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УВОД
Проект „Заедно за правата на детето” се реализира в периода 10.09.2016 г – 10.06.2017г от Фондация
„Право на детство” в партньорство със студентски клуб „Млад педагог/социален педагог” към Русенски
Университет „Ангел Кънчев”. Финансиран е чрез програмата за подкрепа на студентски иновации на
Институт “Отворено общество” – София и Фондация Микрофонд - София.
Проектът бе мотивиран от необходимостта за въвеждане на темата за правата на децата в учебните
програми на редица специалности, които подготвят кадри за работа с деца. Целта му е да насърчи
мултидисициплинарният подход в изучаване правата на децата и последващото приложение на знанията
в различните професионални области, както и да популяризира правата на децата сред студенти и деца.
Екип за изпълнение на дейностите бяха 26 студента от различни обучителни нива на специалностите
„Право”, „Социална педагогика”, „Начална училищна педагогика и чужд език”, „Компютърни науки” и
„Информационни технологии и иновации в бизнеса”, които работиха под наставничеството на експертен
екип в лицето на д-р Антоанета Матеева от Нов Български Университет (член на ФПД), д-р Багряна
Илиева от Русенски Университет „Ангел Кънчев”, доц. Десислава Атанасова от Русенски Университет
„Ангел Кънчев” и адв. Ивайло Ганчев. Като доброволни сътрудници със своите знания се включиха също
адв. Диляна Гитева, Явор Ганчев и Цоньо Симеонов.
За изпълнение на дейностите се сформираха 3 работни екипа (групи), в които участваха студенти
от различни специалности. Всяка група работи по изпълнение на конкретни проектни дейности, а именно:
група 1 - Мултидисциплинарно изследване на тема Права на децата; група 2 - Програма за правата на децата
в началното училище и група 3 - Информационна кампания, включваща създаването на уеб страница
на ФПД със специализиран детски раздел и изработване на информационни продукти. Дейността на
групите се координираше чрез затворени групи във социалната мрежа Face book. Резултатите от дейността
на всяка група дадоха и основните продукти, които са налице в края на проекта: Мултидисциплинарен
доклад „Права на децата - прочит на студенти от Русенски университет „Ангел Кънчев”, с автори Айсун
Ферадов (Право), Александър Конаков (Право), Милена Пеева (Право), Надя Йонкинска (Право) Памела
Петрова (Социална педагогика) и Пламена Петрова (Социална педагогика), редактори адв. Ивайло Ганчев
и адв. Диляна Гитева; Програма за правата на децата - помагало за професионалисти, работеши с деца
с автори д-р Багряна Илиева, Благовеста Андреева (Право), Дилян Николов (Право), Иван Стефанов
(Компютърни науки), Калина Николова(НУПЧЕ), Кристина Стефанова (Компютърни науки), Мария
Георгиева (Социална педагогика), Налян Адемова (НУПЧЕ), Павлин Петров (докторант), Паолина
Тодорова (НУПЧЕ), Паскал Балтаджиев (Право), Пламена Петрова (Социална педагогика), Цветелина
Колева (Компютърни науки), редактори д-р Антоанета Матеева и Йоана Терзиева; уеб страницата на
ФПД www.childhood.bg, разработена от Шенер Шехри (Компютърни науки), Лили Борисова (ИИТБ),
Цветелина Колева (Комютърни науки) и Цветомир Атанасов (ИИТБ) под наставничеството на Явор
Ганчев и доц. Десислава Атанасова; информационна брошура по проекта, както и детската част на сайта,
съдържаща статии, предназначени за тийнейджъри, информиращи ги на достъпен език за конкретни техни
права. Статиите са разработка на различни студенти и експерти. Произведени са също и редица печатни и
електронни помощни продукти – картички, стикери, плакати, картинки, power point презентации, чийто
графичен дизайн е дело на студенти, под наставничеството на Цоньо Симеонов.
Като част от проекта в Русенски университет бе проведена и Първа студентска научно-практическа
конференция „Права на децата”, в която участваха със свои разработки студенти от Русенски университет,
Шуменски университет, Варненски свободен университет и Университет по национално и световно
стопанство. Студентските разработки са публикувани в сборник с рецензенти доц. Емануил Коларов от
Русенски университет и д-р Антоанета Матеева от Нов Български Университет.
Основният резултат, който постигнахме е това, че провокирахме интерес и желание у студенти,
преподаватели и експерти да познават и прилагат стандартите, свързани с правата на децата в своята
работа, както и това, че разгърнахме темата права на детето като самостоятелна дисциплина, способна да
допълни знанията на редица съвременни професионални направления.
Йоана Терзиева
ръководител на проекта
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Настоящата ПРОГРАМА ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА е разработена от експерти
към фондация „Право на детство”, преподаватели и студенти от клуб „Млад педагог/социален педагог”
Русенски университет „А. Кънчев”. Предназначена е за професионалисти (учители, възпитатели, социални
работници, преподаватели, психолози), които работят с деца в началнo училищна възраст.
ЦЕЛИ
Програмата има за цел да предложи на педагози и обучители, съобразен с възрастовите особености
на ученици от 2-ри до 4-ти клас подход за запознаването им с конкретни детски права.
•
•
•
•

Специфични цели:
Да помогне на децата да разберат смисъла и приложението на основни права на детето съгласно Конвенцията за
правата на детето на ООН, включително правото на живот, на грижа и на чиста околна среда
Да ги информира къде в град Русе могат да получат подкрепа при нарушени права.
Да помогне на децата да осъзнаят значението на понятията „равенство” и ”неравенство”.
Да информира децата за правото им на мнение.

