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ПРИСЪЕДИНИ
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ЗА ДА ПОКАЖЕМ
ЧЕРВЕН КАРТОН
НА РАСИЗМА.

АЗИЕТО
Подкрепете кампанията в нашите
социални мрежи. Поставете
коментар и използвайте::
#SRTRCEU
#showracismtheredcarde
u #diversitywins.
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ЗА НАС

За нас
Този наръчник за учители заедно със работната тетрадка
са част от училищна програма, която e 24-месечен антирасизъм и анти-дискриминационен проект: Разнообразието
печели като покажем на Расизма червен картон . Проектът
обединява футболните клубове и техните фондации от
цяла Европа да застанат зад Разнообразие и Приобщаване.
Ние се надяване ,че този проект ще покаже как ,ако се
изправим заедно, Расизма може да бъде преодолян и как
заедно ще сме по-силни. Заедно нашите гласове могат да
бъдат чути , заедно ние ще Покажем на Расизма Червен
картон. Защото #diversitywins
Учениците в училище са представители на бъдещото
поколение. Мобилността и свободното придвжване се
променят през годините ,което променя и демографията
на европейските страни, което води до мултикултурно
европейско общество.
Новите поколения трябва автоматично да приемат и
уважават присъствието на всеки член на новото общество,
като си сътрудничат и се развиват заедно, за да поддържат
мира между нациите.
Вярваме, че колкото по-рано се установят превенцията и
осъзнаването на расизма и други форми на нетърпимост,
толкова по-ефективно и положително ще бъде въздействието.
Ето защо, ние ще работим с учениците, за да им помогнем
да разберат какво представляват расизмът и другите форми
на нетърпимост, откъде идва, как влияе на другите и как
обществото може да работи заедно, за да предотврати това.
Футболът е спорт, който е много достъпен и е

игра за различни членове на обществото. Това означава,
че това, което виждаме да се случва във футбола, често
е отражение на нагласите и поведението в обществото.
Изключително важно е да работим заедно, за да изразим, че
расизмът и другите форми на нетърпимост не принадлежат
на футболните стадиони и че използваме играта, за
да дадем пример на обществата. С високия статус на
професионалните футболисти и спорта като цяло, ние имаме
за цел да вдъхновим учениците да се противопоставят на
расизма в училище и в ежедневна среда.
Относно тази училишна програма
Сесиите, проведени като част от училищната програма,
са предназначени да помогнат на преподавателите
да се справят ефективно с расизма и други форми на
нетърпимост и да насърчат многообразието и равенството
между учениците. Сесиите съдържат голямо разнообразие
от визуални и физически дейности за създаване на
комбинация от неформално и официално обучение. Целта
на тази комбинация е да създаде комфортна среда за
учениците да се обучават по теми, които често са засенчени
от негативизма. За всяка дейност в тази програма има
информация относно прогнозната й продължителност, за
кои възрастови групи е най-подходяща, елементи, които
са необходими за извършване на дейността и потенциални
точки за дискусия и съвети. Преподавателите се насърчават
да използват собствения си опит и дискретност, за
да направят избор относно целесъобразността на
упражненията и предложените дискусии. Работната
книга, принадлежаща към това ръководство, е водеща.
Това ръководство съдържа единствено дейностите /
упражненията, за които е необходимо
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СЕСИЯ 1
КАКВО Е
РАСИЗЪМ?
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СЕСИЯ 1
ДЕЙНОСТ – СМАЧКВАНЕ

7-12 И 13-15 ГОДИШНИ

10 МИНУТИ

РЕСУРСИ – ЛИСТИ ХАРТИЯ А4 И ХИМИКАЛКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Раздайте на учениците празни листи хартия А4 и ги
помолете да направят списък с всички гадни имена, които
някога са ги наричали. След това помолете учениците да
се опитат да направят списък с емоциите, които най-добре
описват чувствата им докато са ги наричали с тези имена.
Инструктирайте учениците да намачкат хартията, да я
направят на топка, да скачат върху нея, всичко освен да я
късат ,а след това ги помолете да я поставят на бюрото
пред тях.
Към края на първия урок помолете учениците да опитат
да развият хартиеното си топче и да изгладят гънките,
доколкото могат. Попитайте ги дали хартията изглежда
различно сега? Могат ли да изгладят гънките? Някой
забравил ли е за хартиената топка? Замисли ли се някой
каква всъшност е целта на упражнението?

Обсъдете, че този лист хартия е символичен, за ефектите,
които расизмът и призоваването на имена могат да имат
върху дадено лице спомените могат да останат с нас дълго
време и понякога дори никога да не изчезнат. Обяснете, че
расизмът може да приеме много различни форми и че всички
ние можем да бъдем наранени емоционално и физически.
Обръщането към някого по име или прякор днес може
да засегне човека през следващите години, така че е от
съществено значение да се отнасяме към хората по начина,
по който бихме искали да се отнасят с нас.

