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ПРЕДГОВОР

Предговор
Здрасти!
Добре дошли, чудесно е да сте на борда в нашата кампания
срещу расизма, както във футбола, така и в обществото. Вие
ще участвате в нашaта програма Разнообразиетo Печели
чрез "Покажи червен картон на расизма" - програма за
училищата в ЕС.

Тази работна книга е част от 24-месечен проект за борба с
расизма и дискриминацията Разнообразието печели чрез
"Покажи червен картон на расизма" Силата на проекта е
сътрудничеството между различни футболни клубове от
цяла Европа.

Футболът обединява хиляди хора всеки ден, от аматьорски
клубове до професионални клубове и стадиони, от села до
столиците на Европа. Обединени от страст, в един често
разделен свят, спортът и футболът в частност имат силата да
обединяват хората, във и извън обществото. Разнообразието
означава да се признае, че всеки е различен и има различен
опит, умения и нужди. За да се случи това, образованието
е от най-голямо значение. Понякога дори в днешно време
хората се отнасят лошо заради това откъде идват техните
вярвания и култура и как могат да изглеждат - това се нарича
дискриминация. Расизмът е една от най-често срещаните
форми на дискриминация във футбола и обществото, така
че наистина е важно да се съберем и да научим и да кажем,
че расизмът никога не е приемлив - независимо къде се
намираме.

През следващите седмици ще се опитаме да ви обясним
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.
Надяваме се, че проектът показва, че ако сме заедно, срещу
расизма може да се борим и че заедно ще стоим по-силни.
Готови ли сте да се присъедините към нас в това
пътуване? Заедно правим гласовече си чути,
заедно показваме червен картон на расизма,
(защото разнообразието печели) because #diversitywins
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ПРИСЪЕДИНИ
СЕ КЪМ НАС.
ЗА ДА ПОКАЖЕМ
ЧЕРВЕН КАРТОН
НА РАСИЗМА!
Моля подкрепете кампанията в
социалните медийни канали.
Публикувай твоя снимка или
коментар като използваш:
#SRTRCEU
#showracismtheredcardeu
#diversitywins

6

7

ДОГОВОР
Обещавам , че от днес
нататък аз ще дам найдоброто от себе си:
•

Активна борба срещу расизма: Ако видя, че някой е расист или чуя
някой да прави обидни коментари, да казва нещо по въпроса:

•

Ще обясня какво съм научил по време на тези уроци –
да обиждаш някого или да бъдеш расист спрямо някого днес, може да
му се отрази през следващите години. Отнасяйсе към хората така, както
би искал те да се отнасят с теб.

•

Ще приемам другите такива, каквито са и ще опитам да не съдя другите
по външни белези каато цвят на кожата например. Нашите различия
са това, което ни прави уникални - това е разнообразието и трябва да се
уважава. Първо ще опозная човека,, като приемам, че не всички са
еднакви.

•

Ще бъда приобщаващ: Приемам, че не всички имат еднакъв културен
произход и споделят едни и същи убеждения и мнения. В днешно време
живеем в мултикултурни нации. През следващите години ще има все
повече и повече разнообразни общности.

•

Моята общност: Ще поканя другите да станат част от нашия футболен
отбор, да участват в играта, независимо от цвета на кожата им, религията,
националността или културата им.

Дата:

Име:

Подпис:
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ГЛАВА 1
ЗАЕДНО
НИЕ ЩЕ
ПОКАЖЕМ
ЧЕРВЕН
КАРТОН
НА
РАСИЗМА
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ГЛАВА 1

ИСТОРИЯ

В миналото чувах футболисти да говорят
за расизма и той често се пренебрегваше.
Наистина? По това време мислех, че
расизмът във футбола не е толкова голям
проблем. „Това не се случва в Европа“, това
винаги съм си казвал, когато съм чувал някой
да говори за расизъм.
Други хора ми казаха, че са преживели
расизъм във Великобритания, което
първоначално не можех да повярвам, че е
истина. Гневът, който тези хора имаха
в себе си, вероятно имаше повече общо с
характера им, отколкото с каквото и да
било друго.
През годините започнах да мисля по
различен начин. Отначало започнах да
мисля: "Това наистина ли се случва във
Великобритания?" Моето мнение се промени
напълно, след като гледах мач на местен
футболен клуб в много малко село. Там успях
да видя, че расизмът и дискриминацията

Целта на тази работна книга е да обсъди темата расизъм и
други форми на нетърпимост и да създаде безопасна среда
за всеки да споделя своите мисли и опит.