СЪДЪРЖАНИЕ
Програмата съдържа 3 работни семинара, предназначени за провеждане с деца на възраст 7 – 10
години в училищна обстановка (учебен час). В началото и са поставени целите на всеки семинар заедно
със списък с необходимите за провеждането му материали. Дейностите са разделени на няколко части,
включващи съдържание на конкретното право, обсъждането и задача за приложението му. Всеки семинар
завършва с обобщение, в което водещият и децата извеждат поуки от съвместната работа.

КАК БЕ ИЗГОТВЕНА ПРОГРАМАТА?
Работната група от студенти, с различни специалности, започна работата по програмата чрез
проучване на сходен опит през различни източници: интернет, печатни публикации, училищни програми,
инициативи на учители, ученици и НПО.
Първата им задача бе да определят върху кои конкретни права, съгласно Конвенцията за правата
на детето на ООН, биха желали да работят, както и да сформират малките екип, представени в таблицата
по-долу (Таблица 1). Задължително условие към всеки екип бе запазване на мултидисциплинарността.
Екипите се ползваха от наставничеството и методическата подкрепа на д-р Антоанета Матеева от НБУ и
д-р Багряна Илиева от РУ.

Таблица 1. Екипи за изготвяне на Програма за права на детето
Избрано право
Екип 1
„Право на равенство“
Екип 2
„Право на свобода на словото“
Екип 3
„Право на живот“
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Студенти
Паолина Тодорова, спец. „Начална училищна педагогика и
чужд език”, Мария Георгиева, спец. ”Социална педагогика”,
Паскал Балтаджиев, спец. „Право”.
Калина Николова, спец. „Начална училищна педагогика
и чужд език”, Благовеста Андреева, спец. „Право”,
Иван Стефанов, спец. „Компютърни науки”, Кристина
Стефанова, спец. „Компютърни науки”.
Налян Адемова, спец. „Начална училищна педагогика и
чужд език”, Павлин Петров-докторант, Дилян Николов,
спец. „Право”, Цветелина Колева, спец. „Компютърни
науки”.

Всеки екип самостоятелно проучи нормативната база, събра подходяща информация, организира
и избра дейности, които най-точно и пълно да представят съдържанието на избраното право. Студентите
използваха също реализирани и действащи проекти, програми, учебници, учебни помагала, публикации и
доклади, информация от интернет пространството, сайта на Министерството на образованието и науката,
Министерство на труда и социалното подпомагане, Агенцията за социално подпомагане, Държавна
агенция за закрила на детето, общини, неправителствени организации, училища и други.
Първите изработени семинари бяха апробирани през месец декември 2016г. пред ученици
от 1-ви и 2-ри клас от две училища в град Русе – СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” и „ОУ
„Алеко Константинов”. Училищата бяха избрани така, че да се отличават едно от друго по отношение
преобладаващият профил (социален статус, етнос, учебни постижения) на ученици си.
В резултат на пилотните часове семинарите бяха преработени до окончателният си вариант и
отново апробирани през месеци март и май 2017г в училищата СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”
и ОУ „Отец Паисий” и пред децата, ползващи социалните услуги, Център за работа с деца на улицата и
Приют за деца, управлявани от БЧК.
д-р Багряба Илиева, Йоана Терзиева
гр. Русе, май 2017 г.
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ПРОГРАМА ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА
ПОМАГАЛО ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ С ДЕЦА
Целите на всеки семинар са обобщени в Таблица 2.
Таблица 2.
СЕМИНАР
СЕМИНАР 1

Заглавие
Правата
Правото на
живот, грижа и
здравословна среда

СЕМИНАР 2

Равенството
Правото на
равнопоставеност

СЕМИНАР 3

Свободата на
изразяване
Правото на
изразяване на
собственото мнение

Основна цел
Запознаване с основните
права на детето от
Конвенцията за правата
на детето, включително
правото на живот, на
грижа и на чиста околна
среда и какви са техните
задължения, свързани с
тези права.
Разбиране на смисъла
и важността на правото
на равенство и начините
за зачитането му в
отношенията с другите
хора.

Усвояване на умения
за изразяване на
собственото мнение и
зачитане мнението да
другите.