СЪВЕТ
Моля, уверете се, че тази дейност приключва чрез
обсъждане на положителни действия или реакции, които
учениците могат да предприемат, за да преодолеят обидните
прякори. Уверете се, че учениците не си мислят, че някой не
може да се възстанови от поставянето на квалификации или
расизъм. Моля, уверете се, че никой от учениците не трябва
да се чувства изключително виновен за моменти в миналото,
когато са използвали прякори за другите. Това е в миналото
и вече не може да се промени.
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СЕСИЯ 1
ДЕЙНОСТ – КАКВО Е РАСИЗЪМ?

7-12 И13-15 ГОДИШНИ

20 МИНУТИ

РЕСУРСИ – ПОМАГАЛАТА / БЯЛА ДЪСКА / МАРКЕРИ ЗА БЯЛА ДЪСКА

Обяснете на учениците, че трябва да обмислим какво
представлява расизмът и как изглежда. Помолете
учениците да разгледат следните въпроси:
1. Какво според вас е расизъм?
2. Можете ли да помислите за някакви причини,
поради които хората, умишлено или неволно,
са расисти?
Учениците трябва да запишат отговорите в помагалото
си. След това отговорите ще бъдат обсъдени с целия
клас. Запишете следното на бялата дъска:

Расизмът е ...

... заради различия в:
1
2
3
4
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Попълнете празнините, които сте оставили на
дъската, с правилните отговори по време на
дискусията в класа. Под "расизъм" трябва да напишете
видовете тормоз свързани с расизъм (обиждане,
изолиране на хора, подтискане, бой, насилие).
Под " .... поради разлики в ..." трябва да напишете
причините, поради които хората са расисти (цвят на
кожата, религия, националност и култура).

СЕСИЯ 1
ДЕЙНОСТ – ОТИДИ НАЛЯВО, ОТИДИ НАДЯСНО

7-12 ГОДИШНИ

30 МИНУТИ

РЕСУРСИ – ЛИСТИ ХАРТИЯ А4 И ХИМИКАЛКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ
Инструктирайте учениците да застанат в една редица в
средата на стаята. Докато четете следващите твърдения,
помолете учениците да се преместят в лявата част на стаята,
ако първото твърдение описва тях или техните чувства
най-добре. Помолете учениците да се преместят в дясната
част на стаята, ако второто твърдение описва най-добре тях
или техните чувства. Оставете учениците да мислят няколко
минути, след като прочетат изявленията на глас.

Твърдения за четене:
ученици с дълга коса
ученици с къса коса
десничари
левичари

Прочетете следните твърдения на глас:
Ученици, които са по-високи от 130 cm
Ученици, които са по-ниски от това
Ученици, които имат кафява коса
Ученици, които са с коса различна от кафява

ДЕЙНОСТ – СИНИ ОЧИ, КАФЯВИ ОЧИ

Ученици ,които могат да се наведат и да докоснат
пръстите на краката си
Ученици, които не могат да се наведат
Ученици, които имат лунички
Ученици, които нямат
Ученици, които играят футбол
Ученици които не играят футбол
След заниманието попитайте учениците какъв според тях е
бил смисълът на това занимание. Попитайте дали категориите
на твърденията са логичен начин за групиране на хора.
Как би било, ако всички дискриминират хората въз основа на
категориите, използвани в тази дейност? Ами ако хората, които
не могат да докоснат пръстите на краката си, ще бъдат наречени
по-малко интелигентни от тези, които могат? Представете си,
ако на хората с кестенява коса не беше позволено да влизат
във всяко обществено място, което искаха?
Основно послание на дейността: кажете на учениците това
,че ако не дискриминираме на основания или категории,
които току-що използвахме в дейността, няма смисъл да
дискриминираме въз основа на цвета на кожата, религията,
националността и културата.

13-15 ГОДИШНИ

30 МИНУТИ

РЕСУРСИ – СТОЛ ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК, НА КОЙТО ДА СЕДИ
Кажете на учениците да се изправят, ако чертата, която ще
бъде прочетена на глас, ги описва. Ако чертата не ги описва,
учениците трябва да останат седнали. Прочетете следните
черти една по една:
• Руса коса
• Лунички
• Носи очила
• Левичар
• Кафеви очи
След като учениците с кафеви очи застанат, обяснете на
учениците, че сините и зеленооките хора не са толкова умни,
колкото онези с кафеви очи. Решили сте, че сините и
зеленооките хора ще трябва да свършат допълнителна
работа, докато стоящите с кафяви очи ще участват в забавна
дейност. Позволете на учениците да реагират на това.
След отговорите обсъдете дали тази дейност е била
справедлива.

Ако не, попитайте защо не беше честно. Попитайте
учениците със сини и зелени очи как се почувстваха от това?
Обяснете, че това е било просто упражнение и че няма
допълнителна работа или забавна дейност. Уверете се, че
учениците осъзнават, че идеята е била, че те ще изпитат
нагледно какво е да си жертва на расизъм и за да разберат
колко неоснователен и безсмислен е расизмът.

