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Въведение
Този	наръчник	е	създаден	в	резултат	на	интензивната	работа	на	
международна	група	от	младежки	работници,	хора	на	изкуството,	
обучители	и	др.	

Водещи	в	това	начинание	беше	екип	от	четирима	тренери,	
кандидатствали	за	финансиране	от	Европейската	програма	
“Младежта	в	действие”	и	Евро-средиземноморската	младежка	
програма	(Euro-Med	Youth	IV).	

Финансирани	и	осъществени	бяха	два	курса	за	обучение	в	Испания	и	
Йордания.		

Те	събраха	участници	(младежки	работници	и	експерти	в	различни	
изкуства)	от	6	страни	-	Испания,	Йордания,	България,	Египет,	
Португалия	и	Полша.

Основна	цел	на	този	процес	беше		насърчаване	на	образованието	за	
правата	на	човека	и	създаване	на	готови	за	използване	сесии	/	уроци		
за	преподаване	правата	на	децата	чрез	използване	на		изкуство.

В	периода	между	обученията	участниците	имаха	възможност	да	
приложат	в	реална	обстановка	образователните	сесии	/	уроци,	
създадени	по	време	на	обучението.

Това	ръководство	е	компилация	от	теоретична	част	за	правата	на	
човека,	преподаване	на	правата	на	човека	и	интерактивно	обучение	
на	деца	и	практическа	част	с	преведени	сесии	/	уроци,	резултат	от	
тoзи	дългосрочен	курс	на	обучение.

Креативни приказни модули за деца, 
преподаващи правата на човека и 
междукултурно разбирателство

През	2012	г.	НЧ	Бъдеще	сега	реализира	проекта	“Имало	едно	
време…	човешки	права”,	свързан	с	използването	на	приказки	и	
други	форми	на	изкуство	за	преподаване	на	правата	на	детето.	
В	резултат	бяха	разработени	интерактивни	сесии,	базирани	на	
приказки	и	истории	за	работа	с	деца	по	темата	“Права	на	детето”.

Проектът	стимулира	междукултурния	диалог,	разбирателството	
между	хора	с	различна	етническа	и	религиозна	принадлежност	
и	повишаване	на	видимостта	на	културното	богатство	на	
малцинствени	общности	в	Средиземноморието.	

Като	продължение	на	проекта	в	България,	ФРГИ	предостави	
финансиране	за	превод	на	материалите	на	български	език	и	
оформянето	на	наръчник	за	интерактивно	преподаване	и	използване	
на	изкуство,	като	обучителен	инструмент	при	преподаване	на	
правата	на	детето	и	междукултурен	диалог.	Материалите	са	
насочени	да	образоват	децата	в	региони	със	смесено	етническо	
население	и	да	ги	подготвят	за	по-добро	сътрудничество	и	
разбирателство	в	мултикултурна	среда.

Така	се	появи	проектът	на	Бъдеще	сега,	”Различни,	но	еднакви	или	
имало	едно	време…”	-	междукултурно	обучение	за	човешки	права	
през	разказването	на	приказки	и	истории.
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Малко повече за 
„Can Ya Makan … Human Rights”

Проектът	се	фокусира	в	създаване	на	практически	инструменти	
за	социално-възпитателната	работа	с	деца	и	младежи,	свързани	с	
образование	в	областта	на	правата	на	човека	и	правата	на	детето.

В	резултат	на	процеса	на	обучение	и	практическо	приложение	
в	края	на	2012	г.,	екипът	от	обучители	и	участници	в	проекта	
представи	разработени	модули	за	деца.	Модулите	са	насочени	към	
преподаване	на	правата	на	детето	и	междукултурно	разбирателство	
и	са	базирани	на	разказване	на	истории,	театър,	илюстрация	и	други	
видове	изкуство.

Екипът	от	обучители,	отговорни	за	този	процес	-	Анджи	Адад	
(Йордания),	Елена	Диаз	Виаграса	(Испания),	Хайтам	Камел	(Египет),	
Огнян	Гъдуларов	(България).

Буквално	“Can	Ya	Makan*	…	Human	Rights”	означава	“Имало	едно	
време…	човешки	права”.	По	този	начин	думите	на	арабски	и	
английски	език	показват	разнообразието	на	езиците	на	страните,	
участващи	в	проекта.	

Този	дългосрочен	проект	има	за	цел	да	насърчава	образованието	
за	човешки	права,	чрез	използването	и	адаптирането	на	разкази	
(приказки,	митове,	басни	и	др.),	като	неразделна	част	от	
наследството	на	Евро-средиземноморския	регион.

Проектът	се	проведе	в	три	етапа.	Първият	и	последния	бяха	
обучителни	курсове	(съответно	в	Кома-руга,	Испания	и	Аман,	
Йордания).	Между	двата	тренинга	участниците	имаха	задача	
да	приложат	на	практика	това,	което	са	научили	в	Испания.	А	в	
Йордания	се	направи	оценка	на	ефективността,	споделяне	на	опит	и	

*� арабски�–�Имало�едно�време.

доразвиване	на	методологиите	на	база	проведените	реални	сесии.

“Can�ya�Makan�хора�от�Полша,�Португалия,�Испания,�Египет,�
Йордания�и�България�се�събрахме�в�малко�село,�наречено�Кома-Руга,�
за�да�създадем�тази�история.
Попаднахме�слепи�в�хипнотизиращата�атмосфера�на�гората,�но�
открихме�нов�път�през�нея.�Трябваше�да�се�справим�с�различни�
препятствия:�чудовища,�дракони,�паяжини,�но�най-важната�пречка�
бе�доверието.
Наслаждавахме�се�на�невероятни�истории�от�Йордания�до�
Португалия�и�от�Египет�до�Полша.
След�втория�залез�се�гмурнахме�в�различни�истории,�докато�
откриваме�себе�си�в�културата�на�другите.
Заедно�ние�бяхме�в�състояние�да�преодолеем�своето�невежество,�
свързано�с�правата�на�детето.
Следва�продължение…”

Ясмин�(Йордания),�Роза�(Испания),�Мохамед�(Египет), 
Тео�(България),�Мария�У.�(Испания)

“Днес�работихме�наистина�усилено�по�темата�за�правата�на�
човека.�Дадохме�си�сметка,�че�всеки�има�свои�собствени�любимите�
дейности,�но�всички�ние�имаме�страст�да�работим�на�правата�на�
човека.�Създадохме�заглавни�страници�на�вестник,�за�да�споделим�
новините�от�държавите�ни.�Открихме,�че�всичките�страни�са�в�
една�и�съща�времева�линия,�но�ние�сме�на�различни�места�в�този�
график.�Радваме�се,�слушайки�истории�от�други�култури.�Най-
интересната�част�е,�че�се�насърчаваме�да�разказваме�истории�на�
английски�език.�Учим�се�как�да�използваме�езика�на�тялото�и�глас�
като�инструменти�в�разказването�на�истории.�Развълнувани�сме�
за�следващите�дни,�тъй�като�ще�се�задълбочим�в�обединяването�на�
правата�на�човека�и�историите�в�едно�цяло.”

Моника�(Полша),�Сара�(Египет),�Вени�(България),�Ева�(Испания),�Рейтх�(Йордания)

Страница	на	проекта	във	Facebook:	www.fb.com/CYMHR	

Канал	с	материали	в	Youtube:
www.youtube.com/feed/UCFXgaRDTwCAA4TIv6XlRx-w/u

Блог	на	проекта:	canyamakan.wordpress.com



6

Първи тренинг:
Кома-Руга,	Каталуния	-	Испания
(30	март	-	7	април	2012)

Цел:

	 Да	насърчи	образованието	за	човешки	права,	чрез	
използване	и	адаптиране	на	истории(приказки),	като	
неразделна	част	от	културното	наследството	на	Евро-
средиземноморския	регион.

Резултати:

	 Да	увеличи	познанията	и	разбирането	на	участниците	
за	правата	на	човека	и	образованието	за	човешки	
права.
	 Да	развие	специфични	умения	за	разказване	на	
приказки,	като	използване	на	гласа	и	езика.
	 Да	се	открият	връзки	между	истории	(приказки)	от	
различни	региони	на	Евро-средиземноморския	регион	
и	ценности	на	правата	на	човека.
	 Да	се	идентифицират	възможностите	за	използване	на	
истории	(приказки)	като	педагогически	инструмент	в	
образованието	за	човешки	права.
	 Да	се	създадат	инструменти,	които	участниците	могат	
да	приложат	на	практика	в	образование	за	човешки	
права.

Организация	домакин:

	 Association	of	Human	Rights	Educaors	(AHEAD)

Финансиран	от

	 Youth	in	Action	Programme

Втори тренинг:
Аман,	Йордания
(20	-	28	август	2012)

Цел:

	 Да	насърчи	образованието	за	човешки	права	чрез	
използване	и	адаптиране	на	истории(приказки),	като	
неразделна	част	от	културното	наследството	на	Евро-
средиземноморския	регион.

Резултати:

	 Да	се	оценят	резултатите	от	използването	на	модулите	
за	образование	за	човешки	права,	създадени	в	Испания	
и	приложени	на	практика	от	участниците	между	двата	
тренинга.
	 Да	се	разшири	използването	на	различни	видове	
изкуство	като	педагогически	инструменти	(театър,	
куклен	театър	и	илюстрацията)	с	цел	създаване	на	
готови	за	използване	методи	за	образование	в	областта	
на	правата	на	човека	за	деца.	

Организация	домакин

	 Institute	for		Leadership	Excellence	–	ILE

Финансиран	от

	 Euro-Med	Youth	Programme
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Екипът

Анджи Адад
(Institute	for		Leadership	Excellence	–	ILE)

Социален	активист,	работеща	с	деца,	младежи	
и	семейства,	за	насърчаване	на	любовта	към	
четенето.	Нещо	повече,	тя	е	младежки	лидер	
и	тренер	в	Европейската	програма	“Младежта	
в	действие”	и	Евро-средиземноморската	
младежка	програма	с	Institute	for		Leadership	
Excellence	(ILE)	-	Йордания.

Огнян Гъдуларов
(NC	Future	Now	2006)

Занимава	се	с	неформално	образование	през	
последните	осем	години.	Той	работи	активно	
за	разработване	и	прилагане	на	алтернативни	
образователни	модели.	В	момента	работи	
като	тренер	главно	на	инструктори,	които	
работят	с	деца	и	млади	хора.	Той	има	опит	в	
комуникационни	и	презентационни	умения,	
както	и	в	обучението	чрез	преживяване	и	
подобряване	на	екипна	ефективност.	Оги	
също	така	провежда	интерактивни	обучения	и	
екологично	образование	за	деца.

Елена Диаз Виаграса
(Association	of	Human	Rights	Educators	–	AHEAD)

Въвлечена	в	областта	на	неформалното	
образование,	от	както	е	била	дете	и	веднага	
щом	е	станало	възможно	(навършвайки	17	
години),	започва	да	работи	като	младежки	
лидер.	Тя	се	включва	в	международно	обучение	
през	2007	г.	по	темата	за	правата	на	детето	и	от	
този	момент	нататък	тя	не	е	спряла	да	работи	за	
тях!	Тя	е	един	от	основателите	на	AHEAD.	Също	
така	преди	пет	години,	тя	осъзнава	страстта	
си	за	детска	литература	във	всичките	и	форми:	
разказване	на	истории,	приказки	с	илюстрации,	
кукли	...	и	е	научила	много	в	областта	от	тогава!

Хайтам Камел
(Sustainable	Development	Association	–	SDA)

Младежки	активист,	който	е	работил	с	няколко	
организации	на	местно	и	международно	ниво	от	
най-ранна	възраст.	Той	участва	в	неформалното	
образование	и	Евро-средиземноморското	
сътрудничество	на	младите	хора	в	продължение	
на	12	години	и	сега	работи	на	свободна	практика	
за	работа	с	младежи	в	арабския	и	европейския	
региони.
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Интерактивно 
преподаване
40 Ценности, от които децата 
имат нужда за пълноценно 
израстване и развитие

(подход,�основан�на�ценностите�при�развитието�на�
детето) 
www.search-institute.org

Външни ценности
Подкрепа:

	 Подкрепа	от	семейството.
	 Позитивна	комуникация	в	
семейството.
	 Подкрепа	от	други	възрастни	(не-
родители).
	 Добри	съседски	отношения,	
грижовност	от	страна	на	съседите	
към	детето.
	 Позитивна	атмосфера	в	училище	
(училището	дава	сигурност	и	
окуражава	детето	в	неговите	
интереси	и	умения).
	 Участие	на	родителите	в	
училищния	живот	на	детето.

Очаквания и ограничения:
	 Семейството	има	ясни	правила	
и	норми,	които	се	съблюдават	от	
всички	в	него	(родителите	винаги	
знаят	къде	са	децата	им).
	 Правила	и	норми	в	училище.
	 Подкрепа	от	хората,	сред	които	
децата	живеят	(съседи,	близки).
	 Възрастните	са	добър	модел	на	
поведение.
	 Позитивно	влияние	на	връстници.
	 Високи	очаквания	(родителите	
и	децата	си	поставят	цели	и	се	
подкрепят).

Конструктивно използване на 
времето:

	 Младите	хора	отделят	време	за	
творчески	занимания.
	 Младежки	програми	(младите	
хора	използват	3	или	повече	часа	
на	седмица	за	спорт,	младежки	
клубове	и	др.,	организирани	от	
училище	или	местната	общност).
	 Религия.
	 Време	в	къщи	(младите	хора	
балансират	времето,	което	
прекарват	вкъщи	и	„навън	с	
приятели”).

Овластяване:
	 Общността	цени	младежите	(и	
младите	знаят	това).
	 Общността	цени	и	използва	
младите	хора	като	ресурс.
	 Младежите	предоставят	услуги	на	
останалите	членове	на	общността	
(1	час	или	повече	на	седмица).
	 Сигурност	(младите	хора	имат	
нужда	от	сигурност	в	къщи,	в	
училище	и	в	общността).
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Вътрешни ценности
Положителни качества:

	 Младите	хора	ценят	високо	
способността	и	желанието	да	се	помага	
на	другите.
	 Равенство	и	обществена	справедливост.
	 Младите	хора	имат	свои	убеждения	и	ги	
отстояват.
	 Честност	и	откритост	(младите	хора	
винаги	казват	истината,	дори	и	когато	
това	е	трудно).
	 Отговорност	–	младите	хора	поемат	
лична	отговорност.
	 Самоограничения	(младите	хора	вярват,	
че	е	важно	сексуалното	въздържание	и	
ограничението	от	алкохол	и	наркотични	
вещества).

Социални умения:
	 Планиране	и	вземане	на	решения.
	 Умения	за	общуване	(младите	хора	
съчувстват	на	останалите,	чувствителни	
са	и	ценят	приятелството).
	 Културни	умения	(младите	хора	общуват	
свободно	с	хора	от	други	култури,	раси/
религии).
	 Умения	да	устояват	(младите	хора	могат	
да	устоят	на	негативни	влияния).
	 Мирно	решаване	на	конфликти	(младите	
хора	се	стремят	към	решаване	на	
проблеми	без	насилие).

Интерес към ученето:
	 Поощряването	при	успех	води	до	
мотивация.
	 Ангажираност	/	позитивни	роли	в	
училище.
	 Домашна	работа.
	 Връзка	с	училището.
	 Четене	за	удоволствие.

Положителна идентичност:
	 Силата	на	личността	(младите	хора	имат	
контрол	над	това,	което	става	с	тях).
	 Самоуважение.
	 Чувството,	че	имат	цел.
	 Положителна	визия	за	бъдещето
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Типове преподаване
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Пирамида на ученето
Както	виждате	от	Пирамидата	на	ученето,	в	зависимост	от	начините	
на	учене,	ние	сме	склонни	да	запомним	определен	процент	
информация	и	по-конкретно:

	 Запомняме	10%	от	това,	което	четем
чрез	четене	на	текст.
	 Запомняме	20%	от	това,	което	чуем

чрез	слушане	на	думи.
	 Запомняме	30%	от	това,	което	видим

чрез	гледане	на	снимки.
	 Запомняме	50%	от	това,	което	видим

чрез	гледане	на	филми,	наблюдение,	гледане	на
демонстрация.
	 Запомняме	70%	от	това,	което	казваме

чрез	участие	в	обсъждане,	изнасяне	на	презентация
беседа/лекция.
	 Запомняме	90%	от	това,	което	казваме	и	правим

чрез	правене	на	нещо	реално	или	чрез	симулация	на	правене	на	
нещо	реално.

Практически	приложения	на	Пирамидата	на	ученето:
	 Моделът	ясно	показва	разликата	между	пасивното	и	активното	
учене.	По-доброто	запаметяване,	а	и	по-доброто	разбиране	
на	нещата	идва	в	случаите	на	активно	учене,	докато	при	
пасивното	учене	отново	имаме	запаметяване	и	разбиране	на	
наученото,	но	с	големи	“загуби”.
	 Съществуват	разнообразни	начини	за	учене,	т.е.	налице	е	
реален	потенциал	за	хората	да	учат	успешно	по	повече	от	един	
или	два	начина.	

Правата на детето 
и образование в 
областта на правата 
на детето
Какво са правата на детето?