Специфични цели
1) Разбиране на смисъла
и важността на правата и
отговорностите.
2) Разбиране на смисъла и
приложението на правото на
живот, грижа и здравословна среда.
3) Информация къде могат да
потърсят помощ при нарушаване
на техните права.
1) Разбиране на различията като
ценни за групата. Осъзнаване, че
е важно да се уважават и ценят
различията между отделните
личности.
2) Разбиране на предразсъдъците
и как да ги преодоляват в
отношенията помежду си.
3) Разбиране на значението
на понятията „равенство” и
”неравенство”.
4) Разпознаване на случаите на
дискриминация и как да реагират в
такива ситуации.
1) Знание кога и по какъв начин
могат да изразяват собственото
мнение.
2) Умение да отстояват мнението си
и да окуражават другите да изразят
своето мнение.
3) Умение за изслушване и
толерантност към мнението на
другите.
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СЕМИНАР 1
ПРАВАТА: ПРАВОТО НА ЖИВОТ,
ГРИЖА И ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА

ЦЕЛИ НА СЕМИНАРА
• Разбиране на смисъла и важността на правата и отговорностите.
• Разбиране на смисъла и приложението на правото на живот, грижа и здравословна среда.
• Информация къде могат да потърсят помощ при

•
•
•
•
•
•
•

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

Помагалото за професионалисти
Флумастери
Моливи
Медали
Бели листи формат А4
Балони с късметче
Приказката “Червената шапчица”
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Основната тема на този семинар е смисълът на това човек да има права въобще. Учениците се
запознават с основните права на детето от „Конвенцията за правата на детето”, включително правото на
живот, на грижа и на чиста околна среда и какви са техните задължения, свързани с тези права. Целта след
урока е децата да знаят какво е „да имаш право“ и „да нямаш право“ и къде могат да потърсят помощ при
нарушаване на техните права.

Конвенция за правата на детето на ООН
Член 6
1. Държавите - страни по Конвенцията, признават, че всяко дете има присъщо
право на живот.
2. Държавите - страни по Конвенцията, осигуряват в максимално възможна степен
оцеляването и развитието на всяко дете.

1. Права и отговорности
групова дискусия

Започнете семинара с групова дискусия.

Водещият задава следните въпроси:
• Кои са вашите любими неща, които много обичате да ядете? След отговорите на децата се обсъжда
кои са здравословни и кои са вредни храни и защо.
• Имате ли домашни любимци /кучета , котки и др./? Грижите ли се за тях? Как го правите?
• Имате ли си любима игра? Какво е вашето хоби? След отговора на въпросите, се акцентира върху
правилата в играта и правилата на поведение към своите близки.
• Когато сте вкъщи имате ли задължения и кои са те? Когато сте на училище имате ли задължения и
кои са те? Поставя се акцент върху задълженията и отговорностите, които човек има към семейството
си, училището и своите близки и приятели.
Водещият прави кратко обобщение, като по този начин въвежда темата за правата и отговорностите.
Прави го, като задава следните въпроси:
• „Знаете ли какво е право?“ ;
• „Какво означава да имаш право?“;
• „Какви права можем да имаме?“
Водещият обсъжда отговорите на децата и представя какво означава да имаш и да нямаш право и
дава примери, свързани с отговорите на децата за правото на живот, грижа и здравословна среда за всички
хора.

Определянето на думата „право” е свързана с това да имаш нещо, което никой не може да
ти отнеме!
След това водещият преминава към обсъждане на тези три права – на живот, на грижа и на
здравословна среда: какво означава всяко от тях, какви ситуации децата знаят, в които може да се приложи
всяко от тях. Водещият обобщава в края на дискусията, че всички деца имат тези права и че, ако техните
права бъдат нарушени, те могат да се обърнат към близките си, към класния си ръководител и учителите
си.
Дискусията като метод за въвеждане на темата е подходящ, защото при внимателно зададени
въпроси се стимулират учениците да разсъждават и да анализират новата информация и да достигнат до
съответните изводи с помощта на водещия. осигурява се възможност за обратна връзка и активно участие
на учениците. След беседата за съответното право се прави кратко обобщение от водещия за значимостта
на съответното право.
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2. Правото на живот, грижа и здравословна среда

В тази част от работата фокусът е върху конкретните права и разбирането на техния смисъл и
приложение в живота.

2.1. Четене на приказка и обсъждане на правата

Целта на четенето на тази приказка и обсъждането й е децата да осмислят
през конкретна ситуация представените им преди това права.
Водещият пита децата дали знаят Приказката за Червената шапчица (Виж
Приложение №1). Тя е позната на всички деца и вероятно ще има много
желаещи да я разкажат. Избира се едно от децата, което да я разкаже. Другите
деца получават инструкция, докато детето разказва приказката, на чутата дума
„Червена шапчица “ всички да кажат „ЛИЛИ“, а когато чуят думата „вълк“ – да
издадат звука „АУУУУ“. Целта е да се задържи вниманието им.
След това водещият задава следните насочващи въпроси на децата:
• Защо Червената шапчица отива при баба си? - Извежда се правото на отговорно отношение към
близките си.
• Защо Червената шапчица бере цветя, гъби и билки? - Фокусираме се върху правото да живеем в
здравословна среда.
• Къде отива вълкът? – Фокус върху преднамерените действия на вълка.
• Какво прави? – Фокусираме се върху отнемането на човешкия живот.
• Какъв герой е вълкът - добър или лош? – Поставен е фокус върху виновното поведение на вълка, че
отнема човешки живот.
• Какво прави ловецът? – Фокусираме се върху правото ни на защита и сигурност.
Водещият прави кратко обобщение на основните аспекти на Правото на живот : отговорността
да се грижа за близките; правото да живея в една здравословна и чиста среда; правото да живея в една
защитена и сигурна среда.
Подчертава се също колко е важно да споделяме своите мисли, притеснения и тревоги както със
своите приятели, така и с по–възрастните хора (учители и родители), за да ни се притекат на помощ,
когато е необходимо.
Забележка: Много е важно да не се използват сложни думи! Да се задават прости въпроси, които лесно да формират
причинно – следствените връзки, свързани с основното право на всеки един човек - правото на живот . Важно е да се обърне
внимание на всяко едно изказано мнение и становище на всяко дете, като се съобразяваме и с активността на класа.