СЪВЕТ
Моля, уверете се, че учениците разбират, че
избирането на хора заради цвета на очите не е
расизъм. Но че чувството, което са преживели по
време на извършване на дейността, е подобно на
чувството на някой, който е жертва на расизъм.
Потърсете сходство между подбирането на хора
заради цвета на очите и третирането на другите
по различен начин въз основа на цвета на кожата,
националността, културата или религията
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СЕСИЯ 1

ДЕЙНОСТ – НА ФУТБОЛНОТО ИГРИЩЕ

13-15 ГОДИНИ

30 МИНУТИ

РЕСУРСИ – "НА ФУТБОЛНОТО ИГРИЩЕ" - РАЗАКАЗ ЗА ЧЕТЕНЕ В ПОМАГАЛОТО НА УЧЕНИЦИТЕ

Помолете учениците да прочетат историята „на
футболното игрище“. Тази история е записана в техните
работни помагала. След като прочетат историята, учениците
трябва да отговорят на някои въпроси относно
преживяванията, които са записвали със съседите си по чин.

СЪВЕТ
Обсъдете какво могат да направят треньорите,
съотборниците и феновете, които гледат футболни
мачове за расизма на терена.
Можете да се обърнете към така наречената
„процедура от три стъпки“, която се използва в
професионалния футбол. Той предоставя на
съдиите възможност да преустановят игра в случай
на дискриминация или расизъм. Има санкции
срещу такова поведение, тъй като няма място за
расизъм във футбола или обществото.

Въпросите са следните:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Какво мислите за ситуацията?
Разбирате ли защо Сам се ядоса?
Какво мислите, че би могло да се направи?
Какво бихте направили, ако видите нещо подобно?
Какво според вас трябва да направи треньорът на Сам?
Какво мислите, че биха могли да направят
съотборниците на Сам или зрителите?

по избор

ДЕЙНОСТ – УВАЖАВАЙ СЕБЕ СИ, УВАЖАВАЙ ДРУГИТЕ

7-12 И 13-15 ГОДИНИ

30-45 МИНУТИ

РЕСУРСИ – МАЛКИ КАРТИЧКИ В ТРИ РАЗЛИЧНИ ЦВЯТА (ЗЕЛЕН, ЖЪЛТ, ЧЕРВЕН) / МАРКЕРИ

Всеки ученик получава зелена, жълта и червена карта и
маркер. Инструктирайте учениците да напишат нарушение
на всяка карта. Престъпленията трябва да бъдат
класифицирани като „хубави“, „средни“ и „лоши“ по
отношение на различните цветове. След това картите ще
бъдат събрани и вие или някой от учениците ще ги
прочетете на глас.
Обсъдете всяко отделно нарушение по отношение на
дадената класификация, кой се обижда като казва това и
какъв е произходът на нарушението.
Обяснете на учениците, че всеки вид престъпление може
да навреди на някого. Особено, ако обиденият се чувства
несигурен или крехък.

КРАЙ НА СЕСИЯ 1
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СЕСИЯ 2
РАЗЛИЧИЯ
И ПРИЛИКА
МЕЖДУ
НАС
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СЕСИЯ 2

ДЕЙНОСТ – ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ И ДИСКРИМИНАЦИЯ

7-12 & 13-15 ГОДИНИ

30 МИНУТИ

РЕСУРСИ – УЧЕБНИТЕ ТЕТРАДКИ
Учениците трябва да бъдат инструктирани да прочетат
първите няколко абзаца от глава 3 (виж по-долу).

ние имаме тези предразсъдъци. Третирането на хората по
различен начин води до дискриминация.

Всеки е различен. Дори като близнаци, единият близнак ще
бъде различен от другия. Има различния, които могат да се
видят отвън: можеш да си висок, а другият- нисък. Някой може
да има светъл цвят на кожата, друг може да има по-тъмен цвят
на кожата. Може да имате руса коса, някой друг да е с тъмна
коса. Има и толкова много разлики, които не могат да се видят
отвън. Например какво обичате да правите или какво може да
ви харесва да ядете.

Да се върнем към примера. Има мнение, че играчът в екип ще се
представя по-добре от този в училищната униформа, което
е предубеждение. Сега в момента, в който играчът в униформа
не е избран, но този в комплекта е, това става дискриминация.
Предразсъдъкът е мислещата част, изборът на един пред
друг заради външния вид е действие, което прави това
дискриминация.