(http://eycb.coe.int/compasito/chapter_1/2_wha.html	)	

Принципи и техники в образованието в 
областта на правата на човека (детето)

Образователни	подходи	
(http://eycb.coe.int/compass/en/chapter_1/1_4.html)

Обучението	чрез	преживяване	
(http://eycb.coe.int/compasito/chapter_3/1.html	#	2)	
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Обучителни модули
История с пчели

��автори:�Дана�Янис,�Роза�Турбау�Валс,�Teoдор�Василев,�Осама�Хелми

 Цели и задачи

След изучаване, всеки ученик ще:

	 Знаят	контекста	на	Член	31	от	Конвенцията	на	правата	
на	детето	(1989)	–	„Всяко	дете	има	право	на	почивка	и	
отдих,	за	да	играе	и	свободно	да	участва	в	културния	
живот	и	изкуствата.”
	 Знае	нови	факти	за	живота	на	животните
	 Може	да	изразяват	чувства	и	аргументи

Отношения / Нагласи включени в модула:

	 Чувство	за	справедливост	и	социална	отговорност
	 Желание	да	допринесе	за	подобряване	на	положението	
на	общността
	 Уважение	към	себе	си	и	другите,	съпричастност	и	
солидарност
	 Любопитство
	 Отворен	ум	и	оценяване	на	многообразието
	 Чувство	на	отговорност	за	личните	действия

Знания включен в модула:

	 Член	31	(Право	на	игра	и	почивка)
	 Факти	за	живота	на	животните	и	природата
	 Знания	за	процеса	на	дебат,	аргументация	и	гласуване.

Умения включени в модула:

	 Позитивно	посрещане	на	конфликтни	ситуации
	 Активно	слушане	и	постигане	на	комуникативни	
умения
	 Постигане	на	консенсус
	 Критичното	мислене
	 Разрешаване	на	проблеми
	 Лично	изразяване	със	самочувствие
	 Демократично	и	равноправно	участие	при	дейности	с	
обсъждане	и	гласуване
	 Поемане	на	отговорност
	 Сътрудничество	в	групова	работа

 Провеждане

	 6	-	12	години

	 до	25

	 на	открито	или	закрито

	 45	–	120		минути
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 Помощни материали за модула - история:

“История с пчели”

Имало�едно�време�малка�пчеличка�на�име�БиЛи,�
която�живеела�в�голямото�пчелно�Царичество�
(женски�род�на�царство,�защото�в�кошера�управлява�
царица)�заедно�с�много�други�пчели.�То�се�наричало�
Кошера�и�било�място,�където�всеки�работи�и�всеки�
ден�е�като�предишния.�

Тук�се�изпява�химна�на�Кошера:�
“Всяка�сутрин�ставам�аз�
мед�събирам�час�след�час.
Ние�трудим�се�за�мед�
всеки�тука�спазва�ред.�“�
(Изпява�се�като�армейски�марш)�

Един�ден�БиЛи�открила,�че�ѝ�е�забавно�да�прави�
странни�неща�и�отишла�при�приятеля�си�БиЗу,�да�
му�каже:�“Виж�какво�направих,�създадох�топки�от�
мед!�И�докато�ги�хвърлям�ми�е�много�забавно.”�
“Забавно,�какво�означава�това?”,�попита�БиЗу.�
“Не�знам,�просто�се�чувствах�добре�и�ми�беше�
смешно”,�каза�БиЛи.

БиЗу�бил�объркан�и�учуден,�когато�отговорил:�
“Вместо�да�работиш�през�цялото�време�ти�
създаваш�топки�от�мед?�Ти�знаеш,�че�е�забранено,�
нали?�Трябва�да�се�работи�по�цял�ден.�“�

БиЛи�казала:�“Но�аз�искам�да�разбера�как�да�ми�е�

по-забавно�и�да�се�смея�повече.�Така�че�искам�да�
отида�в�джунглата�и�да�те�взема�с�мен�на�това�
приключение!�“�
“Но�аз�се�страхувам,�че�ще�ни�хванат!”,�каза�БиЗу.�
Но�БиЛи�го�успокоила�и�тръгнали�на�път�...�

Докато�се�разхождали�в�джунглата�те�първо�
срещнали�голям�слон.�Слонът�рисувал�картина�
с�хобота�си�с�помощта�на�различни�цветове.�
БиЗу�и�БиЛи�спрели�и�с�възхищение�попитали:�
“Какво�правиш?”.�Слонът�отговорил:�“Аз�играя�
с�цветовете,�за�да�изразя�емоциите�си.”�БиЛи�
и�БиЗу�попитали�с�много�объркан�тон:�“Играя,�
какво�е�това?”�Слонът�бил�толкова�потопен�в�
творчеството�си,�че�дори�не�чул�въпроса.�Така�те�
продължили�пътешествието�си.�

След�известно�време�те�срещнали�една�маймуна.�
Маймуната�скачала�и�правела�акробатични�
движения,�като�в�цирка.�БиЛи�и�БиЗу�се�чудели�
какво�върши�и�попитали:�“Какво�правиш?”�
Маймуната�отговорила:�“Аз�играя�с�въжетата�и�
скачам,�за�да�направq�тялото�си�здраво�и�силно”�
БиЛи�и�БиЗу�попитали�с�много�объркан�тон:�“Играя,�
какво�е�това?”�Маймуната�била�толкова�потопена�
във�възхищение�към�мускулите�си,�че�не�чула�
въпроса.�Така�те�продължили�пътешествието�си.�

След�известно�време�БиЛи�и�БиЗу�се�сблъскали�
с�една�котка.�Котката�правила�ръкоделие,�
използвайки�вълнена�прежда.�БиЛи�и�БиЗу�се�
чудели�на�това,�което�котката�прави�и�попитали:�
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“Какво�правиш”�Котката�отговорила:�“Аз�играя�с�
вълнена�прежда�и�правя�различни�украшения”�БиЛи�
и�БиЗу�попитали�с�много�объркан�тон:�“Играя,�
какво�е�това?”�Котката�била�толкова�заплетена�в�
преждата,�че�не�чула�въпроса.�Така�те�продължили�
пътешествието�си.
Накрая�БиЛи�и�БиЗу�срещнали�един�славей.�Той�
пеел�на�висок�глас�и�се�усмихвал.�БиЛи�и�БиЗу�се�
чудели�какво�върши�и�попитали:�“Какво�правиш?”�
Славеят�отговорил:�“Аз�играя�с�гласа�си,�пея�за�да�
открия�границите,�които�могат�да�достигнат�
моите�мелодии�и�създавам�нови�песни.”�БиЛи�и�
БиЗу�попитали�с�много�объркан�тон:�“Играя,�какво�
е�това?�“�Друга�птица�запяла,�така�че�славеят�бил�
толкова�зает�да�пее�в�отговор,�че�не�е�чул�въпроса.�
Така�те�продължили�пътешествието�си.�
По�пътя�си�обратно�към�Кошера�БиЛи�и�
БиЗу�обсъждали�какво�научили�по�време�на�
приключенското�си�пътуване:�“БиЗу,�забеляза�ли,�че�
всички�животни�споменаха�думата�ИГРА?”,�попита�
БиЛи.�

„Да,�какво�ли,�ще�означава�това?�“отговорил�БиЗу�
“Мисля,�че�игра�означава�да�се�забавляваш,�
наслаждавайки�се�на�времето�си,�смеейки�се,�
докато�все�пак�учиш�нещо�ново�и�интересно.�А�също�
така�играта�е�полезна�за�здравето�и�тренира�
мускулите.�Хареса�ми�да�ги�гледам�и�мисля,�че�искам�
да�правя�също�като�тях.”�каза�БиЛи.�
“Но�БиЛи�ние�сме�пчели,�ние�трябва�да�работим�
през�цялото�време.�Това�е,�за�което�ние�сме�родени.�
Ние�не�можем�да�пропиляваме�нашето�време�

играейки!„�БиЗу�предупреди�БиЛи.�

„Да,�но�ако�да�си�пчела�означава�да�се�работи�през�
цялото�време�не�съм�сигурна,�че�искам�да�бъда�
пчела...�(дълга�пауза)�Да�бъдеш�или�да�не�бъдеш...�
Това�е�въпросът…��(Пауза)�

****�Активност�за�самоизразяване�и�взимане�на�решения****�

БиЛи�била�твърдо�решена�да�сподели�наученото�
за�играта�с�останалите�пчели�от�общността,�
така�че�тя�обявила�пред�всички,�че�ще�държи�много�
важна�реч�в�Кошера.�Тя�поканила�всички�горски�
животни,�събрала�всички�пчели,�изправила�се�и�
произнесла�следната�реч:�

Днес�сме�се�събрали�с�вас,
за�игра�да�вдигнем�глас.�
Наше�право�е�това,
да�участваме�в�игра.
Да�работим�и�играем,
че�света�да�опознаем.
Стига�вече�подчинение,
ще�се�чува�нащо�мнение!�
Не�сме�просто�същества,
а�сме�личности�с�душа.

(“Let�it�be,�let�it�be…”�–�Beatles�–�всички�пеят�заедно)�

С�цялото�самочувствие,�което�тя�придобила�от�
подкрепата�на�общността�БиЛи�отишла�в�двореца,�
за�да�говори�с�царицата.�БиЛи�говорила�пред�
царицата,�че�общността�има�нужда�и�от�време�
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и�място,�за�да�играе�през�натоварените�работни�
дни.�

Царицата�отговорила:�“Възхищавам�се�на�
смелостта�ти�БиЛи,�но�нали�не�сте�забравили�
националния�ни�химн?”�

“Всяка�сутрин�ставам�аз�
мед�събирам�час�след�час.
Ние�трудим�се�за�мед�
всеки�тука�спазва�ред.�“�
(Изпява�се�като�армейски�марш)�

БиЛи�се�обърна�към�общността�с�въпроса�дали�
искат�да�играят�или�не.�(ДА!!)�Затова�те�отишли�
да�убедят�царицата.�

****�Активност�за�аргументация�и�дебат�****�

Царицата�решила�да�даде�място�и�време�за�игра�
на�всички�пчели.�В�резултат�на�това�пчелите�
действително�увеличили�производството�на�мед�
и�имало�изобилие�от�храна�и�смях�в�кошера.�Това�се�
дължало�на�факта,�че�играта�довела�до�това,�че�те�
започнали�да�работят�по-добре�заедно.�Това,�което�
започнало�като�решение�на�една�пчела�да�потърси�
правото�да�играе�в�крайна�сметка�се�превърнало�в�
полза�за�цялата�общност.�

 Образователни дейности с участниците

 Игри за активизиране на децата

Физически	упражнения	–	10	минути

 Въвеждаща дискусия 

Започваме	 разговор	 с	 децата,	 като	 им	 задаваме	 въпроси	
за	джунглата,	пчелите,	игрите	и	изкуството.	По	този	начин	
насочваме	вниманието	на	децата	към	темата.

  Тематична част:

  Въведение

Тренерът	 започва	 да	 разказва	 историята	 -	 “	 История	 с	
пчели	 “	 -	Деца	 преживяват	 историята	 чрез	 интерактивно	
разказване	 -	 децата	 участват	 и	 взаимодействат	 като	
участници	в	историята.	Историята	е	разказана	с	използване	
на	 различни	 техники,	 като	 например	 музика	 и	 пеене,	
актьорска	игра,	театър	на	образите,	кукли	или	оригами.	-	
(Фаза	на	преживяване	от	цикъл	на	Колб)

Съвет:�китара�или�друг�музикален�инструмент�или�съпровод�е�добър�начин�за�
включване�на�музиката�в�модула.�

  Активност за самоизразяване и взимане на решения 

“Рисуване	и	писане	в	картинка	на	пчела”	–	Разказването/
изиграването	 на	 историята	 прекъсва	 в	 момента,	
когато	 БиЛи	 и	 БиЗу	 обмислят	 какво	 да	 правя	 след	
приключение	 в	 джунглата,	 за	 да	 дадем	 възможност	
на	 децата	 да	 участват	 в	 решението	 заедно	 с	 пчелите.		
	
След	като	историята	е	разказана	ние	обсъждаме	с	децата,	
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използвайки	 илюстрация	 на	 пчела	 (предварително	
отпечатан	 на	 лист	А4	 контур	 на	 рисунка	 на	 пчела	 –	 виж	
приложението).	В	илюстрацията	те	могат	или	да	оцветяват	
(6	 -	 8	 годишни)	 или	 да	 попълват	 текст	 (8	 –	 11	 годишни).	
Използваме	 илюстрацията,	 за	 да	 разберем	 как	 децата	
свързват	историята	със	своята	собствена	реалност.	Както	
и	 за	 да	 фасилитираме	 процеса	 на	 учене.	 Упражнението	
започва,	 като	 молим	 децата	 да	 напишат	 в	 очертанията	
на	главата	на	илюстрацията	какво	според	тях	са	научили	
БиЛи	и	БиЗу	от	приключението	в	джунглата.	В	очертанията	
на	тялото	(„сърцето”)	на	илюстрация	-	това,	което	БиЛи	и	
БиЗу	чувстват	в	този	момент.	И	в	балонче	за	реплики	-	какво	
трябва	да	направят,	когато	те	се	връщат	обратно	в	кошера	
на	 пчелите.	 След	 като	 приключат	 всички	 деца	 споделят	
какво	са	написали.	С	по-малки	деца	може	да	се	използва	
само	 оцветяване	 за	 да	 изразят	 отговорите	 на	 горните	
въпроси.	-	(Фаза	на	наблюдение	и	размисъл	от	Колб)	

Вариант:�Илюстрацията�да�се�използва�от�децата�да�опишат�това,�което�
пчелите�следва��да�направят,�така�че�те�имат�възможност�да�създадат�
свой�собствен�край�на�историята.�Децата�могат�да�изиграят�края,�който�са�
предложили�ако�има�достатъчно�време.

  Активност за аргументация и дебат  „Как да убедим 
Царицата” 

Тренерът	 продължава	 да	 разказва	 (или	 изиграва	
заедно	 с	 децата)	 историята.	 По	 време	 на	 историята	
децата	 обсъждат	 заедно	 с	 БиЛи	 дали	 царицата	 би	 им	
позволила	да	 играят	 или	 не	 и	 защо.	Историята	 прекъсва	
в	 момента,	 когато	 БиЛи	 и	 пчелната	 общност	 отиват	 да	
преговарят	с	царицата	за	правото	им	да	играят.	Тренерът	
моли	 децата	 да	 помислят	 и	 да	 напишат	 в	 крилата	 на	
илюстрацията,	 какви	 аргументи	 биха	 използвали,	 за	 да	
убедят	 царицата	 да	 даде	 време	 и	 място	 за	 игра.	 След	
като	приключат	всички	деца	споделят	какво	са	написали.		
След	като	децата	споделят	своите	аргументи,	те	провеждат	
истински	 дебат.	 Те	 избират	 едно	 дете	 да	 представлява	

царицата	и	3	-	4	други	да	представлява	общността.	Тогава	
(с	 помощта	на	цялата	 група	и	 обучителите)	децата	 водят	
преговори	с	царицата	и	вземат	решение.

Съвет:�Тук�можем�да�обсъдим�с�децата�понятия�като�-�демократичен�процес,�
гласуване,�референдум�и�т.н.�-�(Фаза�на�обобщение�и�генерализация�от�цикъл�на�
Колб)�.�След�като�децата�вземат�своето�решение�тренерът�разказва�края�на�
историята.

  Заключителна дискусия

Първо	започваме	с	въпрос	към	децата	да	намерят	връзка	
между	 историята	 и	 реалния	 живот.	 След	 като	 децата	
споделят	 своето	мнение	ние	 ги	молим	да	 споделят,	дали	
всеки	един	от	нас	може	да	направи	нещо,	 за	да	промени	
ситуацията.	 Накрая	 ние	 молим	 децата	 да	 напишат	 в	
долната	 част	 на	 илюстрацията,	 какво	 са	 научили	 в	 тази	
сесия.	-	(Фаза	на	прилагане	от	цикъла	на	Колб)
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Макая или на върха на дървото
�автори:�Карла�Салета,�Гергана�Дженкова,�Патриша�Амарал)

 Цели и задачи

След изучаване, всеки ученик ще:

	 Разбира,	че	има	право	на	защита	от	дискриминация
	 Повиши	своята	информираност	за	приемане	и	
толерантност	към	различията.
	 Може	свободно	да	дискутира	темата	за	хората	с	
увреждания	и	различията	от	разнообразен	произход

Отношения/Нагласи включени в модула:

	 Приемане,	толерантност,	състрадание
	 Оценяване	на	таланта	и	уникалността

В�този�конкретен�случай�сесията�е�насочена�към�физически�увреждания,�но�
може�да�се�адаптира,�за�да�се�използва�за�други�разлики�като�пол,�сексуални�
предпочитания,�раса�и�др.