2.2. Изобразяване на правата

Следващата задача цели творческо пресъздаване на посланията от приказката
за Червената шапчица, за да могат децата да усвоят основните послания,
представени чрез правото на живот, грижа и здравословна среда.

Водещият разделя класа на три подгрупи. На всяко дете дава бял лист и
цветни моливи и флумастри.
Инструкция към децата от подгрупите: Всеки от вас трябва да нарисува, според
това, което е разбрал от Приказката за Червената шапчица:
За първа група: Кое право е нарушил вълкът? - (Правото на живот)
За втора група: Кое право ловецът е възстановил? - (Правото на защита и сигурност)
За трета група: Как Червената шапчица се грижи за своята баба? - (Правото на живот в една
здравословна среда и правото на грижа) Червената шапчица се грижи за болната си баба, когато питката
е прясно изпечена, когато билките, които са набрани са израстнали на чиста полянка и когато набраните
цветя имат прекрасни багри, огрявани от топлото слънце.
След като рисунките са готови, се прави изложба на дъската.
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3. Обобщение
Децата израстват,когато се хранят здравословно, играят, мият ръцете и зъбите си, почистват
мястото, на което играят и се грижат за своите близки, приятели и домашни любимци.Всяко едно
дете има права, като едно от тях е Правото на живот, което го задължава да спазва правата на
всяко друго човешко същество.

Водещият прави кратко обобщение на получените нови знания, след което на всяко дете се раздава
по един цветен балон, в който има по едно „цветно“ послание. (Виж Приложение № 2).
Инструкция към децата: Всяко дете трябва да спука своя балон и да прочете посланието, което е в неговия
балон и балоните на другите деца.
По този начин се прави своеобразно обобщение и от самите деца.
За финал на урока всяко дете получава цветен медал (Виж Приложение № 3), който предварително
е разпечатан на картон с написано име на съответното дете.
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СЕМИНАР 2
РАВЕНСТВОТО:
ПРАВОТО НА РАВНОПОСТАВЕНОСТ

ЦЕЛИ НА СЕМИНАРА
• Разбиране на различията като ценни за групата. Осъзнаване, че е важно да се уважават и ценят
различията между отделните личности.
• Разбиране на предразсъдъците и как да ги преодоляват в отношенията помежду си.
• Разбиране на значението на понятията „равенство” и ”неравенство”.
• Разпознаване на случаите на дискриминация и как да реагират в такива ситуации.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

• Помагалото за професионалисти
• Медали
• Приказката “Дядовата ръкавичка”
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Този семинар е посветен на разбирането на смисъла и важността на правото на равенство и
начините за зачитането му в отношенията с другите хора.
Конвенцията за правата на детето на ООН
Член 2
1. Държавите - страни по Конвенцията зачитат и осигуряват правата, предвидени в тази
Конвенция, на всяко дете в пределите на своята юрисдикция, без каквато и да е дискриминация,
независимо от расата, цвета на кожата, пола, езика, религията, политическите или други възгледи,
националния, етническия или социалния произход, имущественото състояние, инвалидност,
рождение или друг статут на детето или на неговите родители или законни настойници.

1. Равнопоставеност и различия

групова дискусия

Започнете семинара с групова дискусия.
Целта е да се въведе темата и да се провери до каква степен децата са запознати
с правата си. Да се следва посланието, че всички деца имат еднакви права. Да се
изслушат мненията на децата и да се свържат с представянето на съответното право.

1.1. Обсъждане на правата

Водещият задава следните въпроси:

• Знаете ли какво означава равенство?

Въпреки че всички сме различни,ние трябва да бъдем оценявани еднакво според нашите възможности.
Както госпожата ви оценява според това как се справяте в час, а не дали сте момче или момиче.
• А знаете ли други свои права?

Въпреки че всички сме различни, ние сме равни по права. Всички можете да посещавате училище, да
получавате грижа и любов от родителите и близките си, да имате приятели, да бъдете уважавани и
да сте част от обществото.
• Какво означава „обществото” и „да сме част от обществото”?