засягат живота на младите хора.
Младежи от различни култури се наричат
с обидни имена от трибуните. Реферът не
правеше нищо по въпроса.
Най-важният урок, който научих този
ден беше за собствения ми произход.
Всеки ден се сблъсквах със собствените
си предразсъдъци: Мароканската дама в
автобуса, която се оказа дълбоко уважаван
професор в един от най- известните
университети в страната.
Суринамското момче, което мислех, че свири
музика, за да печели пари на улицата, което
всъщност е учител по музика в едно от найизявените театрални училища в Европа.

По време на дискусия в клас ще говорим за вашите
очаквания и за това, което се надявате да научите, като
участвате в училищната програма „Покажи на расизма
червен картон ЕС“.
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ГЛАВА 2
РАСИЗМЪМ
- КАКВО
Е ТОВА?
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ГЛАВА 2

Днешният урок е да разберем какво всъщност е расизъм
и как той може да повлияе на другите. За съжаление
расизмът се среща в обществото, спорта и дори в
училищата. Важно е да обсъдите тази тема с другите и да
направите нещо по въпроса. Преди да започнем с този
урок, първо ще участваме в игра, наречена „Смачкана
хартия“.

•

•
•
•

Отхвърляне на някого, заради начина по който
изглежда или защото се облича според различна от
нашата култура
Разказване на така наречените вицове за хора от
определен етнически произход
Присмиване на акцентите или имената на хората
Казване на хората да се „връщат там, откъдето са
дошли“

Запишете в работната си тетраадка какво смятате за
расизъм и причините, поради които хората, умишлено
или неволно, се държат расистки.

КАКВО Е РАСИЗЪМ?
Преди да преминем към другите дейности на днешния
урок, първо ще обсъдим какво представлява расизмът и
как изглежда.
Как да разберете дали някой е расист? Понякога е
трудно да се разпознае расизмът, особено
ако не е насочен към нас самите . Проблемът е, че някои
хора са умишлено расисти, докато други може да се
държат по расистки начин, без да имат намерение да
нараняват други хора.
Ето няколко примера за расизъм, който може да се появи
във футбола и училищата. Виждали ли сте някога или
преживявали нещо подобно?
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ГЛАВА 2

Расизмът е...

За да ви помогнем малко, ще ви кажем, че има четири основни причини,
поради които хората са расисти. Можете ли да ги назовете?

Заради различия в…
1

2

3

4
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Нека проверим какво
сте записали.
Като клас ще
проведем дискусия, за
да сравним това,
което всички мислят
за расизма и какво
всъщност означава.

ГЛАВА 2

Цвят на кожата, националност, религия и култура
Расизмът приема много различни форми и може да се случи
на много места. Включва предразсъдъци, дискриминация
и изключване поради нечий цвят на кожата, религия,
националност или култура. Хората са групирани и
дискриминирани въз основа на тези основания.

ОТИДИ НАЛЯВО, ОТИДИ НАДЯСНО

Нека се подготвим за следващото занимание. Застанете
в редица един до друг в средата на стаята. Ще бъдете
помолени да се преместите от лявата или дясната страна
на стаята по време на заниманието "Отиди наляво, отиди
надясно".

основава на вярата, че някои раси превъзхождат другите.
Хората не се раждат с расистки идеи, това е нещо, което се
научава.
През годините научихме, че има една човешка раса, към
която всички принадлежим. Сега знаем, че всички хора имат
подобен потенциал, никой не е по-добър от някой друг.
Има само една раса - човешката раса!
Може да е трудно да възприемете себе си и другите според
различни раси и произход или как е усещането да бъдете
третирани по различен начин от другите. Може би е време за
нещо малко по-активно. Дейността „Кафяви очи, зелени очи“
ще ни позволи да изпитаме дали усещаме за справедливо
да бъдем възприемани като раса, която е по-малко
превъзхождаща другите.