Знания включени в модула:

	 Увреждания	и	различия
	 Животните	и	горите
	 Климата

Умения включени в модула:

	 Изразяване	на	мнение
	 Водене	на	дебат
	 Изслушване	и	сътрудничество
	 Изразяване	чрез	движения

	 Изразяване	чрез	кукли

 Провеждане

	 6	-	10	години

	 до	10

	 на	открито	или	закрито	с	възможности	за	
използването	на	кукли	и	сцена

	 90	–	120		минути

 Помощни материали за модула - история:

“ Макая или на върха на дървото “

Имало�едно�време�малко�птиче,�наречено�Макая,�
което�можело�да�пее�много�хубаво.�Всеки�път,�
когато�започвало�да�пее,�всички�животни�в�гората�
спирали�и�слушали�песента.�Красивите�мелодии�ги�
правели�щастливи.�
Макая�живеел�в�гнездо�на�върха�на�едно�високо�
дърво.�Той�никога�не�напускал�гнездото,�въпреки�че�
другите�животни�го�обичали�много�и�често�искали�
да�играят�с�него.�Всеки�път,�когато�го�канели�да�
играе,�Макая�учтиво�отказвал�да�се�присъедини�към�
тях.�

Един�ден�се�случило�нещо�необичайно.�Изведнъж�
небето�започнало�да�се�променя�и�скоро�големи�
облаци�покрили�слънцето.�Макая�стоял�в�гнездото�
си,�както�обикновено,�и�от�върха�на�високото�
дърво�видял�яростната�буря,�която�се�насочвала�
към�гората�и�заплашвала�да�унищожи�домовете�
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на�всички�животни.�“О,�аз�трябва�да�предупредя�
всички!”�-�помислил�си�Макая.�“Те�са�мои�приятели�и�
аз�трябва�да�им�кажа�за�бурята.�Какво�ще�се�случи,�
ако�те�загубят�домовете�си?�Бързо,�бързо,�Макая!�“�
си�казал�той.�
И�въпреки,�че�той�самият�бил�много�уплашен�от�
бурята,�започнал�да�пее�силно,�така�че�всички�в�
гората�да�могат�да�го�чуят,�дори�и�тези,�които�
били�дълбоко�заспали.�Макая�пеел�и�пеел�и�пеел,�
докато�почти�загубил�красивия�си�глас.�Но�всички�
разбрали�за�заплахата,�която�наближавала�
гората.�

И�когато�бурята�ударила�гората�и�счупила�много�
дървета,�всички�животни�вече�били�в�безопасност,�
скрити�в�дупки�или�пещери.�
На�следващия�ден,�когато�всичко�отново�било�
спокойно�и�слънцето�греело,�животните�излезли�
от�техните�скривалища�и�се�събрали,�за�да�
благодарят�на�Макая.�
Те�отишли�под�дървото,�където�живеел�Макая�и�
му�казали�“Ти�спаси�всички�нас!�Благодарим�ти�от�
цялото�си�сърце!�Ние�искаме�да�направим�голям�
празник�в�твоя�чест.�Хайде,�да�празнуваме�заедно!”�
Макая�никога�не�бил�правил�такова�нещо�преди,�но�
почувствал,�колко�много�животните�искат�той�да�
слезе.�И�за�това�решил�да�поеме�риска�и�да�напусне�
гнездото.�

Бавно�слязъл�по�дървото�и�всички�видели,�че�Макая�
бил�само�наполовина�птица.�Другата�му�половина�
била�змийска�опашка.�Всички�животни�били�

шокирани!�“Възможно�ли�е�птицата,�която�всички�
ние�толкова�обичаме�и�уважаваме�за�това,�което�
той�направи�за�нас�да�е�толкова�странно�създание?�
Какво�всъщност�е�той?�Птица�или�змия?�“�

Животните�много�се�уплашили�от�неговото�тяло.�
Те�изпищели�и�избягали�далеч.�

Горкия�Макая�...�Той�много�се�натъжил�и�съжалил,�че�
е�излязъл�от�гнездото.�Бавно�се�качил�на�дървото�и�
се�върнал�обратно�в�него.�Решил�никога�повече�да�не�
слиза�от�там.
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 Образователни дейности с участниците

 Игри за активизиране на децата

физически	упражнения	–	10	минути

 Тематична част:

  Куклено представление

Инструкторите	 разказват	 историята	 под	 формата	 на	
куклено	 представление	 пред	 децата.	 Така	 аудиторията	
преживява	 история,	 която	 дава	 примери	 на	 проблема	 с	
увреждания	и	приемането	на	различията.	

  Запознаване и разсъждение

Инструкторите	 дават	 на	 децата	 куклите,	 с	 които	 са	
изиграли	историята.	Те	се	запознават	с	тях	и	проучват	как	
те	се	различават	от	това,	което	имаме	като	обща	представа	
за	слон,	камила,	костенурка	и	др.	(Куклите	може	да	бъдат	
оригами	фигури;	 марионетки	 от	 рециклирани	материали	
или	 други	 необичайни	 образи	 на	 животни,	 които	 са	
разпознаваеми,	но	в	същото	време	различни).	Важно	е	да	
се	даде	повече	време	децата	да	се	запознаят	с	куклата	на	
Макая	–	полуптица-полузмия	-	да	се	докоснат	и	да	проучат	
различното	му.

  Дискусия

Започнете	разговор	по	следните	въпроси:	

   Какво	видяхме?	(преразказване	на	историята)
   Защо	мислите,	че	Макая	никога	не	напуска	гнездото?	
   Какво	мислиш,	че	животните	са	чувствали	към	
Макая,	преди	той	да	се	покаже?

   Какво	накара	Макая	най-накрая	да	слезе	от	дървото?
   Защо	мислите,	че	животните	избягаха?	
   Как	смятате,	че	се	почувства	Макая,	когато	
животните	избягаха	от	него?	

  Упражнение / Игра

Насочваме	 децата	 чрез	 упражнение	 да	
изпитат	 затруднения	 в	 придвижването	 и	 да	
насърчим	 сътрудничеството	 помежду	 им:	
Създайте	 обстановка	 за	 децата,	 за	 да	 изследват	
животните	 чрез	 собствените	 си	 тела.	 Задавайте	
последователно	 имената	 на	 животните	 и	 всички	 в	 кръга	
пресъздават	 това	 животно,	 с	 помощта	 на	 движения	
и	 звуци.	 Всички	 деца	 се	 придвижват	 наоколо	 като	
имитират	 съответното	 животно.	 Накрая	 е	 ред	 на	 Макая.	
Помолете	 децата	 да	 опитат	 да	 направят	 тялото	 на	
полуптица-полузмия	 и	 да	 се	 движат	 така	 (въжета	 и	
превръзки	 могат	 да	 бъдат	 използвани	 за	 ограничаване	
подвижността	-	но	само	след	подходящ	анализ	на	риска).	
Помолете	 децата	 да	 споделят	 своя	 опит	 и	 усещания	 за	
трудността	да	се	движат	като	Макая.

След	 това	 ги	разделете	по	двойки	и	помолете	 за	 същото	
упражнение.	Едното	от	децата	да	се	движи	като	Макая,	а	
другото	да	му	помага.
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  Дискусия

Започнете	разговор	по	следните	въпроси:

	  Как	се	почувствахте	когато	изиграхте	Макая?
	  Имаше	ли	разлика	между	първия	път,	когато	
направихте	упражнението	самостоятелно	и	втория	път	-	
с	помощ?

  Разговор за ежедневния живот

Започнете	разговор	по	следните	въпроси:

Познавате	ли	някой,	с	физически	увреждания?	

Какви	увреждания	знаете/сте	виждали?

Мислите	ли,	 че	 във	вашия	 град	има	 съоръжения	 за	 хора,	
които	имат	двигателни	проблеми?

Как	се	държите	с	тези	хора?

  Фасилитиран разговор за бъдещо поведениe

	Започнете	разговор	по	следните	въпроси:

	  Какво	ще	направите,	когато	видите	човек	или	дете	с	
физически	увреждания?

	  Как	бихте	се	уверили,	че	те	се	чувстват	приети?	Какво	
бихте	им	казали?

	  Ако	има	някой,	който	не	подкрепя	хората	с	
увреждания,	какво	бихте	му	обяснили?

  Упражнение „Краят на историята”

Като	последна	стъпка,	помолете	децата	да	вземат	куклите	
и	 да	 изиграят	 края	 на	 историята.	 Помогнете	 им	 да	 го	
измислят	 заедно.	 Какво	 ще	 правят	 животните,	 които	
първоначално	са	се	уплаши	от	вида	на	Макая?	Всички	ли	
са	съгласни	с	края?	Защо?	Как	смятате,	че	животът	в	гората	
ще	се	промени	с	този	край?

  Заключителна активност

Дайте	 на	 децата	 да	 нарисуват	 Макая	 и	 да	 напишат	
вдъхновяващо	 изречение,	 което	 да	 им	 напомня	 за	
историята.

Вариант:�Дайте�на�децата�материали,�за�да�направят�своя�собствена�птица-
змия�(хартия�и�моливи,�рециклирани�материали,�лесно�оригами,�тесто).�
Помолете�ги�да�споделят�с�групата�своите�рисунки�и�изречения.�Помолете�ги�да�
споделят�това,�което�ще�си�спомнят�от�тази�сесия.
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Буба и Шанти
�автори:�Руан�Ришек�и�Венета�Николова

 Цели и задачи

След изучаване, всеки ученик ще:

	 Знае	правото	си	на	защита	/	свобода	от	дискриминация	
	 Развие	позитивно	отношението	към	между	културните	
различия
	 Повиши	своята	информираност	за	различията	между	
хората
	 Демонстрира	приемане	на	различията	между	хората	и	
внимание	към	приликите	и	сходствата	помежду	ни

Отношения / Нагласи включени в модула:

	 Съпричастност
	 Уважение
	 Въображение
	 Приемане	на	различията
	 Анти-дискриминация
	 Любопитство
	 Сътрудничество
	 Внимание	към	разнообразието	и	насърчаване	към	
приемане	на	различията	между	хората,	с	фокус	
върху	приликите	-	Прилагане	на	Член	2	от	Всеобщата	
декларация	за	правата	на	човека	-	Всеки	човек	има	
право	на	всички	права	и	свободи,	провъзгласени	в	тази	
Декларация,	без	никакви	различия,	основани	на	раса,	
цвят	на	кожата,	пол,	език,	религия,	политически	или	

други	възгледи,	национален	или	социален	произход,	
материално,	обществено	или	друго	положение.	Освен	
това,	няма	да	се	допускат	никакви	различия,	основани	
на	политическия,	правния	или	международния	статут	
на	държавата	или	територията,	към	която	човек	
принадлежи,	без	оглед	на	това,	дали	тази	страна	
или	територия	е	независима,	под	попечителство,	
несамоуправляваща	се	или	подложена	на	каквото	и	да	
е	друго	ограничение	на	суверенитета.

Знания включени в модула:

	 Член	2	(ВДПЧ)	-	свобода	от	дискриминация	
Междукултурен	диалог
	 География
	 Биология	и	зоология

Умения включени в модула:

	 Процес	на	вземане	на	решения
	 Критичното	мислене
	 Работа	в	екип
	 Активно	слушане

 Провеждане

	 8	-	10	години

	 10	-	12

	 на	закрито	с	възможности	за	възпроизвеждане	на	
музика	(звуци)	и	рисуване	с	бои

	 120	минути

	 2	листа	(A3),	бои	и	четки,	бяла	дъска/флипчарт,	
маркери,	вестници,	лепило,	мултимедийни	или	
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печатни	изображения,	музика	и	звуци,	12	играчки		за	
правене	на	сапунени	мехури.

 Помощни материали за модула - история:

„Буба и Шанти” 

Имало�едно�време�едно�малко�слонче�на�име�Буба.�
То�живеело�през�целия�си�живот�в�африканските�
равнини.�Буба�имал�голямо�въображение,�
понякога�той�оставал�във�водоема�за�водопой�
след�като�стадото�си�тръгне,�за�да�си�играе.�
Буба�си�фантазирал,�че�е�в�друг�свят,�различен�
от�техния,�и�си�представял,�че�играе�главен�
герой�в�собствената�си�история.�Един�ден�той�
се�преструвал,�че�гаси�пожар�със�струя�вода�от�
хобота�си.�Особено�забавно�му�станало,�когато�
осъзнал,�че�може�да�надува�мехурчета�с�хобота.�
Той�гонел�мехурчета�и�ги�пукал,�докато�те�летели�
навсякъде.�Тогава�решил�да�се�опита�да�надуе�най-
големият�балон�в�света.�Така�че,�той�надувал�
и�надувал�и�надувал,�докато�балонът�станал�
толкова�голям,�че�обгърнал�цялото�му�тяло!�

Буба�се�чувствал�толкова�готино�в�балона,�с�
всичките�цветни�отблясъци�на�светлината,�че�
не�забелязвал�какво�се�случва�с�него.�Неочаквано,�
когато�той�погледнал�надолу,�осъзнал,�че�се�
носи�във�въздуха.�Той�се�засмял,�но�смехът�му�
застрашително�разтреперил�мехура,�така�че�
той�останал�тих�и�спокоен.�Поривът�на�вятъра�
го�вдигнал�нагоре,�нагоре�в�небето!�Буба�бил�

развълнуван,�но�и�уплашен.�До�тогава�бил�напускал�
дома�си�само�във�въображението.�Той�нямал�никаква�
представа�какво�го�чака�напред.

Нов�порив�на�вятъра�от�запад�го�отнесъл�на�
изток.�Буба�не�можел�да�контролира�балона�и�се�
оставил�бриза�да�го�отведе�там,�където�трябва.�
Той�наблюдавал�с�любопитство�как�земята�под�
него�се�сменя�с�вода.�Балонът�летял�по-бързо�и�
по-бързо,�Буба�никога�не�бе�виждал�океана�преди!�
След�дълго�време�над�океана�се�показали�бреговете�
на�нова�земя.�Повърхността�изглеждала�различна�
от�африканските�равнини,�те�са�плоски�и�е�лесно�
да�се�видят�всички�животни,�но�тук�дърветата�
били�толкова�високи�и�дебели,�че�нищо�друго�не�се�
виждало�от�горе.�Това�запалило�любопитството�на�
Буба,�и�той�решил�да�поеме�риска�и�да�слезе�долу,�за�
да�провери�какво�има�там.�

С�голяма�смелост,�Буба�промушил�хобота�си�и�
спукал�собствения�си�балон.�ПУК!�И�започнал�да�
пада,�надолу,�надолу.�За�щастие�паднал�в�реката.�
Той�преглътнал�малко�вода,�изтръскал�водата�от�
ушите�си,�а�след�това�бавно�започнал�проучване.�
Забелязал,�че�джунглата�е�много�по-зелена�от�
дома.�Имало�толкова�много�малки�същества,�които�
живеят�в�плетеницата�от�дървета.�Докато�се�
разхождал,�той�трябвало�да�внимава�за�корените�
и�тръните�по�земята.�Тъкмо�се�борел�да�премине�
през�някакви�гъсти�клони,�когато�изведнъж�чул�
познат�звук.�Ослушал�се�внимателно�и�го�разпознал�
като�звукът�от�стадо�слонове!�Той�тръгнал�към�
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звука�и�ги�видял!�Всички�заедно�пасели�трева.�Буба�
бил�толкова�развълнуван,�че�се�затичал�към�тях�
крещейки�...�
Буба:�ДЖЪЪЪЪЪЪММММБОООООООООО!�
Всички�слонове�се�обърнали�за�миг�с�озадачени�
погледи�върху�лицата,�но�нито�един�от�тях�не�му�
обърнал�голямо�внимание,�с�изключение�на�една�
малка�слоница,�която�казала�...�
Шанти:�Намаскар!�Моето�име�е�Шанти.�
Буба:�Джъмбо�Шанти!�Моето�име�е�Буба.�Моля,�
кажи�ми,�къде�съм?�
Шанти:�Ти�си�в�Индия!�Но�сега�ти�ми�кажи�защо�
ушите�ти�са�толкова�големи?�

Буба�не�знаел�как�да�отговори.�Тогава�отново�
погледнал�към�стадото�и�осъзнал,�че�те�изглеждат�
много�по-различно�от�всички�слонове,�които�бе�
виждал�преди.�Били�по-дребни,�кожата�им�–�гладка,�
а�някои�от�тях�дори�нямали�бивни.