Това може да са всички хора на Земята или група хора, които живеят на едно място и искат да бъдат
едно цяло и да си помагат. Всеки в обществото помага с нещата, които умее да прави. Затова всеки
е уникален с талантите и уменията, които има. Въпреки че всички сме част от това цяло, все пак
всеки от нас е уникален.
• Нека всеки да погледне другарчето до себе си и да каже с какво той или тя е уникален и ценен за
другите?
Важно е да се даде възможност на всяко дете да изкаже личното си отношение и разбиране и то да
бъде прието и приветствано.

1.2. Обсъждане на приликите и различията

По желание пред класа излиза малка група деца. Останалите откриват общите черти и различията
между тях с помощта на водещия. Сравненията могат да включват както начина, по който изглеждат, така и
техните интереси, качества на характера, умения. Например, момче/момиче, дълга/къса коса , маратонки/
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сандали и т.н.
В групата има две момчета и три момичета.
В групата всички са с маратонки и дънки.
Учителят набляга на това, че те не се различават само външно, но и по черти на характера, начин
на живот и др.
В групата един човек идва с автбобус, а другите пеш.
В групата всички спортуват.
В групата двама обичат да четат, а трима да рисуват.
Накрая заедно с децата водещият извлича поука от играта:

Всички хора сме различни и уникални, но същевременно имаме и много прилики. Няма значение какви
сме, за да бъдем приятели и да се чувстваме добре един с друг. Различията са ценни, защото групата
може да ги ползва, когато има нужда от тях. Напр., когато има състезание или конкурс за найдобра рисунка, тази група ще спечели, защото в нея има спортисти и добри художници. Важно е да е
погрижим всеки от групата да има възможност да покаже таланта си.
2. Правото на равнопоставеност и приемане на всеки
2.1. Четене на приказка и обсъждане
Продължаваме с четене на приказката „Дядовата ръкавичка”.
Целта на работата с приказката е да покаже как всеки е важен и че никой не
бива да бъде пренебрегван.
Приказката трябва да бъда представена до момента, в който живтоните
заживяват щастливо. Водещият предварително задава въпроси, по които децата да
разсъждават, докато слушат приказката, с цел вниманието им да бъде задържано през целия прочит.
•
•
•
•
•

Въпроси към приказката:
Избройте животните в приказката. Колко са те на брой?.
В разбирателство ли живеят всички животни? Защо?
Защо всички казват, че са роднини? Наистина ли са такива?
Ако бяха други животни, щяха ли да се разбират така добре?
Каква е поуката от приказката?

Извлича се поука от приказката: Възможно е да се използва и народна мъдрост „Сговорна дружина
– планина повдига.“

2.2 Прилагане на правото на равнопоставеност към конкретни ситуации

групова дискусия

Следващата стъпка е обсъждане на конкретни житейски ситуации. Целта
е децата да свържат знанието си за приемането на различията и подкрепата на
другите и техните качества с конкретни ситуации, в които те могат да се приложат.
Водещият представя последователно две ситуации. Всяка ситуация се
прочита от едно дете по желание. След това водещият задава задачата – децата да
открият дали има нередности в тази ситуация и какво трябва да се промени, за да
има равнопоставеност.
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Ситуация 1.
По време на ваканцията Иван, Петър и Митко се уговарят да отидат заедно да ловят риба. Тяхна
приятелка Ема ги пита дали може да се присъедини към тях. „Но ти си момиче! Момичетата не
ловят риба, а си играят с кукли – няма как да дойдеш с нас.“ – отговарят момчетата.
Въпроси към групата: Редно ли е така да се отнасят към момичето? Тя може ли да лови риба?
А момчетата могат ли да си играят с кукли? А кукли на Батман и Спайдърмен? Как трябва да постъпят
момчетата в ситуацията?

Ситуация 2.
Момче излиза с новата си розова тениска, а останалите деца му се смеят, защото розовото е
момичешки цвят.
Въпроси към групата: Трябва ли да се подигрвават останалите заради даден цвят на облеклото?
Има ли „женски“ и „мъжки“ цветове?
На гърба на тениската обаче има свирепа акула.
Въпроси към групата: Момчешка ли е тениската, щом има страшно животно на нея? Определят ли
дрехите ни какви сме или е без значение?
Извеждат се общи поуки от ситуациите:

Всеки има право на личен избор и никой не трябва да му се подиграва за това, а да го уважава. Не
трябва да бързаме да съдим по дрехите за хората и да си изграждаме предразсъдъци и предубеждения.
Могат да бъдат добавени още подобни ситуации по преценка на водещия според спецификите на
групата, с която се работи.При повече време в часа, децата могат да разиграят ситуациите и да споделят
личните си чувства в позицията на дадените образи.

3. Обобщение

Водещият заедно с децата прави кратко обобщение на получените нови знания.

Всеки от нас се различава по нещо от другия, но точно това прави света толкова пъстър и интересен.
Ние се допълваме и си помагаме и трябва да се ценим и уважаваме помежду си.