Освен разликите, има и прилики между хората: можете
например да слушате една и съща музика или да обичате
един и същи спорт, да споделяте една и съща религия или да
носите един и същи тип дрехи. Една важна прилика между нас
е, че повечето от нас обичат да принадлежат към нещо и че ни
е неприятно да бъдем изключени от нещата.
Изпълнете дейността „Направете група“ (вижте следващата
страница), преди да продължите с раздела „предразсъдъци нещо, което всички имаме“.
След заниманието учениците могат да продължат да четат в
работните си книги и да започнат раздела „Предразсъдъци нещо, което всички имаме“, който също е записан по-долу.
Досега научихме, че предразсъдъкът означава осъждане на
някого или нещо без доказателства или причина. Преди да
обсъдим малко повече този термин, важно е да измислим
примери.
Работната тетрадка дава инструкции на учениците да записват
всички предразсъдъци, които имат на бялата дъска. Обсъдете
какво записват и как знаят дали мнението им за някого е
предразсъдък или не. След тази дискусия учениците могат да
продължат да четат раздела „Предразсъдъците - нещо, което
всички имаме“ (вж. По-долу).
Предразсъдъците често определят как се държим и
взаимодействаме с другите. За да разберем това по-добре,
измислихме два примера.
Трябва да се сформират два отбора за игра на футбол с по седем
играчи. Петимата външни играчи и вратар вече са избрани.
Остават само двама външни играчи, от които да избирате,
единият е в пълен екип, а другият е в училищна униформа. Това е
състезателна игра, така че е по-вероятно играчът в пълен екип
да бъде избран пред този в училищната униформа поради
външния вид и образа, свързан с него.
Мисълта, че играчът в пълен комплект ще бъде по-добър от
този в училищната униформа, е предубеждение. Играчът в
училищна униформа не получи шанса да покаже своите умения.
Няма причина или доказателство, че играчът с пълен екип ще се
представи добре
Често действаме по определен начин в резултат на
предразсъдъци. Хората се третират по различен начин, защото
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Другият пример: време е да се сформират още два отбора.
Остават двама играчи, от които да избирате: единият играч
е на 6 години, а другият играч на 15. Предразсъдък би било да се
мисли, че по-възрастният играч ще бъде по-добър, тъй като
този човек е по-възрастен.
Отново няма доказателство, че по-възрастният играч ще се
представи по-добре от 6-годишния. И двамата не са показали
уменията си и никой не е казал от колко години играе футбол.
Но играчът, който е по-възрастен, трябва да е играл по-дълго,
нали?
В момента, в който отборът избере по-възрастния играч по
тази причина, това ще бъде наречено дискриминация въз основа
на възрастта.
Защо казваме, че това е дискриминация въз основа на възраст?
Предразсъдъците често са свързани с това да се виждаме като
групи. Една характеристика на тези групи е фокусирана върху
многото други характеристики, които всеки човек от групата
има. В първия футболен пример, фокусът е върху дрехите, които
носят. Тъй като един от тях носи истински футболен екип,
този човек ще бъде по-вероятно избран от този, който не носи
футболни или спортни дрехи. Набляга се на външния вид, а не на
техниката и уменията. В този пример играчите са разделени
на групи: тези, които носят комплекти, и тези, които
не ги носят, и ние се фокусираме единствено върху тези
характеристики, вместо върху много други.
Учениците трябва да помислят за някои групи към които
принадлежат и за такива към които не принадлежат.
Например училището което посещават, хобитата които имат, и
дали са момчета или момичета.
Обсъдете кои характерни черти им хрумват, когато мислят за
групите, към които принадлежат? И кои характерни черти им
идват на ум, мислейки за групите, към които не принадлежат?
Акцентът е че хората обикновено виждат предимно
положителните черти в групата към която принадлежат
и предимно недостатъците на груопата към която не
принадлежат. Това често се случва автоматично, дори и
другата група очевидно да има положителни черти. Например
в спорта често можете да видите, че отборът, който губи казва,
че другият отбор не е играл толкова честно ,колкото тях.
Учениците разпознават ли това?

СЕСИЯ 2

ДЕЙНОСТ – НАПРАВЕТЕ ГРУПА

7-12 И13-15 ГОДИНИ

15 МИНУТИ

РЕСУРСИ – ПРОСТРАНСТВО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ДА СЕ ДВИЖАТ

Помолете учениците да застанат в кръг. Обяснете им, че
ще опишете характеристика или черта. Учениците
трябва да направят група с хората в класа, които
споделят тази характеристика. Повторете тази дейност
няколко пъти с различни характеристики.
Например:
Групирайте хора, които:
• са от един и същи пол
• имат еднакъв брой братя и сестри
• имат същата любима храна
• имат еднакъв размер обувки
• идват от същата държава
• говорят на същия език
• подкрепят същия футболен отбор
• имат същия цвят на косата
Въпроси за дискусия
• Винаги ли в групата имаше едни и същи хора?
• Ако не, защо не?

ДЕЙНОСТ – ГЛАВИ НАГОРЕ

• Групите винаги ли бяха с еднакъв размер?
• Изненадани ли бяха учениците от групите, в които
попаднаха?
• Възможно ли беше да разберем кои хора в коя група ще
бъдат само като ги погледнем? Трябваше ли да задават
въпроси на хората в класа, за да разберат дали имат нещо
общо с тях?
• Към колко различни групи принадлежат? Кои бяха хубавите
неща от принадлежността към група?
• Някой оставал ли е някога без група? Как това ги накара да
се почувстват?
• Имало ли е моменти, в които учениците не са били напълно
искрени за нещо, за да са сигурни, че няма да останат сами?
Tази дейност стимулира учениците в класа да се смесват и да
откриват нови неща един за друг. Подчертава се, че всеки
има прилики и разлики и те не винаги могат да бъдат открити
само чрез поглед към някого - никой не бива да приема, че
е много еднакъв или много различен спрямо другите, само
като се сравнява по външен вид.

7-12 И 13-15 ГОДИНИ

30-45 минути

РЕСУРСИ – ПРОСТРАНСТВО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ДА СЕ ДВИЖАТ

Напишете един от петте поздравления, споменати по-долу,
върху лепкавите бележки (опитайте се да създадете равен
брой от всеки поздрав):
•
•
•
•
•

години, е огромна тежест и че невъзможността на младите
хора да се чувстват комфортно в собствената си кожа често
води до изолация.