Шанти�дръпнала�опашката�на�баща�си�и�казала�...�
Шанти:�Тате,�погледни�колко�са�големи�ушите�на�
това�слонче!�

Баща�и�се�обърнал�и�се�изненадал�колко�различен�
бил�Буба.�Изведнъж�останалата�част�от�стадото�
го�обкръжила,�всички�го�гледали�и�шушукали.�
Бащата�казал�...�
Бащата-слон:�Откъде�идваш,�о,�големоухи�слоне?�
Буба:�От�другата�страна�на�водата.�От�земята,�
която�наричаме�Африка.�
Стадото:�Oooooo,�Африиикаааа!�

Бащата-слон:�Защо�изглеждаш�така?�Да�не�би�нещо�
да�не�е�наред�с�кожата�ти?!�Защо�имаш�толкова�
бръчки?!�
Буба:�Не�знам�...�всички�ние�изглеждаме�така,�там�
от�където�идвам.�
Бащата-слон:�Добре�тогава,�как�дойде�до�тук?�
Буба:�Аз,�хм,�аз�...�Летях�във�балон.�
Бащата-слон:�Мислиш�ли,�че�това�е�смешно?�Такъв,�
който�изглежда�като�теб,�по-добре�да�не�си�прави�
шеги.�Връщай�се�обратно,�откъдето�си�дошъл!�

Буба�навел�глава�от�срам.�Той�разбрал,�че�никой�не�
му�е�повярвал.�Стадото�последвало�Бащата-слон�и�
оставило�Буба�сам.�Всички,�с�изключение�на�Шанти,�
която�се�върнала�малко�по-късно.�Намерила�Буба�
сам�и�тъжен.�
Шанти:�Наистина�ли�дойде�тук�в�балон?�
Буба:�Да,�но�ти�наистина�ли�ми�вярваш?�
Шанти:�Предполагам,�че�да,�но�наистина�звучи�
налудничаво.�А�и�защо�си�напуснал�своя�собствен�
дом?�
Буба:�Исках�да�видя�други�земи.�Беше��ми�любопитно�
да�науча�какво�има�там.�И�ето,�че�те�намерих!�
Шанти:�Хмм�...�Добре!�Тогава�ми�разкажи�повече�за�
Африка�...�

Буба�и�Шанти�споделяли�истории�и�разговаряли�чак�
до�вечерта.�Те�станали�големи�приятели,�и�всеки�
ден�Шанти�идвала�при�Буба,�за�да�научи�повече�за�
Африка�и�за�съществата�там.�Но�тя�забелязала,�
че�когато�замълчавал�за�момент,�той�се�чувствал�
тъжен�и�изолиран�от�останалата�част�от�
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стадото.�Така�един�ден�тя�решила�да�направи�нещо�
за�него.�Тя�отишла�при�баща�си�и�казала:
 
Шанти:�Тате,�мисля,�че�трябва�да�приемем�
Буба�като�слон�точно�като�нас.�Защото�той�е�
изоставен�и�самотен.
Бащата-слон:�Няма�начин�Шанти!�Не�виждаш�ли,�че�
е�толкова�различен,�той�е�твърде�голям�и�твърде�
набръчкан,�той�говори�думи,�които�не�разбираме.�
Това�е�опасно.�Искам�да�кажа�какво�е�джъмбо�все�
пак?�
Шанти:�Джъмбо�означава�здравей�на�суахили�
тате,�също�като�намаскар�на�хинди.�Ние�можем�да�
го�разберем,�просто�трябва�да�опитаме!�Представи�
си,�ако�бях�в�Африка,�би�ли�искал�да�бъда�самотна,�
като�него?�

Бащата-слон�се�замислил�над�това,�което�младата�
му,�но�мъдра�дъщеря�казала.�Той�осъзнал,�че�е�
сбъркал�и�изпратил�покана�на�Буба�да�се�присъедини�
към�стадото.�Буба�с�радост�приел.�Той�заживял�
щастливо�в�продължение�на�месеци�с�тях.�Пътувал�
из�Индия�със�стадото�и�научил�много�за�тази�земя�
и�нейните�очарователни�създания.�
Една�сутрин,�Шанти�се�събудила�и�не�могла�да�
намери�Буба.�Търсила�навсякъде,�докато�стигнала�
при�реката.�Там�видяла�малки�мехурчета,�и�
незабавно�разбрала,�че�той�е�отлетял.�Може�би�
се�е�върнал�в�Африка,�защото�му�е�липсвал�дома,�
или�може�би�е�искал�да�види�друг�нов�свят,�защото�
все�още�е�бил�любопитен.�Така�или�иначе,�тя�
никога�не�го�забравила,�и�всяка�година�след�това,�

когато�видела�мехурчета�на�реката�в�този�ден,�
тя�се�питала,�дали�и�тя�някога�ще�отлети�сама�с�
вятъра.

 Образователни дейности с участниците:

 Игри за активиране на деца

Физически	упражнения	-	10	минути

 Тематична част:

 Интерактивна история

Разказва	 се	 историята	 “Буба	 и	 Шанти”,	 като	 децата	 са	
въвлечени	в	самата	история.

За	 създаване	 на	 атмосфера	 разказвача	 може	 да	 е	 с	
костюм	 със	 слонски	 уши,	 хобот	 или	 опашка.	 В	 момента,	
в	 който	 Буба	 прави	 мехурчета,	 в	 стаята	 да	 се	 появят	
истински	 сапунени	 мехурчета.	 Децата	 да	 се	 движат	
заедно	 с	 Буба	 следвайки	 историята	 (когато	 Буба	 се	
изкачва	 и	 спуска,	 когато	 се	 движи	 от	 запад	 на	 изток).		
Докато	 се	 разказва	 историята	 се	 демонстрират/
прожектират	 изображения	 (мултимедийни	 или	
печатни),	 показващи	 различни	 пейзажи	 от	 Африка	
и	 Индия,	 снимки	 на	 слонове.	 Звуци	 -	 звук	 на	 стадо	
слонове.	 Може	 да	 има	 и	 музика	 за	 фон	 на	 разказа.	
За	да	стане	историята	интерактивна	се	използват	визуални	
и	 аудио	 помощни	 средства.	 Прожектират	 се	 снимки	 на	
африканските	равнини	в	част	от	историята,	която	се	случва	
там,	снимки	на	океана,	докато	пътува	над	него,	и	снимки	на	
индийската	джунгла,	когато	той	пристигне	там.	Също	така,	
звукът	на	стадо	слонове,	когато	Буба	ги	чува	за	първи	път	
в	Индия.	Точната	употреба	на	помощните	средства	(образи	
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и	звуци)	помага	на	децата	да	визуализират	историята,	тъй	
като	някои	от	тях	може	да	не	са	виждали	снимка	на	тези	
земи.	 Това	 щи	 им	 помогне	 по-късно	 за	 илюстрацията.		
Щом	 разказвачът	 стигне	 момента	 в	 историята,	 когато	
Бащата-слон	и	стадото	слонове	трябва	да	решат	дали	Буба	
може	да	остане	или	да	напусне	спираме	историята.

 Дискусия 

	  Знаете	ли	какво	означава	Джъмбо	и	Намаскар*	?	
	  Как	се	казва	главният	герой	и	от	къде	идва?	
	  Къде	е	отишъл	той?	
	  Бил	ли	е	различен	от	другите	слонове	там?	
	  Познавате	ли	хора	от	различни	страни?	Те	изглеждат	
ли	по	различен	начин?	

	  Имате	ли	приятели,	които	изглеждат	различно?	
	  Били	ли	сте	някъде,	където	е	различно	и	как	се	
почувствахте?	

	  Как	се	чувствате,	когато	някой	нов	човек	идва	във	
вашето	пространство?

 Илюстрация / апликация “Картина на Африка и 
Индия”

Децата	 са	 разделени	 в	 две	 групи.	 Едната	 от	 групите	ще	
„пътува”	 до	 Африка,	 а	 другата	 до	 Индия.	 След	 като	 се	
разделят	 на	 групи	 инструктора	 ги	 пита	 какво	 знаят	 за	
слоновете,	и	дали	могат	да	нарисуват	слон.	Инструкторът	
демонстрира	как	можем	да	се	направи	лесно	слон	с	помощта	
на	 вестници	 и	 лепило.	 Тогава	 децата	 се	 насърчават	 да	
помогнат	 на	 инструктора	 да	 направи	 слона.	 (Помощни	
въпроси:	Колко	крака	има	слона?	Какво	друго?	Тяло?	Уши?	
Опашка?	 Глава?	 Хобот?).	 След	 демонстрацията	 децата	

*� „Здрасти!”�на�два�различни�езика�-�суахили�и�хинди�

са	 поканени	 да	 направят	 свои	 собствени	 слонове.	 След	
като	 всички	 направят	 своите	 слонове,	 децата	 започват	
да	работят	в	рамките	на	групите.	Първата	задача	е	да	си	
помислят	какво	правят	„нашите”	слонове	-	пият	вода,	ядат	
трева	 или	 листа,	 играят	 и	 т.н.,	 а	 след	 това	 започват	 да	
рисуват	околността	и	пейзажа,	в	зависимост	от	това	къде	
са	 -	Индия	или	Африка.	Инструкторът	ги	подкрепя	ако	се	
наложи	 напомняйки	 какъв	 е	 пейзажа	 -	 как	 е	 в	 Африка	 -	
пустиня,	савана,	няма	много	дървета,	жълто	и	т.н.	Същото	
важи	и	за	Индия	-	зелено,	много	дървета,	джунгла,	големи	
реки	 и	 т.н.	 След	 това	 децата	 се	 оставят	 на	 собственото	
им	 въображение,	 за	 да	 създадат	 пейзажи,	 за	 това	
което	 техните	 слонове	 правят	 там.	 Всяка	 група	 работи/
споделя	един	голям	лист	хартия.	След	като	са	нарисували	
пейзажите,	децата	трябва	да	поставят	своите	слонове	на	
подходящото	 място,	 в	 зависимост	 от	 това,	 което	 правят.	
(напр.	пиене	на	вода	–	до	водоема).	Тогава	двата	пейзажа	се	
закачат	на	стената	и	се	преминава	към	следващата	стъпка.		
Питаме	 децата	 за	 обратна	 връзка	 за	 това	 как	 са	 се	
чувствали	 по	 време	 на	 работа	 в	 екипите.	 Дали	 е	 били	
лесно	 или	 предизвикателно.	Искат	 ли	 да	 споделят	 какво	
им	 се	 е	 случило?	 Как	 са	 достигнали	 до	 решенията	 за	
разположението	на	нещата	в	своите	картини?	И	т.н.

 Упражнение за сравнение

Всички	 заедно	 сравняват	 двата	 пейзажа	 и	 какво	 правят	
слоновете	на	тях.	Това	много	добре	илюстрира	разликите	
между	двата	пейзажа	и	формата	на	различните	слонове,	но	
е	много	важно,	че	ние	поставяме	акцент	върху	действията	
на	слоновете	и	на	факта,	че	те	правят	едни	и	същи	неща	-	те	
се	нуждаят	от	вода,	подслон,	храна	и	т.н.	Междувременно	
правим	паралел	с	нашата	собствена	реалност,	че	и	хората	
като	 слоновете	 могат	 да	 изглеждат	 различно,	 говорят	
на	 различни	 езици,	 но	 нашите	 нужди	 са	 едни	 и	 същи	
навсякъде.
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 Упражнение за взимане на решения

Децата	 се	 насочват	 отново	 към	 историята,	 за	 да	 си	
представят,	че	те	са	стадото	от	индийски	слонове.	Те	трябва	
да	решат	като	група	дали	да	включат	или	не	Буба	в	тяхното	
стадо.	Ако	успеят	да	достигнат	консенсус	обсъждаме	как	е	
протекъл	процесът	и	защо	са	взели	съответното	решение.	
А	ако	не	могат	да	достигнат	до	решение,	ги	съветваме	да	
гласуват.	 Въпросите	 в	 тази	 активност	ще	 бъдат	 свързани	
с	причините	защо	той	трябва	да	бъде	включен,	или	защо	
не,	като	целта	е	да	се	насърчи	приемането	на	различията	и	
недопускане	на	дискриминация.	

Ако	децата	решат	да	приемат	Буба	в	стадото,	разказвача	
продължава	с	останалата	част	от	историята.

Ако	 децата	 решат	 да	 не	 приемат	 Буба	 в	 стадото,	
продължаваме	с	по-нататъшна	дискусия.

 Обратна връзка

Обучителите	 избират	 подходящ	 метод	 за	 получаване	 на	
информация	от	децата,	за	това	какво	са	научили	по	време	
на	 сесията.	 Може	 да	 бъде	 свързан	 с	 рисуване,	 писане,	
споделяне	и	др.

 Закриване

Закриваме	 сесията,	 като	 подаряваме	 на	 всяко	 от	 децата	
играчка	за	сапунени	мехури.	Молим	да	си	затворят	очите,	
да	издухат	сапунени	мехурчета	и	да	си	представят	мястото,	
където	 искат	 да	 отидат.	 Те	 вземат	 играчките	 с	 тях	 като	
символ	и	напомняне.
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Обувки и сок
�автори:�Ева�Наваро,�Ясмин�Насиф,�Осама�Хелми, 

� ������Моника�Рейтнер,�Хамза�Забалави

 Цели и задачи

След изучаване, всеки ученик ще:

	 Знае	своето	право	мнението	му	да	бъде	взимано	под	
внимание
	 Ще	разбира	смисъла	на	текста	от	Преамбюла	на	
Конвенцията	за	правата	на	детето	(1989)	-		За	пълното	и	
хармонично	развитие	на	личността	на	детето	то	трябва	
да	расте	в	семейна	среда,	в	атмосфера	на	щастие,	
любов	и	разбирателство
	 Може	да	взима	решения

Отношения / Нагласи включени в модула:

	 Уважение	за	себе	си	и	другите
	 Разбирателство

Знания включен в модула:

	 За	правото,	техните	възгледи	да	бъдат	взимани	под	
внимание
	 За	правото	да	взимат	решения	и	да	участват
	 За	най-добрия	интерес,	който	родителите	трябва	да	
проявяват	при	грижата	за	своите	деца

Умения включени в модула:

	 Вземане	на	решения
	 Комуникативни	умения
	 Активното	слушане
	 Себе	изразяване

 Провеждане

	 8	-	11	години

	 15	-	25

	 без	ограничения,	но	не	твърде	тясно

	 90	минути

	 три	цветни	карти	за	всяко	дете,	хартия,	маркери,	
проектор	и	лаптоп	(ако	е	необходимо	за	
представяне	илюстрации)

 Образователни дейности с участниците

 Игри за активизиране на децата

Физически	упражнения	–	10	минути
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 Тематична част:

  Интерактивна история - “Обувки и сок”

Историята	се	разказва	заедно	с	показване	на	илюстрациите	
към	нея	 (може	да	включва	специални	илюстрации,	които	
са	интерактивни)	или	снимки	на	илюстрациите.	

Представянето	 на	 историята	 може	 да	 се	 направи	 чрез	
разказ	и	в	същото	време	с	помощта	на	илюстрации	от	книга	
или	прожектиране.

  Дискусия

Веднага	 след	 историята,	 правим	 дискусия,	 докато	
съдържанието	 на	 историята	 е	 още	 „свежо”	 в	 съзнанията	
на	децата.	Питаме	децата,	как	са	се	чувствали	и	какво	се	е	
случило	в	историята.

  Активност “Кой трябва да реши?”

http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_39.asp	
(Виж	описанието	в	„Помощни	материали	по	темата”)

Разделяме	децата	на	три	групи	-	самостоятелни	решения,	
родителски	 решения	 и	 съвместни	 решения.	 След	 това	
обсъждаме	заедно	всеки	тип	решение	и	причините	за	него.

  Приложение

Напишете	или	изберете	заедно	с	децата	решения,	за	които	
те	 да	 разговарят	 с	 родителите	 си.	Така	 те	 биха	могли	 да	
създадат	 схема,	 където	 децата	 могат	 да	 се	 включат	 в	
процеса	на	вземане	на	решения	и	участие	в	ежедневните	
дейности	в	семейството.

 Помощни материали за модула - история:

„Обувки и сок”*

�Една�ранна�сутрин�момчето�се�събудило�и�отишло�
в�кухнята�да�закусва�като�всеки�ден…�
“Може�ли�бъркани�яйца?”�–�попитали�детето�.
Баща�му�му�подал�чиния�и�момчето�се�изненадало,�
като�видяло�вътре�палачинки.�“Може�би�баща�ми�е�
оглушал�през�нощта”,�помислило�си�момчето.�Но�си�
изяло�закуската�без�да�каже�нищо.�
След�закуска,�той�отишъл�да�се�облече.�
“Мамо,�може�ли�да�ми�подадеш�червената�
тениска?”�провикнало�се�момчето�от�стаята�си�.
Вместо�това,�той�получил�оранжева�тениска.�
“Може�би�мама�е�загубила�цветното�си�зрение�
през�нощта”�помислило�си�момчето.�Той�облякъл�
оранжевата�фланелка�и�се�приготвил�да�тръгва�
към�училище.�

През�деня�момчето�продължило�да�се�чуди,�дали�
нещо�не�се�е�случило�с�родителите�му�през�нощта.
(Виж�бележка�под�линия��)�
“Това�се�случва�всеки�ден.�Трябва�да�направя�нещо!!!”�
Вечерта,�той�се�огледал�и�видял�родителите�си�да�
гледат�телевизия.�Така�разбрал,�че�те�не�са�глухи.�
“Може�би�трябва�да�се�превърна�в�телевизор,�за�да�
ме�чуят”�-��помислило�си�момчето.

Така�че,�той�изрязал�от�хартия�рамка�на�
телевизор�и�отишъл�да�разговаря�с�родителите�

*� Игра�на�думи�от�английски�език�–�Shoes�and�Juice
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си.�Надеждата�му,�че�това�ще�помогне�се�изпарили,�
когато�разбрал,�че�те�отново�не�го�слушали.�
�На�следващата�сутрин,�когато�се�събудил�и�
отишъл�в�кухнята�за�закуска,�баща�му�поискал�от�
него�да�му�донесе�сок.
Изведнъж�на�момчето�му�хрумнала�брилянтна�
идея.
Вместо�да�му�донесе�сок,�той�му�донесъл�обувки.

Кой трябва да реши?

	  Кога	си	достатъчно	пораснал?
(http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_39.asp)

Теми:

	 Семейство	и	алтернативна	грижа
	 Участие

	 7-	10	години

	 4	-	24

	 45	минути

	 1	x	зелена,	жълта	и	оранжева	карта	за	всяко	дете	

Кратко описание

Децата	отговорят	на	 списък	от	 въпроси,	 на	 които	 трябва	
да	вземат	решение	във	всяка	ситуация.	След	всеки	въпрос,	
децата	 използват	 цветна	 карта,	 за	 да	 покажат	 своята	
реакция

Цели

	 Да	се	обърне	внимание	на	процеса	на	взимане	на	
решения	в	семейството
	 Да	се	обсъди	участието	на	децата	в	семейния	живот	
	 Да	се	въведе	концепцията	за	развитието	на	
способностите

Подготовка

	 Подгответе	въпросите	за	занятието
	 Подгответе	комплект	карти	за	всяко	дете.