За финал на урока всяко дете получава цветен медал (Виж Приложение № 3), който предварително
е разпечатан на картон с написано име на съответното дете.
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СЕМИНАР 3
СВОБОДА НА ИЗРАЗЯВАНЕ:
ПРАВОТО НА ИЗРАЗЯВАНЕ
НА СОБСТВЕНОТО МНЕНИЕ

ЦЕЛИ НА СЕМИНАРА
• Знание кога и по какъв начин могат да изразяват собственото мнение.
• Умение да отстояват мнението си и да окуражават другите да изразят своето мнение.
• Умение за изслушване и толерантност към мнението на другите.

•
•
•
•
•
•
•
•

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

Учебното помагало за професионалисти
Цветни картончета
Кадастрон
Топка
Блокчета за рисуване
Моливи
Флумастри
Значки “звезди” от картон
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Този семинар е организиран около темата за свободата на изразяване.

Конвенцията за правата на детето на ООН

Съдържанието на правото на свободата на изразяване от страна на децата е прокламирано в
чл. 12, чл. 13 и чл. 14 от Конвенцията за правата на детето. Чл. 12 дава право на децата, които
могат да формират свои собствени възгледи, да ги изразяват свободно по всички въпроси,
отнасящи се до тях. Важна предпоставка за правото на свободно изразяване е на първо място
детето да може да формира свои собствени възгледи. Това е първото и най-необходимо условие
за реализирането на това право от децата. От своя страна държавите, страни по конвенцията, са
задължени да осигурят на детето условия да изразяват тези възгледи, както и да им се придава
значение, съответстващо на възрастта и зрелостта на детето.
На детето се предоставя по-специално възможност да бъде изслушвано при всякакви съдебни
и административни процедури, отнасящи се до него или пряко, или чрез представител
или съответен орган по начин, съответстващ на процедурните правила на националното
законодателство. По този начин на детето се дава трибуна да изрази своето мнение пред найвисшите държавни институции, като се гарантира, че неговия глас ще бъде взет под внимание.
В чл. 13 е изрично установено, че „детето има право на свобода на изразяване на мнение. Това
право включва свободата да търси, получава и предава информация и идеи от всякакъв вид
независимо от границите в устна, писмена, печатна форма или под формата на изкуство, или
чрез каквито и да са други информационни средства по избор на детето”. Тук е подчертано,
че в каквато и да е форма на изразяване, като формите са изчерпателно изброени, мнението
на детето ще бъде чуто и анализирано.
Все пак, като упражняването на всяко право, упражняването и на това право търпи известни
ограничения, поставено е в рамки. „Упражняването на това право може да подлежи на известни
ограничения, но те трябва да бъдат само такива, които са предписани от закона и са необходими:
а) за зачитане правата или репутацията на другите, или б) за защита на националната сигурност
или обществения ред, или на общественото здраве и морал”.
В чл. 14 отново се прогласява свободата на свободно детско изразяване. Тук обхвата на
засегнатите права е по-широк. „Държавите - страни по Конвенцията, зачитат правото на детето
на свобода на мисълта, съвестта и религията”. „Държавите - страни по Конвенцията, зачитат
правата и задълженията на родителите или в зависимост от случая на законните настойници
да осигурят ръководството на детето при упражняването на това негово право по начин,
съответстващ на развитието на способностите на детето”.
За всяко дете е важно да знае как и кога може да си изрази мнението. Необходимо е децата да
знаят, че ако желаят, имат право на това да изразят позицията си по даден въпрос. Нужно е децата да са
запознати с това право, защото е важно те да се научат как да отстояват мнението си, да стоят зад идеите си,
без притеснение как околните ще ги приемат и да знаят, че сами избират дали и кога желаят да споделят
виждането си по дадена тема. Друга важна причина е, че децата трябва да са запознати как да реагират
на мнението на околните. Така както те имат право на свобода на изразяване, така и другите хора имат
това право. Ако очакваш изслушване и разбиране и ти трябва да отвърнеш със същото. Всяко дете е
необходимо да знае, че има право на свобода на изразяване, но така трябва да се изрази, че да не нарани
някого с думите си. Запознаването с това право е важно за личностното развитие на всяко дете.

1. Правото да заявяваш своя избор
групова дискусия

След като въведе накратко правото на свободно изразяване, водещият предлага на
децата игра с разноцветни картончета.
Целта е децата да упражнят свободен избор и да изразят позицията си по него.
Играта започва, като водещият приканва всяко от децата да си избере картонче с цвета, който
предпочита. При избора на картончето, водещият приканва детето, ако желае, да каже защо е избрало
точно този цвят. В края всички деца са приканени да напишат имената си на листчето и да залепят
листчетата си на картон, като направят цветна дъга.
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Водещият заедно с децата прави обобщение за правото на свободно изразяване:

Всеки е избрал различен цвят и го е избрал по различна причина. Всеки има право да направи избора си
и да го обясни. Мненията и изборите на всеки са важни и трябва да се уважават.
2. Правото да решиш кога да изразиш мнението си

Следващата игра с топка има за цел да позволи децата да разберат, че имат право да
избират кога да израяват мнението и изборите си.
Водещият подхвърля топката на дете, което желае и му предлага да каже какъв иска
групова дискусия
да стане. Ако поиска, може да обясни какво точно му харесва в избраната професия.
Водещият обяснява предварително, че всяко дете решава дали да каже желанието си
или не и кога да го направи. Когато реши да сподели желанието си с другите деца,
детето трябва да вдигне ръка, за да може водещият да го забележи и да му даде думата.
Заедно с децата водещият обобщава наученото от тази игра за правото сам да решаваш кога да
изразиш мнението си.