ръкостискане
празнувайте по начина, по който бихте отпразнували гол
прегръдка
намигвaне
Остави ме на мира

Учениците трябва да залепят бележките на челото си.
Накрайте ги да се разхождат и когато са изправени пред друг
човек, да направят поздрава, посочен в залепената бележка
на човека,пред когото са изправени. Оставете групата да
взаимодейства за няколко минути, така че всички да се
изправят един срещу друг поне веднъж.
По време на заниманието обсъдете ролята на учениците,
които имат "остави ме на мира", написана на лепкавите си
бележки, и как са се чувствали по време на заниманието.
Обяснете, че чувството за различност, особено през младите
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СЕСИЯ 2

п

ДЕЙНОСТ – НАПРАВЕТЕ СИ ОТБОР

7-12 & 13-15 ГОДИНИ

60-90 МИНУТИ

РЕСУРСИ – СПИСЪК С ИМЕНА И ЧЕРТИ НА ХАРАКТЕРА, ПЛАКАТ И МАРКЕРИ
Учениците ще получат списък с имена и описания на
техния характер. Учениците трябва да бъдат разделени на
по-малки групи от четири до пет ученици. Те трябва да
изградят футболен отбор въз основа на чертите на
характера, споменати в списъка. Резултатите ще бъдат
написани на плакат, който те трябва да представят на класа.
Учениците трябва да предоставят обяснение защо са
избрали играчите.
Резултатът от дейността трябва да бъде, че учениците
разпознават собствените си стереотипи за другите хора.
Учителят трябва да обясни, че наличието на стереотипи е
нещо обичайно и че всеки по света ги има, но не е
непременно лошо да ги има. Някои стереотипи идват от
културните среди и от историята на страните. През
годините се създават и други стереотипи, но те биха могли
да клонят повече към предразсъдъци.

ПРИМЕРЕН ЛИСТ
Име на участник

Описателна характеристика

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

носи забрадка
е хомосексуален
е пънкар
е пълничък
има по тъмна кожа
е богат
е бедна
е креативен
е умен
е богата

Анна
Даниел
Теодор
Иван
Боян
Стоян
Елица
Ахмед
Петър
Селин

по избор

ДЕЙНОСТ – РАЗЛИЧИЯТА ВИНАГИ ЩЕ СЪЩЕСТВУВАТ

7-12 И 13-15 ГОДИНИ

15 МИНУТИ

РЕСУРСИ – ТОПКА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК, КОЙТО УЧАСТВА И МЯСТО ЗА ПРИДВИЖВАНЕ НА МЛАДЕЖИТЕ

Топките ще бъдат поставени на земята. Ще четете твърдения
на глас. Ако учениците се ‘съгласят’ със или им допада
твърдението, ще трябва да вземат топката. Целта е да се
прочетат няколко твърдения и накрая всички ученици трябва
да имат топка в ръка.
Смисълът на играта е да се покаже, че всеки познава
някой, който е „различен“, но в края на играта (след всички
прочетени твърдения) всеки има топка в ръката.
Твърденията за четене са :
• Кой познава някой, който има две майки или двама
татковци?
• Кой познава някой, който е в инвалидна количка?
• Кой познава някой, който има различен цвят на
кожата от вас?
• Кой познава някой, който има различна религия от вас?
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СЕСИЯ 2
по избор

ДЕЙНОСТ – ПЪТУВАНЕ ЗАЕДНО

7-12 И 13-15 ГОДИНИ

15-30 МИНУТИ

РЕСУРСИ – ИЗОБРАЖЕНИЯТА НА 5 КОНТИНЕНТА, КОНУСИ
Активност на закрито
Тази дейност трябва да се извършва на място, което е със
същия размер на класна стая или по-голямо в зависимост
от броя на участниците. Разделете стаята на пет зони,
съответстващи на петте континента. Докато учениците
минават през стаята, вие представяте типични снимки
на различни места по отношение на петте континента.
Учениците трябва да разпознаят и присвоят тези снимки
на един от петте континента и да стъпят в правилния
географски район.

По време на тези дейности учениците ще научат за
разнообразието, уникалната природа и красотата на
нашия свят. Освен това те ще покажат своите знания за
различните континенти, култури и хора. Обсъдете защо
свързваме конкретни изображения с конкретни държави или
континенти и какви проблеми могат да се появят при това.
Обяснете на учениците значението на разнообразието и
стойността на различните култури, езици и навици.

Активност на открито
Дейността може да се прехвърли и на открито. Разделете
отново полето на пет различни области, така че да
съответстват на петте континента. Всеки участник ще получи
топка и трябва да дриблира до средата на тези зони. Според
снимката по-долу, учениците трябва да дриблират топката
в правилната зона, свързана с показаната снимка. Като
вариант, създайте състезание извън играта, като присъждате
скорост или точност с точки!