Инструкции:
	 Помолете	групата	да	помислят	за	дрехите,	които	носят	и	да	
обсъдят	с	човек,	седящ	до	тях,	кои	е	решил	какво	да	облекат	
днес.	Родител/и?	Те	сами?	Съвместно	решение,	взето	от	
родител/и	и	детето?	Обяснете,	че	тази	активност	е	за	вземане	
на	решения

	 Дайте	комплект	карти	на	всяко	дете	(зелено,	жълто	и	
оранжево).	Обяснете,	че	ще	прочетете	списък	на	решенията,	
които	трябва	да	бъдат	направени,	и	след	всеки	въпрос	ще	
поискате	от	групата	да	прецени	кой	трябва	да	вземе	решение.	
Ако	детето	смята,	че	родителят/ите	трябва	да	вземе	решение,	
то	трябва	да	вдигне	зелена	карта.	Ако	смята,	че	детето	трябва	
да		вземе	решение,	тогава	то	трябва	да	вдигне	жълта	карта.	
Ако	смята,	че	детето	и	родителя/и	трябва	да	вземат	решение	
заедно,	тогава	то	трябва	да	вдигне	оранжев	картон.

	 Прочетете	въпросите	един	по	един	и	след	всеки	въпрос,	
изчакайте,	докато	всички	в	групата	вдигнат	карта.	Насърчете	
децата	да	огледат	отговорите	на	останалата	част	от	групата	
след	всеки	въпрос.	Някои	деца	в	групата	вероятно	ще	направи	
коментар,	но	в	този	момент	обучителя	не	трябва	да	насърчава	
дискусията:	задръжте	обсъждането	за	финалния	дебрифинг.

Дебрифинг и оценка:

	 Дискутирайте	активността	чрез	задаване	на	следните	въпроси:	
	  Хареса	ли	ви	тази	активност?	
	  Беше	ли	трудно	да	отговорите	на	някои	от	въпросите?	Защо?	
	  Кои	бяха	по-лесни	за	отговор	и	кои	по-трудно?	Защо?	
	  Защо	някои	хора	имат	различни	отговори?	
	  Има	ли	правилен	или	грешен	отговор	на	въпросите?	



31

	  Има	ли	значение	възраст	на	детето	за	ролята,	която	то	
трябва	да	има	при	вземането	на	решения	за	себе	си?	Защо	или	
защо	не?	

	 Въведете	термина	“развитие	на	способностите”	и	обяснете,	
че	това	означава,	че	децата	получават	повече	възможности	
за	вземане	на	решения	и	отговорности	за	личните	си	дела	в	
процеса	на	съзряване.	За	по-големи	деца,	може	да	се	реферира	
конкретно	към	Член	5	и	14	на	Конвенцията	за	правата	на	детето	
и	да	се	обсъждат	тази	концепции.	

	 Задавайте	въпроси	като	тези	за	ролята	на	децата	в	процеса	на	
вземане	на	решения:	

	  Участвате	ли	при	вземането	на	решения	в	семейството	ви?	
Кои	са	тези	решенията?	

	  Има	ли	неща,	за	които	можете	да	вземете	решение	за	себе	
си?	Какви	са	тези	решения?	

	  Има		ли	неща,	за	които	се	нуждаете	от	помощ	и	насоки	от	
вашия	родител/и,	за	да	се	вземе	решение?	Какви	са	тези	неща?	

	  Какви	са	начините,	по	които	можете	да	поискате	повече	
напътствия	от	вашия	родител/и?	

	  Важно	ли	е	за	вас	и	вашия	родител/и	да	участвате	в	живота	
на	семейството	си?	Защо	или	защо	не?	

	  Кои	са	начините,	по	които	вие	можете	да	участвате	повече	в	
семейния	живот?

	  Харесвате	ли	начина,	по	който	се	вземат	решения	в	
семейството	ви?	Има	ли	такива	решения,	в	които	вие	не	
участвате,	а	бихте	искали?	Какво	бихте	направили,	за	да	имате	
по-голяма	роля	при	вземането	на	решения?

	 Свържете	активността	с	правата	на	човека	чрез	задаване	на	
следните	въпроси:	

	  Защо	мислите,	че	някои	човешки	права	се	отнасят	до	правата	
на	децата	и	техните	семейства?	

	  Защо	мислите,	че	участието	във	вземането	на	решения,	

които	ги	засягат,	е	едно	от	човешките	права	на	всяко	дете?
	  Кой	друг	взема	решения	за	живота	на	децата,	освен	тях	и	
техните	родители?	Защо	това	е	важно?

Идеи за действия:
	 Поискайте	всеки	в	групата	да	разработи	семейна	стратегия	
с	родител/и	за	това	как	всеки	член	на	семейството	може	да	
участва	в	семейния	живот.	

	 Поканете	родител/и	да	говори	с	групата	за	мнението	им	за	
участието	в	семейния	живот,	включително	как	се	променя	
тяхната	роля	при	вземането	на	решения	за	децата	в	процеса	на	
тяхното	израстване	и	развитие.

Съвети за фасилитатора/обучителя:

	 Някои	въпроси,	може	да	са	трудни	за	някои	от	децата,	
насърчавайте	ги	да	изберете	карта	или	отговор,	който	е	от	най-
голямо	значение	за	тях.	

	 Запознайте	се	с	положението	на	семействата	на	децата	в	
групата,	с	която	работите.	Някои	деца	не	живеят	с	родител	
или	родители,	а	могат	да	живеят	с	настойник.	В	тези	случаи	
въпросите	трябва	да	включват	също	и	настойник/ци	заедно	с	
родител/и.	

	 Някои	деца	ще	искат	да	обяснят	защо	са	дали	определен	
отговор	на	момента,	но	вместо	да	се	дискутира	след	всеки	
въпрос,	напомняйте	на	децата,	че	те	ще	имат	възможността	да	
обсъждат	отговорите	след	това.	

	 Може	да	дадете	на	децата	да	нарисуват	картина	на	всяка	
цветна	карта,	преди	задаването	на	въпросите,	така	че	да	си	
спомнят	какво	означава	всяка	карта.	Освен	това,	можете	да	
напишете	това	на	флипчарт	или	дъска,	така	че	те	да	могат	да	си	
припомнят,	ако	забравят	кой	цвят	на	чие	решение	отговаря.	
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Адаптация: 

		За	по-дълга		и	по-
адълбочена	активност,	
помолете	децата	да	
обсъждат	своите	решения	
след	всеки	въпрос.	

		За	по-големи	деца:	
помолете	ги	да	
идентифицират	за	кое	
право	от	Конвенцията	
за	правата	на	детето	се	
отнася	всеки	въпрос.	

			За	по-големи	деца:	
попитайте	кои	човешки	
права	защитават	участието	
на	децата	и	родителите	в	
семейния	живот?	Защо	те	
са	важни?

Въпроси за активността:

 Кой	трябва	да	реши	дали	
можете	да	останете	сам	
у	дома,	когато	вашето	
семейство	отива	на	пазар?

На	5	години?	
На	10	години?
На	15	години?

  Кой	трябва	да	реши	дали	
можете	да	пушите	цигари?

На	6	години?
На	9	години?
На	15	години?

  Кой	трябва	да	реши	дали	
може	да	стоите	будни	до	
полунощ?

На	5	години
На	9	години
На	14	години?

  Кой	трябва	да	реши	дали	
можете	да	използвате	
интернет	без	надзор?

На	6	години?
На	10	години?
На	16	години?	

  Кой	трябва	да	реши	дали	
можете	да	изберете	своя	
собствена	религия?	

На	5	години?
На	9	години?
На	13	години?

 Кой	трябва	да	реши	дали	
можете	да	контактувате	с	
двамата	си	родители,	след	
като	те	са	разделени?	

На	4	години?
На	9	години?
На	17	години?

  Кой	трябва	да	реши	дали	
да	положите	военна	
служба?

На	6	години?
На	11	години?
На	16	години?

  Кой	трябва	да	реши	
дали	трябва	да	носите	
дъждобран,	когато	
излизате	в	дъжда?	

На	3	години?
На	9	години?
На	14години?	

  Кой	трябва	да	реши	
дали	трябва	да	бъдете	
вегетарианец	или	не?

На	4	години
На	8	години
На	13	години?

 Кой	трябва	да	реши	
дали	може	да	спрете	да	
посещавате	училище?	

На	6	години?
На	10	години?
На	15	години?	

  Кой	трябва	да	реши	дали	
може	да	се	присъедини	
към	местния	хор?	

На	5	години
На	9	години
На	17	години?

 Кой	трябва	да	реши	дали	
можете	да	имате	собствен	
мобилен	телефон?

На	4	години?
На	8	години?	
На	14	години?

  Кой	трябва	да	реши	
дали	трябва	да	бъдете	
поставени	в	приемна	
грижа?	

На	4	години?
На	10	години?
На	16	години?
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Изгубената топка
�автори:�Абдела�Алмомани,�Шакер�Атиа

 Цели и задачи

След изучаване, всеки ученик ще:

	 Повиши	осведомеността	си	за	приемане	на	различни	
деца	и	деца	с	увреждания

Отношения/Нагласи включени в модула:

	 Сътрудничество
	 Емпатия
	 Уважение	чувство	на	другите
	 Самочувствие
	 Приемане

Знания включен в модула:

	 Всяко	дете	има	право	да	играе,	дори	когато	то	има	
малки	или	големи	увреждания

Умения включени в модула:

	 Комуникация
	 Работа	в	екип

 Провеждане

	 7	-	12	години

	 10	-	15

	 без	ограничения

	 90	–	120		минути

	 Кукли,	музика,	аксесоари,	завеса	и	сцена,	превръзки	
за	очи

 Помощни материали за модула - история:

„Изгубената топка”

Децата�от�квартала�играели�футбол,�а�едно�
момче�ги�гледало�от�прозореца�на�близката�къща.�
Неговото�име�било�Али.�

В�един�момент�топката�отлетяла�и�пада�вътре�
в�къщата.�Валед,�едно�от�децата,�отишъл�да�я�
донесе�от�къщата.�Там�той�срещнал�майката�на�
Али�и�я�помолил�да�им�даде�топката.�В�това�време�
Али�се�появил�до�вратата.�Валед�бил�изненадан�
като�видял,�че�Али�седял�в�инвалидна�количка.�
Валед�осъзнал,�че�Али�седи�през�цялото�време�до�
прозореца,�защото�той�не�може�да�ходи.�
Валед�попитал�майката�на�Али,�дали�той�може�
да�играе�с�тях,�но�тя�се�страхувала,�да�пусне�Али�
сам�навън.�Но�Валед�я�убедил�и�тя�видяла,�че�Али�
е�много�щастлив�от�идеята�да�излезе�да�играе.�
Майката�на�Али�му�помогнала�да�си�смени�дрехите�
и�след�това�му�позволила�да�слезе�долу�и�да�играе.�
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Валед�отишъл�при�приятелите�си�и�им�казал�за�
това�как�се�запознал�с�Али.�Казал�им,�и�че�Али�ще�
дойде�да�играе�с�тях.�

Едно�от�децата,�Сами,�не�харесал�идеята�и�отказал�
да�играе�с�Али.�Сами�напуснал�играта,�но�Валед,�Али�
и�Айша�продължили�да�играят�и�да�се�веселят.�Сами�
осъзнал,�че�е�сам�и�се�върнал�при�другите.�Той�се�
извинил�на�Али�и�те�заиграли�всички�заедно.�
Майката�гледала�играта�и�се�чувствала�щастлива,�
че�Али�играе�с�другите�деца.�Накрая,�Али�казал�
сбогом�на�новите�си�приятели�и�обещал,�че�той�ще�
играе�отново�с�тях�утре.

 Образователни дейности с участниците

 Игри за активизиране на децата

Физически	упражнения	–	10	минути

   Тематична част:

 Въведение

Инструктор	изпълняващ	ролята	на	дете	играе	пантомима,	
изразяваща	тъга	и	самота.	Друг	инструктор	се	включва	и	
весело	започва	да	разпитва	„детето”	защо	е	тъжно.	Опитва	
се	да	го	развесели	и	забавлява.	Накрая	предлага	да	разкаже	
история,	за	да	направи	„детето”	щастливо.	Двамата	отиват	
зад	завесата	и	историята	започва…

 Куклено представление

Историята	се	изиграва	чрез	традиционни	кукли	ръкавици.	
В	края	на	историята:

Инструктора-мим	отново	излиза	и	започва	да	пее	и	танцува	
с	 децата	 от	 аудиторията,	 	 след	 това	 всички	 останали	
инструктори	излизат	и	се	присъединяват	към	децата.

 Активност

След	представянето	на	историята	се	провежда	комбинация	
от	 две	 активности	 от	 „Компасито”:	 Завързани	 очи	 и	
Безмълвен	 говорител.	 В	 началото	 завързваме	 очите	 на	
децата	и	ги	молим	да	извършат	конкретни	задачи	(задачите	
зависят	от	мястото	и	пространството,	 което	имате).	След	
това	ги	молим	да	се	опитат	да	изразят	различни	изречения	
без	 да	 говорят.	 Така	 децата	 получават	 представа	 колко	
трудно	е	да	живееш	с	увреждания.

 Дискусия

Попитайте	 децата,	 дали	 познават	 някого	 с	 увреждания.	
Попитайте	ги	да	изброят	права	на	децата	с	увреждания	и	
права	на	тези,	които	нямат	увреждания.

 Приложение на наученото

Молим	 децата	 да	 изброят	 различни	 доброволчески	
дейности,	 в	 които	 могат	 да	 се	 включат	 заедно	 с	 деца	 с	
увреждания.	
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Хоботчо
�автори�Усама�Абоелез,�Дана�Янис,�Мария�Уреа,�Милена�Ленева,�Сара�Батрауи

 Цели и задачи

След изучаване на темата “Хоботчо”, всеки ученик ще:

	 Повиши	информираността	си	за	правото	на	
недискриминация

Отношения/Нагласи включени в модула:

	 Чувство	за	справедливост	и	социална	отговорност
	 	Желание	за	принос	към	подобряване	на	положението	в	
общността
	 Уважение	към	себе	си	и	другите,	съпричастност	и	
солидарност
	 Любопитство	и	откритост	на	съзнанието
	 Оценяване	на	разнообразието
	 	Чувство	на	отговорност	за	собствените	действия

Знания включени в модула:

	 Антидискриминация
	 Театър	на	образите
	 Научни	факти	за	природата
	 Самоосъзнаване

Умения включени в модула:

	 Себеизразяване
	 Самочувствие
	 Разрешаване	на	конфликти
	 Въображение	и	креативност
	 Комуникативни	умения
	 Работа	в	екип

 Провеждане

	 7	-	12	години

	 20

	 класна	стая,	на	открито,	театър

	 90	минути

 Помощни материали за модула - история:

„Хоботчо”

Имало�едно�време�едно�слонче,�което�се�родило�без�
хобот.�Неговото�име�било�Хоботчо.�Налагало�му�
се�да�разчита�на�майка�си,�да�му�помага�за�хранене�
и�миене.�Хоботчо�не�можел�да�се�придвижва�с�
останалата�част�от�стадото,�защото�не�можел�
да�се�хваща�за�опашките�на�други�слонове�без�
хобот.�Хоботчо�вървял�редом�с�майка�си�навсякъде.�
Един�ден�майка�му�е�изчезнала,�и�животът�му�
станал�труден.�Нямало�кой�да�му�помага�и�да�се�
грижи�за�него,�така�че�той�се�превърнал�в�тежест�
за�стадото.�Слоновете�решили�да�го�изоставят,�
тъй�като�не�можел�да�следва�стадото.�Лидерът�на�
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стадото�казал�на�Хоботчо�с�много�сериозен�тон:�
“Хоботчо�спри�да�се�влачиш�след�нас,�толкова�си�
жалък,�виж�се�...�нямаш�хобот.Като�не�можеш�да�
се�справящ�сам�намери�си�друго�място�за�живеене�и�
някой�друг,�когото�да�дразниш.�“�
Хоботчо�бил�много�тъжен.�Той�напуснал�стадото�и�
тръгнал�сам�да�си�търси�дом.�Докато�се�разхождал�
Хоботчо�си�подсвирквал,�за�да�не�се�чувства�
самотен,�и�тъй�като�бил�без�хобот�не�издавал�
слонски�звуци,�но�подсвирквал�наистина�добре.�
Един�ден,�докато�Хоботчо�търсел�храна�и�вода�
ято�птици,�го�чули�да�подсвирква�мелодично�и�му�
подвикнали:�“Хей,�ти�свириш�като�нас!”�Хоботчо�
отговорил:�“Да!�Това�е�може�би�единственото�нещо,�
което�мога�да�правя�добре,�аз�нямам�хобот�“.�“И�ние�
нямаме!�“�отговорили�птиците.�“Ела�с�нас,�можем�
да�ти�покажем�мястото�край�реката,�където�
живеем.�Хайде,�изглеждаш�уморен�и�трябва�да�си�
починеш.”�Хоботчо�отишъл�с�тях.
Те�станали�приятели�и�той�се�присъединил�към�
ятото.�

Дните�минавали�и�сухият�сезон�ставал�все�по-
тежък.�Стадата�слонове�безуспешно�търсели�
вода.�Те�се�готвели�да�заминат�на�опасно�пътуване�
-�далеч,�за�да�се�спасят�от�сушата.�Хоботчо�си�
помислил:�“Те�са�все�още�моето�семейство,�аз�
трябва�да�им�помогне�и�да�им�покажа�пътя�към�
реката,�където�живея�сега.”�Така�Хоботчо�отиде�
при�стадото,�казвайки:�“Вие�наистина�не�трябва�
да�заминавате!�НИЕ�можем�да�останем�тук,�
защото�знам�място�с�изобилие�от�вода.”,�и�им�

казах�къде�е�реката.�“Ние�ли?!?�Ти�не�си�част�от�
нас!”�отговорили�слоновете.�“Ти�си�без�хобот,�как�
изобщо�успяваш�да�се�храниш�или�да�пиеш�вода!�
Ти�си�безполезен,�махай�се,�откъдето�си�дошъл.�
И�без�това�си�имаме�достатъчно�неприятности,�
за�които�да�се�тревожим!”.�Стадото�слонове�
продължило�търсенето,�но�не�могли�да�намерят�
вода�никъде.