Всеки има различни мечти и желания и има право да ги изрази. Някои от вас не изразиха мнение това също е ваше право.
3. Давам право на другия да изрази мнението си

Целта на тази задача е децата да се научат да изслушват другите и да им позволяват
да изказват мнението си.
Децата са поканени от водещия да нарисуват картина по темата от предишната
задача – професията, която са си избрали. След като нарисуват картините си, децата
са поканени от водещия по желание да покажат картините си пред другите деца и да
разкажат накратко идеята си. След това другите деца са поканени да кажат какво им е харесало най-много
в картината и професията, избрана от представящото дете. Водещият следи децата да се изслушват, да
изчакват реда си да кажат мнението си и да внимават в изказванията си да не обидят някого.
На края водещият и децата обобщават наученото от тази задача.
Важно е не само ние да изразим мнението си, но и да позволим на другите хора около нас да изразят своето. Тогава е
добре да ги изслушваме. Така спазваме правото си на свобода на изразяване.

4. Обобщение

В края на семинара водещият и децата извеждат поуките от съвместната работа по правото на
изразяване – какво са разбрали за това право, коя игра им е харесала най-много.

Всеки човек има свое мнение, което е важно да бъде чуто от останалите. Всеки има право да изразява
мнението си и може да го направи, когато той избере. Когато изказваме мнението си за други хора е
важно да внимаваме да не ги нараним. Важно е също да позволим и на другите да изразят мнението си,
да ги уважим и да ги изслушаме.

След приключване и на последната задача на семинара, водещият поздравява всички деца, че са
работили усърдно и им раздава по една картонена златна звезда. Звездите са предварително приготвени.
Децата избират къде да залепят звездичката си.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИКАЗКА ЗА ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА
ШАРЛ ПЕРО
Little
Riding
Hood
Имало
едноRed
време
едно малко
момиченце, толкова хубаво, че на света нямало похубаво от него. Майка му го обичала от все сърце, а баба му — още повече.
Добрата бабичка му направила малка червена шапчица, която така му
приличала, че навсякъде го наричали Червената шапчица.
Един ден майката, като пекла хляба, направила питка и казала на
момиченцето:
— Върви да видиш как е баба ти, защото научих, че била болна! Занеси й
питка и това гърненце с масло!
Червената шапчица веднага тръгнала да отиде при баба си, която живеела
в друго село.
Като минавала през гората, срещнала Кумчо Вълчо. На него много му се
дощяло да я изяде, но не посмял, понеже наблизо имало дървари.
Попитал я къде отива. Горкото дете не знаело, че е опасно да се спира и
да говори с вълк, затова му казало:
— Отивам да видя баба и да й занеса питката и гърненцето с масло, които мама й изпраща.
— Много ли далеч живее баба ти? — попитал вълкът.
— О, да, много далеч — отвърнала Червената шапчица, — чак зад воденицата, гдето се
вижда ей там долу, в първата къща накрай селото.
— Добре — казал вълкът, — и аз искам да ида и да я навестя, но ще мина по този път, а ти
мини по другия и да видим кой от двама ни ще стигне по-рано!
Вълкът побягнал с всички сили по най-късия път, а момиченцето тръгнало по найдългия, като се улисвало да бере лешници, да тича след пеперудките и да вие китки от
горски цветя.
Вълкът бързо пристигнал до къщата на бабата и почукал:
— Чук-чук!
— Кой е там?
— Твоята внучка, Червената шапчица — казал вълкът с преправен глас. — Нося ти питка
и гърненце с масло. Мама ти ги изпраща.
Little Red Riding Hood
Бабичката, която лежала в леглото, защото била малко болна, му извикала:
— Дръпни връвчицата, резето само ще се вдигне.
Вълкът дръпнал връвчицата и вратата се отворила.
Той се хвърлил върху бабичката и я нагълтал цяла, защото от три
дни нищо не бил ял. После затворил вратата и легнал в леглото на бабата
да чака Червената шапчица, която след малко дошла и почукала на вратата:
— Чук-чук!
— Кой е там?
Като чула дебелия глас на вълка, Червената шапчица отначало се
изплашила, но помислила, че баба й е хремава, и отговорила:
— Твоята внучка, Червената шапчица. Нося ти питка и гърненце с масло.
Мама ти ги изпраща.
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Вълкът й извикал с малко по-тънък глас:
— Дръпни връвчицата, резето само ще се вдигне.
Червената шапчица дръпнала връвчицата и вратата се отворила.