ЕВРОПА

АЗИЯ

АМЕРИКА

АВСТРАЛИЯ

КРАЙ НА СЕСИЯ 2
АФРИКА
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СЕСИИ 3 И 4

– РЕЛИГИЯ И СИМВОЛИ
– ЛГБТ +, ХОМО- И ТРАНСФОБИЯ
– РАСИЗЪМ И ДИСКРИМИНАЦИЯ
В СПОРТА

16

СЕСИИ 3 И 4

Религия и Символи
ДЕЙНОСТ – СВЕТОВНИ РЕЛИГИИ

7-12 И 13-15 ГОДИНИ

15 МИНУТИ

РЕСУРСИ – 30 КАРТИ С РАЗЛИЧНИТЕ СВЕТОВНИ РЕЛИГИИ, ОПИСАНИЯ И ФАКТИ, СИМВОЛИ,
ИМЕНА НА СИМВОЛИ И ТРАДИЦИИ

На учениците ще бъдат предоставени 30 карти. Има карти с
имена на световна религия, кратки описания и факти за тези
религии, символи, имената на тези символи и карти с
традиции. Учениците трябва да разберат кои шест
карти образуват двойки.
Учениците биха могли да имат въпроси за различните
религии, така че бъдете готови да имат някои основни
познания по отношение на всяка обхваната религия.
Индуизмът - е индийска религия или начин на живот.
Широко се практикува в Индийския субконтинент и части от
Югоизточна Азия. Индуизмът е наречен най-старата религия
в света. Индуизмът е третата по големина религия в света и
представлява около 15-16 процента от световното население.
Будизмът - е четвъртата по големина религия в света и
представлява около 7% от световното население.
Последователите на тази религия са известни като будисти.
Ислям - тази религия е втората по големина религия в света
и съставлява около 25 процента от световното население.
Ислямът учи, че Бог е милостив, всемогъщ и уникален.
Учи, че Мохамед е пратеник на Бог.
Християнството - основава се на живота и учението на
Исус от Назарет. Последователите, известни като християни,
вярват, че Исус е Христос. Тази религия е най-голямата в света
с около 2,4 милиарда последователи по целия свят.
Сикхизмът - е религия, която вярва в един Бог.
Последователите се наричат „ сикхи“ и тяхната свещена книга
е Шри Гуру Грант Сахиб Джи. Около 28 милиона души са
последователи на сикхизма, който тогава е петата по
големина религия в света. Тази религия се практикува в части
от Азия и Америка.
Юдаизмът - последователите на юдаизма, известни като
евреи, вярват, че има един Бог, който не само е създал
Вселената, но и с когото всеки евреин може да има лична и
индивидуална връзка. Евреите вярват, че Бог продължава да
работи в света, засягайки всичко, което хората правят.

ВИКТОРИНА

След като учениците чуха няколко неща за найголемите световни религии, те ще проведат тест,
който е записан в тяхната работна книга. След като
учениците завършат викторината, обсъдете верните
отговори, които са дадени отдолу.

ВИКТОРИНА
TRUE / FALSE ?
1. Индуизмът е третата по големина
религия в света
Вярно - Религията съставлява около
15-16 процента от световното население
и е трета по големина религияв света.
2. Всеки може да стане евреин.
Вярно - евреин е всеки, който е роден от
майка еврейка. Дори и да се обърне към друга
религия, някой пак ще е евреин. Някой може
да стане и евреин, като приеме друга вяра
според халала, еврейския закон. Този процес
обаче е много труден.
3. Християнството учи, че Мохамед е
пратеник на Бог
Невярно - християните вярват, че Исус е
Христос. Ислямските учения подчертават как
Мохамед е пратеник на Бог
4. Кравата е свещено животно в индуизма
Вярно - Милиони индуси почитат и се
покланят на кравите. Индуизмът е религия,
която издига статута на Майка до нивото на
Богинята. Следователно кравата се счита за
свещено животно, както ни го предоставя с
поддържащо живота мляко.
5. Китайските фермери използват пластмасови
форми, за да извайват круши по подобие
на Буда
Вярно - Някои китайски фермери наистина
използват пластмасови форми, за да извайват
круши по подобие на Буда. Формите се захващат
върху плода, докато той все още е достатъчно
малък, за да се побере и след това се свалят,
когато плодовете запълнят формата. Той ще
продължи да расте в специалната форма. Често
се прави с круши, които се наричат Буди круши.
6. Сикхите вярват, че има множество богове,
които могат да приемат различни форми
Невярно - сикхите вярват, че Бог е само един.
Те обаче вярват, че Бог е без форма или пол.

Да покажем червен картон на расизма Наръчник за Учители
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СЕСИИ 3 И 4
по избор

ДЕЙНОСТ – КАКВО ОЗНАЧАВА ЗА МЕН?

7-12 И 13-15 ГОДИНИ

120 МИНУТИ

РЕСУРСИ – ПОКАНЕТЕ ФУТБОЛИСТИТЕ, ВЪПРОСИ ПОДГОТВЕНИ ОТ МЛАДЕЖИТЕ ЗА ИГРАЧИТЕ

За тази дейност футболистите от клуба трябва да бъдат
поканени да посетят училищата. Преди да посетят, е важно
да има дискусия в клас, в която учениците излизат със списък
с въпроси. Въпросите трябва да са относно това, което
учениците биха искали да знаят от футболистите
за религията и разнообразието.
Посещението на играчите ще бъде под формата на въпроси
и отговори. Учениците ще могат да задават въпросите,
които са подготвили. Целта на тази дейност е да накара
футболистите да разкажат на учениците за това какво
означава религията и многообразието за тях лично.
Религията често играе голяма роля в ритуалите, които
футболистите имат преди, по време или след мачове.
След посещението от играчите трябва да се направи оценка
на наученото от учениците. Помолете учениците да запишат
всичко, което им се открояваше за историите на играчите
в техните работни книги.