Някои�слонове�започнали�да�се�чудят:�“Може�би�
Хоботчо�е�прав!�Защо�не�отидем�поне�да�проверим.�
И�без�това�единствения�друг�вариант�е�да�заминем�
на�далеч.”�Слоновете�отишли�до�мястото,�
което�им�описал�Хоботчо.�Там�наистина�открили�
изобилие�от�чиста�вода�и�се�почувствали�виновни,�
че�са�се�отнасяли�лошо�с�него�през�цялото�това�
време.

Слоновете�разбрали,�че�дори�да�нямаш�хобот,�не�
означава,�че�си�безполезен.�Стадото�се�извинило�
на�Хоботчо�и�го�помолили�да�се�върне�при�тях.�Те�
му�предложили�занапред�да�върви�най-отпред�в�
стадото�и�да�ги�води.�Хоботчо�прие�и�застанал�
начело�на�стадото,�така�че�не�му�се�налагало�да�
се�хваща�с�хобот�за�опашката�на�някой�отпред.�
Хоботчо�заслужил�това�признание�–�да�бъде�начело�
на�стадото�-�за�невероятния�си�дух.
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 Образователни дейности с участниците

  Игри за активизиране на децата

Физически	упражнения	–	10	минути

 Тематична част:

  Интерактивна история

Децата	 преживяват	 историята	 чрез	 разказване,	
комбинирано	с	илюстрации,	кукли	или	оригами.

  Театър на образите I

Дава	се	възможност	на	децата	да	изразят	как	се	чувстват	
след	историята	чрез	„Театър	на	образите”	(метод	от	Theatre	
of	oppressed).

Децата	 трябва	 да	 пресъздадат	 две	 изображения	 от	
историята.	Те	създават	статични	образи	 (живи	картини)	с	
телата	си	според	това,	което	чувстват.	Първата	картина	е,	
когато	водачът	на	стадото	казва		на	Хоботчо,	че	той	ги	бави,	
така	 че	 той	 трябва	 да	 напусне	 стадото.	 Втората	 картина	
ще	бъде	вторият	конфликт	 -	когато	Хоботчо	се	опитва	да	
им	каже	къде	е	водата,	а	стадото	не	му	обръща	внимание.	
Прави	се	анализ	и	обсъждане	на	образите.

  Игра със стикери

Децата	свързват	историята	с	тяхната	реалност	и	техния	свят	
в	две	възможни	посоки-	можете	да	изберете	в	зависимост	
от	 човешкото	 право,	 което	 искате	 да	 се	 подчертае,	 дали	
това	 да	 е	 недопускане	 на	 дискриминация	 или	 грижа	 за	
хора	с	увреждане).

На	 децата	 се	 раздават	 цветни	 стикери,	 които	 те	 залепят	
върху	челото	си.	Всяко	дете	ще	получи	стикер	с	определен	
цвят.	Четири	 от	 децата	ще	 имат	 цветове,	 които	 никой	 от	
останалите	няма.	Децата	 трябва	да	 се	разделят	на	 групи	
според	цветовете	на	 техните	 стикери	–	 един	цвят	 е	 една	
група.	Проведете	дискусия	с	децата	за	това	как	се	чувстват	
и	 какво	мислят	 за	 това	да	 си	 част	 от	 група	или	да	не	 си.	
Питайте	и	децата,	които	са	част	от	група	и	другите,	които	
остават	сами	след	разделянето

  Театър на образите II

Помолете	 децата	 да	 се	 върнат	 към	 двете	 изображения	
от	 Театър	 на	 образите	 I.	 Да	 се	 опитат	 да	 предложат	
решение	 на	 конфликтите	 отново	 чрез	 живи	 картини.	
Проведете	 дискусия,	 за	 това	 как	 да	 се	 прилагат	 такива	
решения	в	действителност.	За	правото	на	недопускане	на	
дискриминация	и	др.	
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Не съди за книгата по корицата
�автори�Мария�Уреа,�Лора�Величкова,�Мохамед�Абделрехем,�Барбара�Малечка)

 Цели и задачи

След изучаване на темата, всеки ученик ще:

	 Знае	как	да	се	справя	с	обидите	в	среда	със	стереотипи.
	 Разбира	произхода	на	стереотипите	в	обществото	и	
своето	непосредствено	обкръжение
	 Ще	може	да	се	справя	с	проблеми,	свързани	с	
междуличностни	различия

Отношения / Нагласи включени в модула:

	 Чувство	за	справедливост	и	социално	равенство
	 Съпричастност	и	солидарност
	 Уважение	към	себе	си	и	другите
	 Приемане	и	оценяване	на	многообразието
	 Чувство	на	отговорност	за	собствените	действия
	 Чувство	за	достойнство	и	позитивна	самооценка

Знания включен в модула:

	 Всеки	човек	има	права	и	отговорност	да	уважава	
правата	на	другите
	 Правата	на	човека	са	универсални
	 Правата	на	човека	определят	норми	на	поведение

Умения включени в модула:

	 Критично	мислене
	 Положително	трансформиране	на	конфликти
	 Постигане	на	консенсус
	 Активно	слушане
	 Разрешаване	на	проблеми
	 Демократично	участие	в	дейности

 Провеждане

	 16	–	21(гимназия)	години

	 10	-	20

	 без	ограничения;	с	възможности	за	прожектиране

	 90	–	120		минути

	 картини	с	двойни	образи,	части	от	филма	
„Сблъсъци”	2004	(http://www.imdb.com/title/
tt0375679),	проектор,	компютър

 Помощни материали за модула - история:

„Мансур и Пабло”

Мансур�е�15�годишно�момче�и�току-що�пристигнало�
в�Испания.�Родителите�му�решили�да�мигрират�
в�търсене�на�по-добър�живот.�Той�живее�със�
семейството�си�в�испански�град�и�трябва�да�ходи�на�
училище.�

Първия�ден,�когато�отишъл�на�училище,�било�
ужасно.�Учителката�говорила�твърде�бързо�
и�високо,�с�ококорени�очи�и�жестикулирайки�
неразбираемо.�Все�пак,�това�не�било�най-
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лошото.�Нямало�нищо�по-лошо�от�погледите�
на�съучениците�му,�техния�смях�и�клюки.�Не�
било�нужно�да�разбираме�думите,�за�да�схване�
напълно�смисъла�им.�Заради�това�Мансур�решил�
да�напусне�училище.�Той�се�страхувал�от�учителя,�
от�съучениците�си,�от�книгите,�от�белите�листа,�
които�трябвало�да�запълни�с�неразбираеми�
думи.�Така�че,�всеки�ден�той�излизал�от�дома�си,�
преструвайки�се,�че�ходи�на�училище,�за�да�не�се�
притесняват�родителите�му.�Но,�той�прекарвал�
времето�си�по�улиците�с�приятели�от�собствената�
си�страна,�които�били�по-големи�от�него,�и�които�
нямали�какво�друго�да�правят.�Никой�от�тях�нямал�
работа.�Висейки�на�улицата�Мансур�всеки�ден�
виждал�Пабло�да�отива�на�училище.�
Пабло�бил�ученик�в�класа�на�Мансур,�и�негов�
съсед.�Когато�Пабло�тръгвал�за�училище,�той�
често�забелязвал�Мансур�и�приятелите�му.�Той�
изглеждал�уплашен,�когато�преминавал�покрай�
Мансур.�Причината�била,�че�майката�на�Пабло�
му�обяснявала�неприятни�неща�за�такива�хора�
“Тези�имигранти�идват�тук�да�вземат�нашите�
пари”;�О,�или�“Тези�мюсюлмани�са�луди�хора,�те�
всички�са�терористи,�те�всички�са�джебчии.”�Пабло�
също�гледал�и�телевизионните�предавания�за�
мюсюлманския�свят�–�терористичните�атаки�в�
Кулите�Близнаци,�Аточа�и�т.н.�

Един�ден,�когато�Пабло�отивал�на�училище,�
завивайки�покрай�ъгъла�се�сблъскал�в�Мансур.�
Мансур�за�малко�да�падне�от�изненада.�Пабло�не�
очаквал�и�се�уплашил.�Той�хукнал�да�бяга�крещейки:�

“Крадец,�крадец,�иска�да�ми�открадне�портфейла”.�
Всички�на�улицата�се�втренчили�в�Мансур.�Пабло�
вече�бил�избягал�и�Мансур�не�можел�да�разбере�
нищо.�В�крайна�сметка�бил�отведен�в�полицейския�
участък.�След�дълги�часове�на�очакване,�той�бил�
претърсен.�Портфейла�на�Пабло�обаче�не�бил�
намерен�у�него�и�накрая�го�пуснали�да�се�прибира�
вкъщи.�Той�пристигнал�у�дома�много�късно�и�
силно�натъжен.�Майка�му�го�попитала:�“Защо�се�
прибираш�толкова�късно?”.�Мансур�отговорил:�
“Защото�бях�поканен�от�един�съученик,�да�отида�на�
вечеря�в�дома�му.�Много�съм�уморен�мамо,�отивам�
да�спя.”�

Същия�ден�Пабло�се�прибрал�у�дома�и�обяснил�
на�майка�си�какво�се�случило.�Когато�отишъл�
да�си�ляга�и�съблякъл�дрехите�си,�той�намерил�
портфейла�си�във�вътрешния�джоб.�От�този�ден�
майка�му�го�придружавала�до�училище,�и�сменяла�
маршрута�всеки�ден.�Тъй�като�родителите�му�
ходели�на�работа,�понякога�Пабло�трябвало�да�се�
грижи�за�сестра�си.�Понякога�трябвало�да�готви�
за�вечеря�и�да�слага�сестра�си�в�леглото.�Един�
ден�Пабло�забравил�да�загаси�котлона�и�тигана�
останал�отгоре.�След�един�час,�докато�завършвал�
домашното�си,�изведнъж�видял,�че�кухнята�гори.�
Той�се�опитал�да�гаси�огъня,�но�вместо�това�го�
разпалил�повече.�Пабло�изтичал�навън�да�потърси�
помощ�и�видял�две�момчета,�които�тичаха�към�
къщата.�Когато�приближили,�той�видял,�че�едно�
от�момчетата�е�Мансур.�Мансур�също�познал�
Пабло.�Той�не�би�забравил�това�лице�до�края�на�
живота�си…
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 Образователни дейности с участниците

 Въведение

В	 началото	 показваме	 няколко	 картини	 с	 двойни	 образи	
(виж	приложението),	за	да	насочим	вниманието	на	групата	
и	да	демонстрираме,	че	първото	впечатление	може	да	ни	
подведе.	Тук	идва	първото	послание	-	“Не	бива	да	съдим	за	
книгата	по	корицата”.

 Тематична част:

 История

Обучителят	 разказва	 историята	 “Мансур	 и	 Пабло”,	
оставяйки	края	отворен.

 Дискусия

Започнете	дискусия	по	следните	въпроси	/	теми:
В�зависимост�от�аудиторията�(например,�ако�са�от�малцинство),�фокусът�ще�
бъде�в�различни�елементи�на�историята.

	  Как	се	почувствахте?	

	  Какво	се	е	случило?	

	  Кой	е	лош	и	кой	е	добър	в	историята?	СТЕРЕОТИПИ	

Анализ	на	действията	на	Мансур.

Анализ	на	причините	за	трудностите	в	живота	на	Мансур.

 Завършване на историята (Ролева игра)

Завършване	 на	 историята	 от	 участниците	 –	 молим	
участниците	 (всички	 заедно,	 в	 малки	 групи,	 по	 двойки)	
да	 измислят	 край	 на	 историята	 и	 да	 го	 изиграят	 (или	 да	
напишат	текста	и	да	го	прочетат).	Можем	да	ги	поставим	в	
ролите	на	различните	герои	и	да	дискутираме	през	техните	
гледни	 точки.	 Обсъждаме	 резултатите	 и	 сравняваме	
различните	възможни	финали	на	историята.	

 Дискусия

Започнете	дискусия	по	следните	въпроси/теми:

	  Как	можем	да	преодолеем	чувството	на	обида?	
	  Важността	да	се	дава	равен	шанс	на	всички.	
	  Прилагането	на	критично	мислене	(защо	тези	хора	
действат	по	този	начин?)	

	  Намирате	ли	връзки	с	реалния	си	живот?	
	  Как	да	се	предпазим	от	даване	на	оценки	на	база	
стереотипи?

 Анализ на видео
Прожектират	се	някои	сцени	от	филма	“Сблъсъци”	2004,	предлагащ	
различен	поглед	върху	същата	тема.	
След	това	ние	обсъждаме	с	участниците	техни	лични	ситуации.	
Говорим	за	най-добрият	начин	да	планират	живота	си	отсега	
нататък.	
Може	да	се	изработят	и	лични	планове	за	действие,	както	и	списък	
от	действия	или	поведения,	които	участниците	се	ангажират	да	
следват.
(Незадължително)	Направете	крачка	напред	–	тази	активност	от	
“Компас”		(http://eycb.coe.int/compass/en/chapter_2/2_38.asp)	може	
да	се	използва	в	тази	сесия,	за	да	се	разшири	разбирането	на	
участниците	за	дискриминация.
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1001 Нощ
�автори�Хиба�Хунейни,�Мария�Салгадо,�Венета�Николова,�Ясмин�Насиф

 Цели и задачи

След изучаване, всеки ученик ще:

	 Повиши	своята	осведоменост	по	въпросите	свързани	с	
равенството	между	половете	(стереотипи)

Отношения / Нагласи включени в модула:

	 Да	бъдат	позитивни	и	да	нямат	стереотипи,	въз	основа	
на	пола

Знания включен в модула:

	 Да	обогати	познанията	на	учениците	за	равенството	
между	половете	и	стереотипите

Умения включени в модула:

	 Да	подобри	уменията	на	учениците	за	водене	на	
дискусии,	критично	мислене,	активно	слушане	и	
комуникация

 Провеждане

	 12	-	16	години

	 20	-	25

	 в	клас	или	в	подходящо	помещение

	 90	-	120	минути

	 флипчарт,	хартия,	химикалки,	маркери	и	музика

 Помощни материали за модула - история:

„Шехеразада и 1001 нощи”

Can�ya�Makan...�живял�много�могъщ�султан�на�име�
Шахриар.�Той�управлявал�голяма�империя,�която�
достигала�чак�до�Индия.�
Един�ден�султана�научил,�че�жена�му�го�е�предала.�
Той�бил�силно�разочарован�и�това�го�накарало�да�
повярва,�че�всички�жени�в�крайна�сметка,�ще�го�
предадат.�От�този�момент�нататък�всяка�вечер�
в�продължение�на�три�години,�султанът�взимал�
по�една�жена�за�през�нощта�и�я�екзекутирал�на�
следващата�сутрин.�

Един�ден,�Шехеразада,�красивата�дъщеря�на�везира,�
доброволно�решила�да�прекара�една�нощта�със�
султана.�Тя�била�известна�със�своята�колекция�
от�хиляда�книги,�мъдростта�и�остроумието�
си.�Великият�везир�бил�много�разстроен�от�
решението�на�дъщеря�си,�защото�знаел,�че�тя�ще�
умре�на�сутринта.�
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През�нощта�Шехеразада�започнала�да�разказва�
приказка,�докато�султанът�лежал�буден.�Щом�
нощта�свършила�и�се�появили�първите�слънчеви�
лъчи,�тя�спряла�по�средата�на�историята.�
Султанът�казал:�
-� Не�можеш�да�спреш�сега.�Не�си�довършила�
приказката.�Моля,�продължи!�
-� Нямам�повече�време,�господарю!�Зората�дойде�-�
отвърнала�Шехеразада.�

Султанът�пощадил�живота�и�за�още�един�ден�
защото�искал�да�чуе�края�на�приказката.�Така�
на�следващата�нощ�Шехеразада�завършила�
историята,�а�след�това�започнала�друга,�още�
по-вълнуваща�от�първата�и�отново�спряла�
на�половината�когато�дошла�зората.�Така�че�
султанът�пощадил�живота�и,�за�да�завърши�и�
втората�приказка.�

Ден�след�ден,�султанът�не�взимал�живота�на�
Шехеразада,�чакайки�края�на�следващата�приказка.�
Това�продължило�1001�нощи,�а�през�това�време�
султанът�се�влюбил�в�Шехеразада.�В�края�на�1001-
вата�нощ�Шехеразада�казала�на�султана,�че�няма�
повече�истории,�за�разказване.�Тогава�вместо�да�
я�убие�султанът�я�направил�своя�кралица.�Така�
Шехеразада�могла�да�превърне�султана�в�добър�и�
мъдър�човек.