Като я видял, че влиза, вълкът се скрил под юргана и й казал:
— Сложи питката и гърненцето с маслото на раклата и ела да си полегнеш при мене.
Червената шапчица се съблякла и легнала в леглото, но много се зачудила, като
видяла как изглеждала съблечена баба й, и казала:
— Бабо, защо ти са толкова големи ръцете?
— За да те прегръщам по-добре, внучето ми.
— Бабо, защо ти са толкова големи краката?
— За да тичам по-добре, детето ми.
— Бабо, защо ти са толкова големи ушите?
— За да чувам по-добре, детето ми.
— Бабо, защо ти са толкова големи очите?
— За да те виждам по-добре, детето ми.
— Бабо, защо ти са толкова големи зъбите?
— За да те изям!
При тези думи лошият вълк се хвърлил върху Червената шапчица и нагълтал и нея.
Като се наял добре, отново легнал в леглото,Little
заспал иRed
започнал
силно
да хърка Тогава
Riding
Hood
край къщата минал един ловец.
— О — казал си той, — колко силно хърка бабичката! Чакай да видя дали
не е болна!
Влязъл в стаята, доближил се до леглото и като видял, че вълкът хъркал
така силно, разбрал каква е работата.
— А, пипнах ли те, негоднико — казал ловецът, — откога те търся!
Той щял да го гръмне, но се сетил, че вълкът може само да е глътнал
бабата и тя да е още жива, затова взел едни големи ножици и вместо да
стреля, почнал да разпаря дебелия корем на вълка, който продължавал да
хърка. Рязнал само веднъж и Червената шапчица се подала. Като рязнал още
два пъти, освободеното момиченце скочило на земята и извикало:
— О, колко страшно, колко тъмно беше в корема на вълка!
След малко и бабичката се усмихнала. Тя била още жива, но едва дишала.
Червената шапчица донесла големи камъни и напълнили с тях корема на вълка.
Когато той се събудил и видял толкова хора наоколо, скочил през прозореца, но
камъните натежали. Вълкът се строполил на земята и веднага умрял.
Едва тогава се зарадвали нашите трима приятели. Ловецът взел кожата на вълка и
си отишъл, бабата изяла питката и маслото и много ги харесала, а Червената шапчица се
върнала радостна при майка си.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Права, произлизащи от правото на живот, които се поставят в балоните като късметчета

ИМАМ ПРАВО ДА ЖИВЕЯ ЗДРАВОСЛОВНО
ИМАМ ПРАВО ДА СЕ ГРИЖА ЗА ДРУГИТЕ
ИМАМ ПРАВО ДА ИГРАЯ БЕЗОПАСНО
ИМАМ ПРАВО ДА СЕ ГРИЖАТ ЗА МЕН
ИМАМ ПРАВО ДА СЕ ГРИЖА ЗА СЕБЕ СИ
ИМАМ ПРАВО ДА БЪДА ДОБЪР С ХОРАТА
ИМАМ ПРАВО ДА СЪМ ЩАСТЛИВ
ИМАМ ПРАВО ДА БЛАГОДАРЯ
ИМАМ ПРАВО НИКОЙ ДА НЕ МЕ УДРЯ
ИМАМ ПРАВО НА ИЗБИРАМ С КОГО ДА СЪМ ПРИЯТЕЛ
ИМАМ ПРАВО ЗА СЪМ РАДОСТЕН
ИМАМ ПРАВО ДА СИ МИЯ РЪЦЕТЕ И ЗЪБИТЕ
ИМАМ ПРАВО ДА ОПАЗВАМ ДЪРВЕТАТА, ЦВЕТЯТА И ТАМ КЪДЕТО ИГРАЯ
ИМАМ ПРАВО ДА СЪМ СПОКОЕН И ЗАЩИТЕН
ИМАМ ПРАВО ДА СЪМ ЗАЩИТЕН
ИМАМ ПРАВО ДА МЕ ОБИЧАТ
ИМАМ ПРАВО ДА СЕ СМЕЯ
ИМАМ ПРАВО ДА СПОДЕЛЯМ, КОГАТО СЪМ ТЪЖЕН
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
МЕДАЛИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Източници, от които дете или възрастен може да се информира за правата на децата

1. Устна форма

• Като потърси информация от класния ръководител (в зависимост от личните му познания по темата).
• Като потърси информация за своите права при педагогическия съветник в училище (в зависимост
от личните му познания по темата).
• Чрез консултация в Общински Младежки Дом - гр. Русе, ул. Райко Даскалов 2А, тел: 0879 933 370
(пълна информация).
• В Отдела за закрила на детето в гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ № 1, тел. 082/82 02 52 (пълна
информация).
• В Главна дирекция Контрол по правата на детето - Отдел - гр. Русе, Свобода 6, ет. 5, стая 502, 082
826972 (пълна информация).

2. Писмена форма

• Като се запознае с Конвенцията за правата на детето на ООН и протоколите към нея (пълна
информация).
• Като се запознае с Всеобщата декларация за правата на човека (пълна информация).
• Като се запознае с информацията на сайта на UNICEF (пълна информация).
• Като се запознае с информация на нашия сайт www.childhood.bg
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