ЛГБТ+, хомо- и трансфобия
ДЕЙНОСТ – СПОРТИСТИТЕ ОСТАВАТ РАЗНООБРАЗНИ

7-12 И 13-15 ГОДИНИ

РЕСУРСИ – ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА POWERPOINT НА УЕБСАЙТ

Спортистите са пример за подражание на децата и някой,
в когото могат да се видят. Тези хора служат за пример на
децата по отношение на нагласите и поведението. В това
занимание показвате на децата различни известни
спортисти, които са част от ЛГБТ+ общността и им
разказвате за техните истории. За тази цел е осигурена
презентация на Powerpoint.
Обсъдете очевидните трудности, пред които са изправени
известните спортисти, като принадлежат към ЛГБТ+
общността, и поговорете за положителното въздействие
на тези хора върху обществото.
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20-30 МИНУТИ

СЕСИИ 3 И 4

ДЕЙНОСТ – ЕДНА КАРТА, ДВЕ КАРТИ

13-15 ГОДИНИ

30-60 МИНУТИ

РЕСУРСИ – ОТПЕЧАТАНИ ЛИСТОВЕ С КАРТИ, СЪЗДАДЕНИ КАРТИ ОТ ЛИСТИТЕ

Създайте карти от отпечатаните листове с показани карти
на тях.
Разделете учениците на малки групи. Осигурете всяка група
с тесте карти. Те ще трябва да съчетаят карти с думи,
свързани с LGBT +, заедно с карти с дефиниции върху тях.

Лесбийка

Тази дейност ще осигури на учениците по-добро разбиране
на различните теми за ЛГБТ + и ще създаде определено ниво
на приемане и ще доведе до по-нататъшни дискусии в
групата.

Излиза наяве

ДЕЙНОСТ – КАКВО ЗНАЕТЕ?

7-12 И 13-15 ГОДИНИ

Отнася се за жена,
която има емоционална,
романтична и / или
сексуална ориентация
към жените.

Когато човек за първи
път разкаже на някого /
другите за своята
самоличност като
лесбийка, гей, бисексуалeн
или транс.

15-30 МИНУТИ

РЕСУРСИ – РАБОТНИ КНИГИ

В работната тетрадка има тест за учениците. Тази викторина
ще провери дали те са обърнали внимание по време на този
урок. Те трябва да прочетат въпросите и да закръглят вярно
или невярно.

Оставете на учениците достатъчно време да отговорят на
въпросите и ако се изисква, създайте малки дискусионни
групи, където те могат да водят дебат по въпросите.
След като приключите, представете отговорите и ги
обсъдете с учениците.

ВИКТОРИНА
Въпросите на теста са:
Въпрос: Било ли е незаконно да бъдеш ЛГБТ+ във
Великобритания през 1960 г?
Отговор: Вярно
В: Всички ли имат етикет?
O: Невярно – Някои хора по света не мислят, че
идентифицирането или ориентацията описват това
какъв човек си. От всеки зависи да реши как и дали
иска да си сложи етикет.

В: Разрешено ли е било да се преподава по ЛГБТ
въпроси в Шотландия преди 20 години?
O: Невярно
В: ЛГБТ+ хората могат ли да се женят във
Великобритания?
O: Вярно – LGBT+ хора от Шотландия, Уелс, Северна
Ирландия и Англия могат да се женят. В Северна
Ирландия обаче това е законно едва от октомври
2019 г.

Да покажем червен картон на расизма Наръчник за Учители
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ВИКТОРИНА
В: В Америка ЛГБТ + хората имат същите права като
хетеросексуалните.
O: Невярно – Щатове като Вирджиния, Дакота,Южна
Каролина са сред най-лошите щати за живеене
на ЛГБТ+ хора. Тези щати си запазват правото да
откажат услуги на всички от ЛГБТ+ общността.
В: Парадният флаг е създаден да изглежда като дъга,
защото отразява изключителността, различността
и уникалността на ЛГБТ+ общността.
O: Вярно – Цветовете във флага отразяват
разнообразието на ЛГБТ общността. Знамето
произхожда от района на залива Сан Франциско в
Северна Калифорния, но сега се използва по целия
свят като символ на гей парада.
В: Шотландия е една от най-безопасните страни в
света за ЛГБТ+ хората.
O: Вярно – Великобритания получи най-високата
оценка в Европа, с 86% напредък към „зачитане на
правата на човека и пълно равенство“ за ЛГБТ + и
92% само в Шотландия