 Образователни дейности с участниците

	 Въвеждащи	дейности	с	децата	–	10	минути

 Тематична част:

	 История за Шехеразада

Разказване	 на	 историята.	По	 време	 на	 разказа	 за	фон	 се	
пуска	нежна	музика.	Текста	на	историята	се	модифицира,	
за	да	е	противоположен	по	отношение	на	половете	(султан	
–	султанка;	съпруга	-	съпруг	и	др.)

	 Адаптирана активност “Имало едно време...” от 
„Компасито” 

Изпълнете	 активността	 чрез	 използване	 (обърнатата)	
история	за	Шехеразада	и	я	адаптирайте	към	възрастовата	
група	на	децата.

	 Обсъдете на историята, като се задават следните 
въпроси:

	  Хареса	ли	ви	тази	история?	
	  Смятате	ли,	че	има	нещо	необичайно	в	нея?	
	  Кога	историята	ви	се	стори	необичайна?	Попитайте	
за	примери.	

	 След	 това	 помолете	 децата	 да	 помислят	 за	
характеристики	 и	 дейности,	 които	 те	 считат	 за	 типични	
мъжки	или	женски	в	ежедневието	си.	
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	 Разделете	ги	на	групи	за	да	попълнят	двете	таблици	-	за	
типичните	роли	на	половете,	и	за	нетипични	роли.

	 Сравняване	на	таблиците	и	търсене	на	връзки	с	други	
приказки	и	реалния	живот	-	оценка	на	активността:	

Децата	сравняват	двете	таблици.	

Мислят	 за	 други	 истории,	 в	 които	 героите	 имат	 типични	
характеристики	и	такива,	в	които	героите	имат	нетипични	
характеристики.	

Дават	 примери	 за	 ситуации	 в	 реалния	 живот,	 където	
участниците	проявяват	нетипични	характеристики

Дефиниране	на	стереотипите	и	даване	на	примери

	 Дискусия

Задайте	следните	въпроси	на	децата:	

	  Защо	е	несправедливо	да	има	стереотипи	към	
момчета	и	момичета?	

	  Каква	е	връзката	между	стереотипите	и	човешките	
права?	

	  Какво	можете	да	направите,	за	да	действате	срещу	
стереотипите?

	  Направете	списък	на	флипчарт	на	нещата,	които	може	
да	се	направят,	за	да	се	действа	срещу	стереотипите.	
Списъкът	може	да	бъде	закачен	в	бюлетина	на	класа.

Теми

	 Демокрация
	 дискриминацията
	 равенството	между	половете

	 7-	13	години

	 5	-	15

	 40	минути

	 флипчарт	и	писалки	

Кратко описание

	 Преразказ	позната	история	с	обърнат	пола	на	героите,	
което	да	доведе	до	обсъждане	на	половите	стереотипи

Цели

	 Да	се	разпознаят	стереотипните	роли	и	характеристики	
на	половете	в	приказки	и	ежедневието	
	 Да	се	обсъдят	традиционни	и	нетрадиционни	роли	на	
половете
	 Да	се	насърчи	равенството	между	половете

Подготовка

	 Ревизиране	/	презаписване	на	добре	познатата	история	
(например	роман,	приказка,	филм)	не	повече	от	10	
минути,	обръщане	на	пола	на	повечето	персонажи.	
Ако	е	необходимо,	променете	техните	имена	и	други	
подробности.	Изберете	една	история	с	герои	от	двата	
пола,	които	се	държат	по	традиционния	начин.

Виж�примера�на�обърната�приказка��“Пепеляшка”�по-долу.
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Инструкции:

	 Помолете	децата	да	се	настанят	удобно	в	кръг.	
Обяснете,	че	ще	им	разкажете	една	история,	те	
трябва	да	слушат	внимателно	и	да	внимават	за	нещо	
необичайно	в	историята.	Прочетете	променената	
история	на	децата.	Спирайте	от	време	на	време,	
за	да	питате:	“Забелязвате	ли	нещо	необичайно	
в	тази	история.”	След	като	всички	деца	разберат,	
че	в	историята	ролите	са	обърнати,	може	да	не	е	
необходимо	да	четете	цялата	история	до	края.	
	 	Обсъдете	историята,	като	задавате	на	въпроси:	

	  Хареса	ли	ви	тази	история?	
	  Смятате	ли,	че	има	нещо	необичайно	в	нея?	
	  Кога	историята	ви	се	стори	необичайна?	Попитайте	
за	примери.

	 Подчертайте,	че	нещо	ни	изглежда	странно,	когато	
се	различава	от	ежедневния	ни	опит	и	очаквания.	
Попитайте	децата	да	мислят	за	характеристиките	
и	дейностите,	които	те	считат,	типични	за	мъжете	и	
жените	в	ежедневния	им	живот.	Запишете	техните	
предложения	в	таблица	като	тази	по-долу.

	 Таблица	1:	Стереотипните	роли	на	половете

Мъжете	/	момчетата	 Жените	/	момичетата	

ОБИЧАЙНИ	
ХАРАКТЕР-	
ИСТИКИ

	 Любопитни
	 умни
	 смели
	 силни
	 приключенски	
настроени
	 агресивни
	 амбициозни
	 къса	коса	

	 Възпитани
	 чувствителни
	 тихи
	 грижовни	към	другите
	 плахи
	 любопитни
	 послушни
	 носят	рокли
	 дълга	коса	

ОБИЧАЙНИ	
ДЕЙНОСТИ	

	 Спорт
	 бой
	 работа	(професия)
	 предприемат	
действия
	 управляват	камиони	

	 Остават	у	дома
	 да	вършат	домакинска	работа
	 плачат	лесно
	 клюкарстват
	 обичат	хубави	дрехи
	 страхуват	се	от	буболечки	

	 Обсъждане	на	таблицата:	
Сравнете	 таблицата	 с	 познатата	 (стандартната)	 версия	
на	 приказката.	Имат	 ли	 героите	 типични	 характеристики	
и	 дейности	 (например	 Пепеляшка	 остава	 у	 дома,	 плаче,	
получава	хубави	дрехи,	а	Принцът	предприема	действия,	
за	 да	 си	 намери	 съпруга,	 и	 изпълнява	 хитър	 план,	 за	 да	
намерите	Пепеляшка)?	

Попитайте	децата	дали	могат	да	се	сетят	за	други	истории,	
в	 които	 героите	 проявяват	 типични	 характеристики	 и	
дейности?	 Запишете	 примерите	 и	 помолете	 децата	 да	
обяснят	своите	предложения.	

	 Обичайни	ли	са	тези	характеристики	и	дейности	за	
нормалните	жени	и	мъже	днес?	
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Направете	диаграма,	като	тази	по-долу	и	помолете	децата	
да	записват	своите	наблюдения	на	необичайно	поведение,	
първо	в	историята	(преобърнатата),	а	след	това	в	реалния	
живот.	

 Таблица 2: Нестереотипни роли на половете 

Мъжете	/	момчетата	 Жените	/	момичетата	

ОБИЧАЙНИ	
ХАРАКТЕР-	
ИСТИКИ

В	историята:
	 има	нужда	от	помощ	

От	твоя	опит:	

В	историята:
	 командваща
	 умна	

От	твоя	опит:	

ОБИЧАЙНИ	
ДЕЙНОСТИ	

В	историята
	 	плаче
	 	върши	домакинска	
работа
	 иска	хубави	дрехи
	 стои	у	дома	

От	твоя	опит:	

В	историята:
	 активно	„преследва”	мъжа
	 организира	търсене	

От	твоя	опит:	
	

	 Сравнете	и	обсъдете	двете	таблици,	задавайки	
следните	въпроси:	

	  Сещате	ли	се	за	други	истории,	в	които	героите	имат	
такива	необичайни	характеристики	и	дейности?	

	  Запишете	примерите	и	помолете	децата	да	обяснят	
своите	предложения.	

	  Познавате	ли	истински	мъже	и	жени,	които	имат	
нетипични	характеристики	и	дейности?	Попитайте	
децата	да	опишат	своите	необичайни	характеристики	и	
дейности	и	да	обяснят	как	те	са	нещо	необичайно.	
	 Дефинирайте	думата	стереотип	и	дайте	примери.	

	 Накарайте	децата	да	погледнат	таблицата	на	
типичните	характеристики	и	дейности.	Помолете	
ги	да	определят	кои	характеристики	и	дейности	са	
биологични	факти	за	мъжете	и	жените,	и	които	са	
вярвания,	нагласи	и	стереотипи.	

	 Обърнете	внимание,	че	роли	като	печелене	на	пари,	
отглеждане	на	деца	и	домакинска	работа	са	общи		
отговорности	на	мъжете	и	жените		днес.

Дебрифинг и оценка: 

	 След	като	децата	са	разбрали	концепцията	за	
стереотипите,	задайте	въпроси	като	тези:	

	  Как	се	държат	хората,	когато	те	не	следват	
стереотипите	за	това	как	трябва	да	се	държат	мъжете	и	
жени?	

	  Защо	стереотипите	създават	несправедливост	към	
мъжете	и	момчетата?	А	към	жените	и	момичетата?	

	  Как	стереотипите	свързани	с	пола	създават	
неравенство	между	мъже	и	жени,	момчета	и	момичета?

	  Какво	можете	да	предприемете,	за	да	действа	срещу	
стереотипите?	

	 Попитайте	децата,	дали	могат	да	видят	връзка	между	
стереотипите	по	отношение	на	половете	и	правата	на	
човека?	Помогнете	им	да	разберат,	че	всеки	има	право	
да	бъде	свободен	от	дискриминация,	включително	
дискриминация,	основана	на	пола.

	 Попитайте	децата,	как	са	се	чувствали	по	време	на	
активността.	
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Предложения за последващи действия:

	 Дайте	задача	на	децата	да	търсят	други	разкази	или	
филми,	където	има	равенство	между	момичетата	
и	момчетата,	и	те	имат	нетрадиционни	роли	и	
характеристики.	

Идеи за прилагане:

	 Задайте	въпрос:	“Има	ли	хора	в	нашето	общество	
дискриминирани,	защото	не	се	държат	по	начин,	по	
който	останалите	очакват	мъжете/момчетата	или	
жените/момичетата	да	се	държат?	

	  Попитайте	за	примери,	особено	от	ежедневието	на	
децата.	

	  Помолете	децата	да	изиграят	(театър)това,	което	
може	да	се	каже	или	направи	в	такава	ситуация,	за	да	
се	противопоставят	на	дискриминацията.	

Съвети за фасилитатора: 

	 Вашата	цел	в	тази	активност	трябва	да	бъде	да	се	поощри	
равенството	между	половете	и	да	насърчите	децата	да	
поставят	под	въпрос	техните	и	чуждите	предположения	
относно	ролите	на	половете.

	 Обърнете	внимание,	че	очакванията	за	това	как	се	държат	
мъжете	и	жените	може	да	варират	от	държава	до	държава,	
от	общност	до	общност	и	дори	между	различните	семейства.	
Подчертаването	на	равнопоставеност	не	непременно	означава	
едно	и	също	за	всички.	

	 Когато	се	задават	въпросите	за	дебрифинг	и	оценка,	бъдете	
внимателни	към	факта,	че	някои	деца	може	вече	да	са	били	
дразнени	или	изключени	заради	нетрадиционното	си	полово	

поведение.	Не	допускайте	дискусията	да	им	причинява	
дискомфорт.	

	 Не	е	нужно	да	се	използват	термини	като	“равенство”	или	
“роли”	с	малки	деца.	Но	изследванията	на	развитието	
показват,	че	дори	децата	в	предучилищна	възраст,	вече	
разбират	различните	очаквания	към	половете.	

Адаптации:

	 За	голяма	група:	Разделете	участниците	на	малки	групи	от	по	
четири.	Дайте	на	всяка	копие	на	Таблица	1	и	ги	помолете	да	
запишат	типични	дейности	и	характеристиките	на	мъжете	и	
жените.	Представители	на	групите	могат	да	представят	своите	
заключения.	Обсъждането	на	традиционните	и	нетрадиционни	
роли	се	прави	с	цялата	група.	След	това	върнете	децата	в	
малките	групи,	за	да	завършат	таблицата	с	нетрадиционните	
характеристики	и	дейности	на	мъжете	и	жените	и	в	истории	
и	приказки,	както	и	във		всекидневния	им	живот.	След	
приключване	отново	се	дискутира	в	цялата	група.	

	 За	по-големи	деца:	Вместо	приказка	изберете	роман	или	добре	
познат	филм.	Започнете	историята	с	обърнати	полови	роли	и	
нека	децата	да	продължават	разказа.	Някои	по-големи	деца	
биха	могли	да	преразгледат	и	преразкажат	тяхна	собствена	
история.	Тогава	всяка	малка	група	би	могла	да	споделя	своята	
история	с	цялата	група.	

Пример за обърната приказка 

„Пепеляшка (Пепеляшко)”

Живяло�едно�време�нещастно�младо�момче.�Баща�
му�починал,�а�майка�му�довела�у�дома�друг�мъж,�
вдовец�с�двама�сина.�Доведеният�баща�ни�най-



50

малко�не�харесвал�момчето.�Всички�добри�неща,�
мили�думи�и�специални�привилегии�той�пазел�за�
собствените�си�синове.�Те�имали�модни�дрехи,�
вкусна�храна�и�специални�лакомства.�Но�за�бедното�
нещастно�момче,�нямало�нищо.�Нямало�хубави�
дрехи,�а�само�старите�дрехи�на�доведените�братя.�
Нямало�специални�ястия,�а�само�остатъците�от�
масата.�Никакви�привилегии�или�време�за�почивка,�
той�трябваше�да�работи�усилено�по�цял�ден�-�
пазаруване,�готвене,�пране�и�чистене�на�цялата�
къща.�Чак�когато�се�свечери�му�било�позволено�да�
поседне�за�малко�сам�до�пепелта�на�кухненското�
огнище.�

Порез�тези�дълги�вечери,�той�само�плачел�и�говорел�
с�котката.�Котката�отговаряла:�“Мяу!”,�което�
всъщност�означавало,�“Усмихни�се!�Ти�имаш�нещо,�
което�никой�от�доведените�ти�братя�няма,�и�това�
е�красотата.�“�

Това�било�наистина�вярно.�Дори�облечен�в�дрипи�и�
с�лице�мръсно�от�пепелта,�той�бил�привлекателен�
млад�мъж,�докато�без�значение�колко�елегантни�
дрехи�носели,�доведените�братя�били�тромави�и�
грозни,�и�винаги�щели�да�бъдат.�
Един�ден,�красиви�нови�дрехи,�обувки�и�бижута�
започнали�да�пристигат�в�къщата.�Кралицата�
обявила�бал�и�доведените�братя�се�готвели�
да�присъстват.�Те�непрекъснато�стояли�пред�
огледалото.�Момчето�трябвало�да�им�помага�да�
се�облекат�в�цялото�им�великолепие.�Той�не�посмял�
да�попита:�“Ами�аз?”.�Защото�знаел�много�добре�

отговорът�на�този�въпрос:�“Ти?�Мило�момче,�ти�
ще�стоиш�у�дома,�за�да�измиеш�чиниите,�изтъркаш�
подовете�и�да�приготвиш�леглата�за�доведените�си�
братя.�Те�ще�се�приберат�вкъщи�много�уморени.”
След�като�братята�и�баща�им�тръгнали�към�бала,�
бедното�момче�избърсало�сълзите�си�и�прошепнал�
на�котката.�

“О,�боже,�аз�съм�толкова�нещастен!”�И�котката�
промърморила:�“Мяу”.�

Точно�тогава�проблясък�на�светлина�озарил�
кухнята�и�се�появил�чародей.�“Не�се�тревожи,�младо�
момче”,�казал�чародеят.�
“Вятърът�ми�довя�твоите�въздишки.�Знам,�че�
копнееш�да�отидеш�на�бала.�И�така�трябва!�“�
“Как�да�отида,�облечен�в�дрипи?”�отговорило�
момчето.�“Пазачите�ще�ме�изгонят!”�Чародеят�се�
усмихнал.�С�едно�движение�на�неговата�магическа�
пръчка,�момчето�се�оказало�облечено�в�най-
красивите�дрехи,�най-хубавите�виждани�някога�в�
царството.�
“Сега,�след�като�разрешихме�въпроса�какво�да�
облечеш”,�казал�чародеят,�“ще�трябва�да�ти�
осигурим�транспорт.�Истинският�джентълмен�
никога�няма�да�отиде�на�бал�пеша!�Бързо!�Донеси�ми�
тиква!�“�нареди�той.�
„О,�разбира�се.�“�казало�момчето�бързайки.�
Тогава�чародеят�се�обърнал�към�котката.�“А�ти�ми�
донеси�седем�мишки!”�

