмица на устойчивото развитие;
•
Участие на ученици в Global Walk за устойчиво развитие.
•
Участието в Лятното училище в Кипър, Португалия и Италия, което се решава от европейски конкурс.
Този информационен и ресурсен пакет за учители е резултат от интензивното сътрудничество на
Образователна работна група от 4 различни европейски организации (Международен институт
за човешки права и мир - Франция, ActionAid Hellas - Гърция, Aid Global - Португалия и Oxfam Italia
Intercultura - Италия , със съдействието на Университета на Глазгоу, Отдела за световно гражданско
образование - Шотландия) и избрания учителски комитет, със съдействието на останалите 7 партньори
(от Хърватия, Кипър, Уелс, Босна и Херцеговина, Албания, България и Румъния). По своя характер
този продукт отразява основното си европейско измерение и предвижда пълна приспособимост
към всеки национален контекст, целящ развитието на обща европейска образователна общност.