В: ЛГБТ+ хората имат право да осиновяват
деца във Великобритания.
O: Вярно – Съгласно Закона за осиновяване на
деца от 2002 г. (влязло в сила през 2005 г.),
хомосексуалните и лесбийките самостоятелно,
както и еднополовите двойки имат право да
осиновят дете във Великобритания.
В: Няма ЛГБТ+ футболни фенове.
O: Невярно – ЛГБТ+ хората съществуват във всяка
сфера на живота. Футбола като много други
спортове включва ЛГБТ+ хора като Джъстин
Фашану и Роби Роджърс.
В: Повечето хора имат ЛГБТ+ приятели и/или
семейство
O: Вярно – През 2015 г. годишното проучване на
населението установи 1,7% от възрастните във
Великобритания се определят като лесбийки,
гей или бисексуални.
В: Добре е да бъдете ЛГБТ+.
O: Вярно

Расизъм и дискриминация в спорта
ДЕЙНОСТ – СКАНДИРАНИЯ В СПОРТА

7-12 И 13-15 ГОДИНИ

20 МИНУТИ

РЕСУРСИ – РАБОТНИТЕ КНИГИ

Представете на учениците как спортът и дискриминацията
могат да бъдат свързани помежду си.
"За съжаление, расизмът и дискриминацията могат да се
случат по целия свят в спорта. Въпреки че се среща в
спорта, в същото време спортът може да се използва и за
борба с него. Пример за расизъм и дискриминация, които
се случват във футболните стадиони, са скандирания и
песни от феновете. Повечето пъти скандиранията и песните
са в подкрепа на отбори или отделни играчи - но понякога
малки групи от фенове могат да пеят песни, които
могат да бъдат сметнати за обидни за другите. "
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Обсъдете следните точки с учениците:
• Чували ли сте някога скандирания и песни от тълпата,
ако сте били на футболен мач или на мач от друг спорт?
• Как бихте се почувствали, ако имаше скандирания или
песни за вас самите?
• Какво бихте направили, ако седите в район на футболен
стадион, където феновете обиждат играчите ?

СЕСИИ 3 И 4
ДЕЙНОСТ – МЕЧТИТЕ

7-12 И 13-15 ГОДИНИ

15-30 МИНУТИ

РЕСУРСИ – ХАРТИЯ, ХИМИКАЛКИ, БАЛОНИ, КЛЕЧКИ ЗА ЗЪБИ, ТИКСО

Раздайте на всеки по един балон, един лист хартия, една
клечка за зъби и един химикал. Помолете ги да запишат
най-невероятната мечта, за която са си мечтали през
живота си, и да я залепят на балона. След като приключите,
инструктирайте групата да защити балона си. Обикновено
учениците започват да убождат останалите балони с
клечката за зъби, за да защитят своите.
След няколко минути или когато не останат почти
никакви балони, трябва да съберете учениците и да
следните въпроси на групата:
• Необходимо ли е да разрушите чуждите мечти, за да
защитите вашите?

• Как се чувствате сега, след като осъзнавате, че няма
нужда да унищожавате мечтите на други хора, за да се
чувствате щастливи?
• Какво изпитвате, когато някой разруши мечтата ви?
Обсъдете, че балонът с хартиения лист върху него е
символичен за мечтите и желанията на всеки човек.
Обяснете, че ако се придържате към мечтата си и не се
опитвате да унищожите мечтите на другите хора, докато се
стремите към вашата, хората ще се чувстват по-добре и ще
бъдат насърчени да следват мечтите си. Насилието спрямо
други хора или групи унищожава тези чувства и това
насърчение.

КРАЙ НА СЕСИЯ 3 И 4
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СЕСИЯ 5
ДА
ОТСТОЯВАМЕ
ЗАЕДНО
#DIVERSITYWINS
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СЕСИЯ 5
ДЕЙНОСТ – ОТСТОЯВАНЕ НА РАЗНООБРАЗИЕТО ЗАЕДНО #DIVERSITYWINS

7-12 И 13-15 ГОДИНИ

120 МИНУТИ

РЕСУРСИ – ЗАНАЯТЧИЙСКИ МАТЕРИАЛИ, ВИДЕО ОБОРУДВАНЕ, ЛАПТОП

След като всички уроци са завършени, остава само още едно
нещо, учениците ще участват в състезание! Състезанието ще
бъде между всички училища, участвали в нашата програма.
Проектите от учениците ще бъдат оценявани по време на
финалното събитие. Специалната съдийска комисия ще
избере общ победител. Победителят ще бъде някой или
множество ученици, които могат да покажат наученото и
които могат да демонстрират какво правят в кампанията
"Покажи червен картон на расизма" ЗАЩОТО
ОТСТОЯВАМЕ РАЗЛИЧИЯТА ЗАЕДНО #diversitywins.
Учениците трябва да бъдат инструктирани да опитат да
създадат плакат или обещание, демонстриращи всичко,
което са научили по време на програмата. Насърчете ги
да бъдат възможно най-креативни - и най-важното - да

покажат колко са разнообразни. Плакатите могат да
включват червени картони, стихотворение, обещание или
рисунки - всичко, което им хрумне, показва какво са научили.
Проектите от учениците трябва да бъдат финализирани и
събрани преди края на тази сесия. Събраните дизайни от
всяко участващо училище трябва да бъдат доведени до
финалното събитие.
Както споменахме, специална съдийска комисия ще избере
общ победител по време на финалното събитие.
Съобщението може да бъде направено от посланик на
фондацията.

КРАЙ НА СЕСИЯ 5
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