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Тема: Третирани като равни? – Права на човека 

 
 

Раздел 1: Моите права 
 
Какво представляват правата? От къде водят началото си те? И как те засягат всеки от нас? А 
каква е връзката между права, желания и потребности? В този раздел се прави преглед на 
това, което представляват човешките права, как са се формирали те и какво е отражението им 
върху всекидневния ни живот.  
 
Предупреждение: Настоящият раздел съдържа линкове към уебсайтове като YouTube. 
Съдържанието на външните сайтове може да претърпи промени и следва да се наблюдава, 
за да се гарантира, че е подходящо за учениците. 
 
 
 
Резултати от обучението по този раздел 
 
Вашите ученици ще могат:  

 Да разберат какво представляват правата 

 Да научат откъде водят началото си съвременните права 

 Да придобият по-точна представа за своите права и отговорности 
 
 
Предоставени ресурси 
 
Ресурс 1 Списък на правата 
Ресурс 2 От къде водят началото си правата на човека 
Ресурс 3 А ако ...? 
 
 
Дейност в клас 1: Разбиране на правата  
 
Непрекъснато се водят редица разисквания относно правата. Но какво представляват всъщност 
правата? И какво означават те за нас? За да се подготвите за това упражнение, покажете на 
Вашите ученици краткия филм на Организацията на обединените нации по темата за правата 
на човека, който следва. След това разчистете една от стените във Вашата класна стая. 
Приканете учениците да работят самостоятелно и да изберат от едно до три права, които 
смятат за много важни поради лични съображения. Приканете ги да напишат всяко от тези 
права на самозалепващите се листчета хартия. След това ги приканете да споделят какво 
написаното на тези листчета със своите приятели и да залепят листчетата на стената, като 
обяснят, ако желаят, как всяко от правата засяга всекидневния им живот. Ако не са сигурни 
откъде да започнат, раздайте ресурс 1 със списъка на правата.  
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Дейност в клас 2: Категории права  
 
Какви са различните видове права? Можем ли да установим тенденция при конкретни права 
— или някаква категоризация? Помолете учениците да групират самозалепващите се листчета, 
така че те да образуват тематични групи. Те могат да изберат сами категориите, за да 
пристъпят към този въпрос. След като приключат със задачата ги приканете да изберат имена 
за отделните групи. Поздравете ги за това, че са създали своя собствена „стена за правата“! 
Обсъдете с тях дали задачата им се е сторила лесна или трудна. Нека да обяснят своите 
отговори.  
 
 
Дейност по групи 1: Има ли случаи, в които правата са изключителни?  
 
Предстои Ви да обсъдите с Вашите ученици различията между правата на малцинствата и 
правата на човека. За тази дейност разделете класа на четири приблизително равни по брой на 
участниците групи. Започнете, като изпишете на дъската следната фраза: „Правата 
съществуват, за да защитават всички, а не само определени групи“, и ги приканете да обсъдят 
фразата в своите групи.  Всяка група трябва да изрази своето становище по въпроса дали е 
съгласна с това твърдение или не, както и защо. След това можете да ги приканите да 
допълнят стената на правата а класната стая с правата, които не са били посочени преди това. 
За да разполагат с допълнителна информация, която да им помогне да подкрепят своето 
становище, групите следва да имат достъп до Всеобщата декларация за правата на човека 
(достъпна на различни езици) и следните папки с ресурси: 
 

 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
http://www.eidhr.eu/side-panels/highlights/lgbti-women-children-minorities/children
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Дейност в клас 3: Хронологичен преглед на правата  
 
Важно е Вашите учениците да разберат, че правата не са съществували винаги. Те са въведени 
във връзка с конкретни събития или положения или са били приспособени през вековете и са 
претърпели развитие. Приканете всеки един от тях да избере по едно право от „стената на 
права“ и да се замисли за конкретните поводи, които са довели до неговото установяване. 
Дали това е била революция? Може би нещо, свързано с Организацията на обединените 
нации или премахването на робството, или някой друг епизод от историята. За някои права е 
ясно как са възникнали, но за други може да не е толкова лесно да се установи това. За да им 
помогнете в този процес, раздайте ресурс 2 относно възникването на правата на човека. 
 
 
Дейност в клас 4: Да проследим зараждането на правата  
 
Днешните права имат юридически аспект. Но какво е било положението в миналото, преди 
конкретните права да бъдат законово утвърдени? Приканете учениците си да се сетят за лица 
или малцинствени групи, които са били или все още са изправени пред правни и/или 
социалните проблеми преди установяването на съответните права. Можете да им предлагате 
различни идеи, като например: правото на гласуване за жените, малтретирането на деца и 
жени или дискриминацията срещу ЛГБТ (лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални) 
лица. Можете също така да ги насочите към  „Насилието срещу жените“ на „Амнести 
Интернешънъл“, като за целта е необходимо да се кликне върху следния линк: 
 

 
 
 

http://www.eidhr.eu/side-panels/highlights/lgbti-women-children-minorities/indigenous-peoples
http://www.eidhr.eu/side-panels/highlights/lgbti-women-children-minorities/women-s-rights
http://www.eidhr.eu/side-panels/highlights/lgbti-women-children-minorities/women-s-rights
http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/women-s-rights/violence-against-women/violence-against-women-information


 

4 

 
Можете също така да им покажете следния видеоклип на ООН:  
 

 
 
 
 
Дейност в клас 5: Потребности – права – потребности  
 
Можем да се считаме за облагодетелствани от съдбата заради това, че да живеем в общества, 
в които правата се зачитат. Но дали зачитането им е даденост? Предложете на Вашите ученици 
следната морална дилема: представете си, че градът или мястото, където живеете, е изправен 
преда заплаха? От кое право бихте били склонни да се откажете, за да се гарантира 
обществената сигурност? Раздайте ресурс 3 в началото на това занимание. Обяснете, че 
учениците ще трябва да се върнат при своята „стена за правата“ и да подредят наново 
самозалепващите се листчета в две основни категории права — тези, от които категорично не 
биха се отказали, и тези, от които биха били готови да се откажат. Кажете им, че трябва да 
работят всички заедно при вземането на решение относно окончателния резултат. Резултатът 
е всъщност тяхното алтернативно предложение до правителството или органите на властта по 
въпроса от кои права биха били готови да се лишат и от кои – не. След като приключат, ги 
приканете да обосноват избора си пред Вас; след това обяснете, че правителството не е 
съгласно с тяхната категоризация на правата и желае да наложи по-строги мерки. Те трябва да 
се върнат към категорията „права, от които категорично не биха се отказали“, да оставят само 
50 % от правата в нея и да преместят останалите в другата категория. Дейността се повтаря, 
докато всички ученици вече смятат, че не могат да се прехвърлят повече права. Попитайте ги 
дали заниманието е било трудно за тях и защо.  
 
Сега можете да проведете заключително обсъждане с Вашите ученици. Попитайте ги: колко 
далеч сме готови да стигнем, за да си осигурим всичко, от което имаме нужда? Учениците 
могат също така да гласуват тайно по въпроса дали биха предпочели да разполагат с 
основните права – на храна, подслон, заетост и т.н., като същевременно се откажат от други 
социални права, като например свободата на изразяване на мнение и свободата на словото, 
свободата на религиозните убеждения и т.н. Труден въпрос, който Вашите ученици трябва да 
обмислят внимателно! 

https://www.youtube.com/watch?v=XvpHn_zdkTY