Момчето,�скоро�се�върнало�с�хубава�тиква,�
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котката�със�седем�мишки,�които�уловила�в�мазето.�
“Добре!”�възкликнал�чародеят.�С�едно�движение�
на�вълшебната�си�пръчица�-�чудо�на�чудесата!�
-�Тиквата�се�превърнала�в�искряща�каляска,�а�
мишките�станали�шест�бели�коня.�Седмата�мишка�
се�превърнала�в�кочияшка,�с�красива�рокля�и�камшик.�
Бедното�момче�не�могло�да�повярва�на�очите�си.�
“Аз�ще�те�представя�в�Двора.�Скоро�ще�видиш,�че�
принцесата,�в�чиято�чест�се�провежда�бала,�ще�
бъдат�очарована�от�красивия�ти�външен�вид.�Но�
не�забравяй!�Трябва�да�си�тръгнеш�от�бала�точно�
в�полунощ�и�да�се�прибереш�вкъщи.�Защото�тогава�
магията�свършва.�Каляската�ще�се�превърне�в�
тиква,�а�конете�и�кочияшката�ще�станат�отново�
мишки.�И�ти�ще�бъдеш�облечен�отново�в�дрипи�и�
галоши,�а�не�с�тези�прекрасни�обувки�за�танци!�
Разбираш�ли?�“�

Момчето�се�усмихна�и�каза:�“Да,�разбирам!”�
Когато�момчето�влязло�в�балната�зала�на�
двореца�настъпила�тишина.�Всички�спрели�по�
средата�на�изреченията,�за�да�се�възхищават�на�
елегантността,�красотата�и�изяществото.�
“Кой�може�да�е�това?”�разпитвали�се�един�друг�
гостите.�Двамата�доведени�братя�също�се�чудели�
кой�е�новодошлият.�Те�изобщо�не�предполагали,�че�
красивото�момче�било�техния�доведен�брат,�който�
говорел�на�котката!�

Тогава�принцесата�забелязала�красотата�му.�Тя�
се�приближила�до�него,�направила�реверанс�и�го�
поканила�на�танц.�И�за�голямо�разочарование�на�

всички�млади�господа,�тя�танцувала�с�момчето�
цяла�вечер.�

“Кой�си�ти,�красиви�младежо?”�продължавала�да�го�
пита�принцесата.�
Но�момчето�само�отговаряло:�“Какво�значение�има�
кой�съм�аз!�Ти�никога�няма�да�ме�видиш�отново�така�
или�иначе.�“�

“О,�но�аз�трябва�да�те�видя�отново,�наистина!”�
отговаряла�тя.�

Момчето�се�забавлявало�много�на�бала,�но�
изведнъж,�чул�звъна�на�часовника:�първия�удар�на�
полунощ!�Спомнил�си�какво�беше�казал�чародеят,�
и�без�дума�за�сбогом,�той�се�изплъзнал�от�
ръцете�на�принцесата�и�се�затичал�надолу�по�
стълбите.�Докато�тичал,�той�изпуснал�един�от�
танцувалните�си�обувки,�но�нито�за�миг�не�се�
замислил�да�спре�да�я�вдигне!�Ако�последният�удар�
за�полунощ�прозвучи�...�о,�каква�катастрофа�ще�
настане!�Той�побягнал�и�изчезнал�в�нощта.�
Принцесата,�която�вече�била�лудо�влюбена�в�
момчето,�взела�изпуснатата�обувка�и�обявила,�
че�ще�се�омъжи�за�човека,�на�чийто�крак�стане�
обувката.�Тя�се�обърнала�към�слугините�си,�“Идете�
и�търсете�навсякъде�момчето,�на�което�ще�стане�
обувката.�Аз�няма�да�се�успокоя,�докато�не�го�
намеря!�“�Така�че�слугините�започнали�да�пробват�
обувката�на�всяко�момче�в�царството.�
Когато�служителка�дошла�в�къщата,�където�
живеели�момчето�с�втория�си�баща�и�доведените�
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братя,�тя�попитала�дали�може�да�пробва�обувката�
на�младите�мъже�в�домакинството.�Двамата�
доведени�братя,�не�могли�дори�да�проврат�пръст�в�
обувката.�Когато�служителката�попитала�дали�
има�други�млади�мъже�в�домакинството,�втория�
баща�казал.�“Не”.�

Въпреки�това,�точно�тогава�котката�привлякла�
вниманието�и,�подръпвайки�крачола�на�панталона�
и�я�повела�към�кухнята.�

Там�в�пепелта�седяло�бедното�момче.�
Служителката�му�поставила�обувката�и�за�нейна�
изненада,�тя�му�паснала�перфектно.�
“Това�ужасно�мърляво�момче�просто�не�може�да�
е�било�на�бала”�сопнал�се�вторият�баща.�“Кажи�
на�принцесата,�че�трябва�да�се�омъжи�за�един�от�
моите�двама�сина!�Не�виждаш�ли�колко�грозно�е�
момчето!�Не�виждаш�ли?�“�

Изведнъж�той�млъкнал,�защото�се�появил�
чародеят.�

“Достатъчно!”�-�Възкликнал�той,�вдигайки�
магическата�пръчка.�В�един�миг,�момчето�се�
преобразило�в�красив�костюм,�блестящ�от�младост�
и�красота.�Втория�баща�и�доведените�братя�го�
зяпнали�в�изумление,�а�служителката�казала,�
“Ела�с�мен,�красиви�млади�момко!�Принцесата�
ви�чака�с�годежен�пръстен,�за�да�ви�представя�
пред�всички!”�Момчето�радостно�тръгнало�с�нея.�
Принцесата�се�омъжила�за�него�няколко�дни�по-

късно,�и�те�заживели�щастливо�завинаги.�

Източник�на�приказката:�Cinderella�Stories�-�www.
ucalgary.ca/�~�dkbrown�/�cinderella.html�
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Розата и дракона
�автори�Моника�Рейтнер,�Елиза�Фелис,�Раитх�Ал-Адуан,�Сара�Фернандес

 Цели и задачи

След изучаване, всеки ученик ще:

	 Насърчава	сътрудничеството	и	уважението	между	
хората.
	 Разбира	важността	на	социалното	участие

Отношения / Нагласи включени в модула:

	 Чувство	за	справедливост	и	социална	отговорност
	 Желание	да	допринесе	за	благото	на	общността

Знания включен в модула:

	 Разбирателство
	 Демокрация
	 Право	на	глас

Умения включени в модула:

	 Вземане	на	решения	в	група
	 Сътрудничество
	 Демократично	участие	в	дейности	с	връстници

 Провеждане

	 8	-	12	години

	 10	–	15	(може	да	се	адаптира	и	за	по-голяма	група)

	 няма	специални	изисквания	(театър	на	сенките	
може	да	се	направи	на	открито	с	кутия)

	 90	минути
	 кукли	за	театър	на	сенките	+	кутия	+	светлини;	

ролеви	карти	(знаци);	карти	за	гласуване

 Помощни материали за модула - история:

„Розата и Дракона”

Имало�едно�време�малко�селце.�Жителите�му�
били�ужасени�от�заплахата�на�дракон,�който�
живеел�в�близките�пещери.�Те�се�страхуват�от�
огромния�звяр�от�много�години,�защото�винаги�
щом�слезе�до�селото,�искал�храна.�В�началото�му�
дали�кокошките�си,�но�те�била�твърде�малки,�за�
да�утолят�глада�на�дракона,�така�че�скоро�поискал�
повече.�Селяните�този�път�решили�да�дадат�
овцете�и�козите.�Това�пак�не�било�достатъчно,�за�
да�напълни�стомаха�на�звяра.�Отчаяни,�хората�
дали�своите�крави,�но�и�те�скоро�свършили.�
Дракона�никога�не�се�засищал,�и�бил�алчен�за�
храна.�Известно�време�селяните�нямали�нищо�
да�предложат�на�дракона,�така�че�той�слязъл�до�
селото�и�отправил�това�мрачно�искане:�
-� Вие�трябва�да�ми�давате�едно�от�своите�деца�
всеки�ден.�Ако�не�изпълните�желанието�ми,�това�
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село�ще�бъде�пометено�завинаги�от�моята�ярост.�
И�за�да�демонстрира�своята�мощ,�той�изпепелил�
една�къща�с�огнения�си�дъх.

Селяните�нямало�какво�да�направят,�освен�да�се�
подчинят.�Кого�обаче�да�дадат�на�дракона?�Всеки�
бил�ужасен�от�перспективата�да�бъде�изяден�от�
такъв�звяр.�Въпреки�това�нещо�трябвало�да�се�
направи.�

Някой�предложил�съдбата/късмета�да�избере�кой�
да�се�даде�на�дракона.�Царят�на�селото�одобрил�
това�решение.�Имената�на�всички�млади�хора�от�
селото�били�написани�и�сложени�в�една�торба.�
Царят�изтеглил�едно�име�и�внезапно�пребледнял.�
Той�трябвало�да�даде�собствената�си�дъщеря,�най-
красивото�момиче�на�света.�(2)�
Когато�научила�тъжната�новина,�принцесата�
плакала�отчаяно,�но�смело�приела�съдбата�си.�
Взела�си�сбогом�с�всички�и�тръгнала�към�бърлогата�
на�дракона.�

Скоро�след�като�принцесата�заминала,�красив�
рицар,�облечен�в�бял�плащ�с�червен�кръст�върху�
него�и�въоръжен�с�меч�и�щит,�пристигнал�в�
селото.�Когато�видял�мрачните�погледи�в�очите�
на�селяните,�той�бързо�попитал�за�причината�
те�да�са�толкова�тъжни.�Царят,�който�очевидно�
изглеждал�най-депресиран,�му�казал�за�звяра�
и�ужасната�съдба,�която�е�на�път�да�сполети�
любимата�му�дъщеря.�Рицарят�не�се�поколебал�за�
това,�какво�трябва�да�направи.�Той�обещал�на�царя,�

че�ще�доведе�дъщеря�му�обратно�жива�и�здрава�и�ще�
отърве�селото�от�заплахата�на�дракона.�След�това�
той�препуснал�да�срещне�звяра�в�бърлогата�му.�(3)�
И�не�след�дълго�той�пристигнал�пред�пещерата�на�
Дракона.�Сцената,�която�видял�щом�приближил�
пещерата�била�ужасна:�звяра�бавно�се�движел�
към�принцесата,�вперил�очи�в�красивото�момиче,�
представяйки�си�колко�вкусно�ястие�ще�бъде�тя.�
Джорди�-�така�се�казвал�рицаря�-�пришпорил�коня�
си�напред�и�размахал�меча�в�дясната�си�ръка.�
Бойния�вик�на�рицаря�и�звука�на�метал�привлекли�
вниманието�на�дракона.�Той�обърнал�глава�към�
рицаря�с�гневен�поглед�и�изстрелял�огнена�топка�
към�него.�Джорди�очаквал�това�и�щита�му�бил�
готов�да�спре�тази�атака.�Страхът�го�напуснал,�
и�куража�останал�единственият�му�водач�в�тази�
схватка.�Джорди�бил�бърз�и�опитен�майстор�на�
меча,�така�че�той�отправил�удар�към�змея,�който�
трудно�можел�да�се�избегне.�Въпреки�това,�звярът�
бързо�реагирал�и�замахнал�с�мощната�си�опашка�
към�нашия�герой.�Конят�му�бил�тежко�ранен�и�той�
паднал�от�него,�но�веднага�отново�заел�позиция.�
Драконът�го�гледал�право�в�очите.�

Джорди�взел�рисковано�решение,�което�било�
единствената�му�възможност.�Той�се�хвърлил�
към�устата�на�дракона.�Докато�той�подготвял�
удар�с�огън,�Джорди�се�преметнал�в�дясно�и�надолу�
под�тялото�на�звяра�и�с�всичката�си�сила�той�
намушкал�дракона�право�в�сърцето.�Драконът�
изкрещял�с�цялата�си�мощ�и�се�свлякъл.�Джорди�се�
разминал�на�няколко�сантиметра�от�това�да�бъде�
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убит�от�огромното�падащо�тяло.�

Принцесата�се�затичала�към�своя�спасител�и�го�
прегърнала.�И�тогава�се�случила�магията:�от�
червената�гъста�кръв,�идваща�от�сърцето�на�
дракона�покълнал�розов�храст.�Малко�по�малко,�
храста�изсмукал�кръвта�на�дракона�и�разцъфнал�
с�прекрасни�червени�рози.�Джорди�се�приближил�
до�храста�и�внимателно,�избягвайки�бодилите,�
откъснал�най-голямата�и�сладко�миришеща�роза�и�
я�дал�на�царската�дъщеря.�

Това�е�причината,�от�този�ден,�на�23�април�всяка�
година,�когато�разцъфва�пролетта,�каталунските�
мъже�подаряват�на�своите�възлюбени�принцеси�
червена�(понякога�многоцветен)�роза.�Що�се�
отнася�до�това�защо�момичетата�подаряват�
книги�на�своите�рицари�в�замяна�този�ден,�още�
не�сме�открили�легенда,�която�да�обяснява�тази�
традиция.

 Образователни дейности с участниците

 Игри за активизиране на децата

	Физически	упражнения	–	10	минути

  Тематична част:

  Представяне на историята

За	разказване	на	историята	се	използва	Театър	на	сенките.	
Историята	може	да	бъде	спряна	на	3	места	(за	да	се	постави	
задача	на	децата	да	продължат	историята	и	да	гласува	за	
избор	на	 края).	 “Стоп	 точките”	 са	отбелязани	в	 текста	на	
историята	с	номера	1,	2,	3.	Конкретния	момент	следва	да	
бъде	избран	от	обучителя.	

 Ролева игра и гласуване

След	 спиране	 на	 историята,	 на	 децата	 се	 раздават	
различни	роли	(цар,	принцеса,	обущар,	селяни	и	рицар).	Те	
дискутират	от	името	на	героите	какъв	е	най	подходящото	
продължение	на	приказката	от	съответния	момент	до	края.	
След	оформяне	на	различни	варианти	те	имат	възможност	
да	решат	чрез	гласуване	най-добрият	вариант	до	края	на	
историята.	(Карти	за	гласуване:	децата	пиша	върху	картите,	
това,	за	което	те	искат	да	гласуват.).

 Групови статуи

Разбиране	и	изразяване	на	емоции	-	Дракон,	село	и	роза.	
Едно	по	едно	децата	отиват	и	се	присъединяват	към	всяка	
статуя.	(Ако	не	е	голяма	група,	можем	да	се	направят	само	
две	статуи).

 Дискусия

Разговаряме	с	децата	за	преживяването	при	гласуването	и	
равенството.	Обясняваме	принципите	на	демокрацията	и	
прилагането	им	в	ежедневния.	За	ценностите	и	ползата	от	
демокрацията.	За	важността	на	всеки	глас.

Завършване	на	историята	–	след	окончателното	обсъждане	
оригиналната	история	се	разказва	до	края.
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Приложения
Полезни връзки

Права на човека:
	» Compass:		www.coe.int/compass		

	» Compasito:	www.coe.int/compasito		

	» 	http://peaceoneday.org/	Geremy	Geley

	» Gender	Matters!	(Gender	issues):	http://eycb.coe.int/gendermat-
ters/
•	 Амнести	интернешънъл:	www.amnesty.org	
•	 Информационна	мрежа	за	правата	на	детето:	www.
crin.org	

•	 Съвета	на	Европа:	www.coe.int	
•	 Образование	за	демокрация	и	човешки	права	в	
Европа:	www.dare-network.org	

•	 Европейски	детски	мрежа	(EURONET):	www.europe-
anchildrensnetwork.org	

•	 Европейската	мрежа	от	омбудсмани	за	деца:	www.
ombudsnet.org/enoc/	

•	 Human	Rights	Watch:	www.hrw.org	
•	 ЮНЕСКО:	www.unesco.org	
•	 УНИЦЕФ:	www.unicef.org	

	» Върховния	комисар	на	ООН	за	правата	на	човека:	www.ohchr.
org/english

Евро Средиземноморско младежки сътрудничество:
	» T-kit	11	mosaic:	The	training	kit	for	Euro-Mediterranean	youth	
work	>		http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/
publications/T-kits/T_kits	

Библиография
	» Служба	на	Върховния	комисар	на	ООН	по	правата	на	човека		
http://www.ohchr.org/EN/UDHR;

	» Служба	на	Върховния	комисар	на	ООН	по	правата	на	човека	
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm;

	» Компас	–	Наръчник	за	образование	в	областта	на	правата	на	
човека	за	младежи	
http://eycb.coe.int/compass/	;

	» Компасито	-	Наръчник	за	образование	в	областта	на	правата	
на	човека	за	деца	
http://eycb.coe.int/compasito/;

	» „Играя	и	работя	с	деца”	-	Наръчник	за	интерактивно	
преподаване	и	работа	с	деца	и	младежи,	НЧ	Бъдеще	Сега	
2006,	Гъдуларов,	Василев,	Ленева;

	» „Омайна	градина	–	прилагане	на	био-земеделски	практики	за	
опазване	на	редки	растителни	видове	в	Родопите”	–	Наръчник	
за	интерактивно	преподаване,	НЧ	Бъдеще	сега	2012,	
Гъдуларов,	Василев,	Николова;

Проект	„Различни,	но	еднакви	или	имало	едно	време…”
Настоящият	наръчник	стана	възможен	благодарение	на	помощта	
на	Фондация	„Работилница	за	граждански	инициативи”,	чрез	фонд	
„Дарителски	кръг	-	Развитие”


