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Тема: Третирани като равни? – Права на човека 

 
 

Раздел 2: Твоите права 
 
Аз имам права... Ти имаш права... Как твоите права засягат моите? Този раздел е посветен на 
правата на другите и връзката между права и отговорности. 
 
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 придобият по-точна представа и да правят разграничение между права и 
отговорности  

 Да разберат връзката между глобализацията, местните обичаи и правата  

 До проучат своите собствени граници и приоритети – за себе си и за другите 
 
 
Предоставени ресурси 
 
Ресурс 4 Историята на Игбал 
Ресурс 5 Цитати от модната индустрия  
Ресурс 6 Снимки  
Ресурс 7 Истории 
Ресурс 8 Сценарии  
 
 
Дейност в клас 1: По-важно от правата ми?  
 
Приканете учениците си да се замислят за дрехите, които носят: къде са произведени? Знаят 
ли Вашите ученици нещо за правата на човека в тази конкретна страна? Обяснете им, че в 
някои държави правата на човека не са защитени от закона по същия начин, както в други 
държави. В някои държави възрастните работят много повече от 8 часа на ден 5 дни в 
седмицата, за много малка заплата и без никаква правна защита. Възможно е децата също да 
работят, вместо да посещават училище. Попитайте как се чувстват Вашите ученици, след като 
знаят, че децата в друга държава могат да бъдат лишени от достъп до училище, за да 
изработят дрехите, които те носят? 
 
 



 

2 

 

 
Разгледайте цитатите от модната индустрия в ресурс 5 и ги съпоставете с историята на Игбал в 
ресурс 4. Попитайте учениците си дали смятат, че могат/трябва да направят нещо? Къде 
свършват нашата свобода и нашите права и къде започват свободата и правата на другите? Ако 
все още не са стигнали до това заключение, обяснете, че нашите права са нечия отговорност и 
обратното. Приканете Вашите ученици да посочат задължението, което съответства на всяко от 
правата на човека, в тяхната „стена на правата“, създадена в раздел 1. 
 
 
Дейност по групи 1: Правата на децата в миналото и днес  
 
Попитайте учениците си защо съществуват закони за защита на правата в някои държави? 
Покажете им снимките от ресурс 6 и ги приканете да коментират това, което виждат: Могат ли 
Вашите ученици да отгатнат контекста? Могат ли да предположат от къде са тези деца? Кога са 
били направени тези снимки според тях? Обяснете им, че по време на индустриалната 
революция детският труд е бил общо явление в цяла Европа; образованието не е било 
задължително и поради бедност семейства е трябвало да изпращат децата си да работят в 
заводите или мините. След това обсъждане ги разделете на пет групи с приблизително равен 
брой участници и ги приканете да опишат възможно най-точно два типични за тяхното 
ежедневие дни от седмицата; един ден през седмицата и един ден през уикенда. Приканете 
ги да разделят своето описание на часови отрязъци и да попълнят за всеки от тях своите 
дейности, за предпочитане така, както биха го записали в календара си. След това ги 
приканете да коментират тези графици; доколко се е променило според Вашите ученици 
ежедневието на децата през годините? След това на случаен принцип раздайте на всяка от 
петте групи историите на децата в ресурс 7 и да ги помолете да направят същото описание за 
два дни от живота на тези деца. За повече информация по въпроса учителите могат да 
използват следната връзка към статия за историята на правата на децата и детския труд: 
 

 
 
 
Дейност по групи 2: По-важно от правата ни?  
 
Има ли обстоятелства, при които правата на човека могат да бъдат отменени временно или 
изцяло? Можем ли да оправдаем лишаването на някого от правата му на човек с това, че 
целим да защитим по-висшето благо на обществото като цяло? И къде свършва подобно 
лишаване от права? Попитайте учениците си какво мислят по въпроса; биха ли се съгласили 
някой да бъде лишен от правата си при определени обстоятелства? Има ли потребности на 
обществото като цяло, които са по-важни от човешките права на дадено лице? И кой в крайна 
сметка има правото да решава дали могат да се потъпкват правата на заподозрените? 
Използвайте ресурс 8, за да продължите обсъждането на тези въпроси с някои конкретни 
примери. 
 
 

http://menengage.org/wp-content/uploads/2014/06/History-of-child-rights-and-child-labour.pdf
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След това можете да ги помолите да работят заедно, за да съставят списък на правата,  за 
които единодушно смятат, че са от жизненоважно значение и не подлежат на намеса, както и 
на тези, от които биха се отказали или които биха жертвали, за да се постигне или осигури по-
висше благо.  
 
 
Дейност по групи 3: Време за разисквания!  
 
По какъв начин са свързани местните традиции с правата на човека и на малцинствата? Често 
се водят разисквания във връзка с това, че традиционни обичаи, които са били упражнявани в 
продължение на стотици години в различни части на света, понякога са в противоречие с 
правата на човека. Когато сме свикнали да практикуваме конкретен обичай, понякога не 
съзнаваме какви са неговите последици. Разделете класа на две приблизително равни по брой 
на участниците групи. Съобщете на групите, че трябва да се подготвят за обсъждане относно 
зачитането на правата на човека и на малцинствата, съпоставено със зачитането на традициите 
и обичаите. Могат ли Вашите ученици да посочат примери за обичаи или практики, които биха 
могли да се тълкуват като незачитащи или дори подкопаващи правата на човека, във Вашата 
общност? Приканете ги да помислят по въпроса дали би било уместно да се забрани на дадена 
нация или група да практикува определени традиции и обичаи и, ако е така, защо, или защо 
не? За повече информация по въпроса как да организирате разискване във Вашата класна стая, 
моля, прегледайте следния документ:  
 

 

http://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/socstud/frame_found_sr2/tns/tn-13.pdf