Току-що научихме, че хората са дискриминирани въз основа
на техния цвят на кожата, религия, националност и култура.
Понякога хората казват „те са дискриминирани заради
расата си“. В миналото хората вярвали, че има различни
раси хора, хора, които споделят общи характеристики като
тип коса, цвят на кожата, характер и умения. Расизмът се
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ГЛАВА 2

НА ФУТБОЛНИЯ ТЕРЕН

ИСТОРИЯ
Сам е най-резултатен за своя отбор на
юношите на Accelerate United. Тази събота
Accelerate United играят у дома във важен
мач срещу много труден отбор. Няколко
родители идват да гледат и подкрепят
Сам и неговите съотборници, както и
техния треньор Мо.
След 5 минути игра Сам получава
топката от един от съотборниците си.
Дриблирайки покрай двама от опонентите
си, Сам успява да отправи удар към
вратата, който преминава близко до
целта. „Ти си провал, чернокож!“ - крещи
противниковият вратар. Сам е шокиран и
се чуди дали някой от съотборниците му
също го е чул.
През първото полувреме Accelerate Utd
доминират в играта. Сам отново получава
топката, този път бягайки достига
границата на наказателното поле.
Треньорът Мо вика: „Подай топката Сам,
Джаспър е свободен!" Избирайки да играе
сам за гол, Сам полага големи усилия да
премине покрай вратаря, за да отбележи!
Викайки, Мо казва, „Хубав гол Сам, но
следващия път потърси и други опции,
Джаспър беше свободен. Нека играем заедно
като отбор. "
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На полувремето треньорът Mo събира
Accelerate Utd, за да обсъдят първото
полувреме и как могат да продължат
доброто си представяне през второто
полувреме. Мо забелязва, че Сам изглежда
отдръпнат и по- тих от обикновено.
Запитан защо, Сам обяснява какво се
е случило през първото полувреме и че
вратарят на другия отбор му е казал, че е
провал, защото е чернокож.
Съотборниците му слушат, шокирани.
Второто полувреме започва, но този
път не върви добре за Сам и неговите
съотборници. Разбъркването в
защитата позволява на опонентите им
да отбележат два пъти за пет минути.
Като се бори с всички сили, Сам най-накрая
отново успява да поеме топката в краката
си - дриблирайки със всички сили отново
към вратаря на опонентите. Той избира
да не подава на съотборниците си, но за
съжаление губи топката. „Не можеш дори
да играеш, чернокож”, казва вратарят,
смеейки се. Сам се ядосва от коментарите,
хуква към него и бута противниковия
вратар с гняв. Треньорът Мо решава да
смени Сам, като му казва, че трябва да се
успокои..
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ГЛАВА 2

Току-що прочетохте историята на Сам. Отговорете на следните въпроси и напишете вашето мнение.

1

Какво мислите за ситуацията със Сам?

4

5

2

Какво според вас трябваше да
направи треньорът на Сам?

Разбирате ли защо Сам се ядоса?

6

3

Какво бихте направили, ако
видите нещо подобно?

Какво мислите, че биха могли да направят
съотборниците на Сам или зрителите?

Какво мислите, че можеше да се
направи вместо това?

Случвало ли ти се е да изпиташ ти нещо подобно ?
Каква роля изигра ти в това? Ти ли беше жертвата,
стана ли свидетел на инцидент с расизъм, помогна ли
на някого или ти беше извършител на инцидента?
Обсъдете опита, който сте записали, със съученикът до вас. Обсъждайте опита си само ако сте
готови да кажете на другите за това. Ако не, просто се вслушайте в преживяванията на съучениците
си. Споделете със съучениците си какво се е случило, какво мислите за случилото се и какво можеше
да се направи и от кого?
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ГЛАВА 2

В този урок използвахме думите расизъм, предразсъдъци,
дискриминация и изключване. Преди да продължим с
другите уроци, би било добре да разберем тези термини
малко по- добре. Може да ви помогне да оцените по-добре
определени ситуации в живота.
•
Предразсъдък:
Означава да съдиш някого или нещо без доказателства или
причина. Предразсъдъците често са свързани с група хора.
•
Дискриминация:
Дискриминацията е свързана с начина ви на действие.
Това означава да се отнасяме към хората по различен
начин поради предразсъдъци.
•
Изключване:
Изолиране на човек или група от нещо.

Смачкана хартия

В началото на този урок ви помолихме да смачкате хартията
си. Просто развихте хартиената топка и се опитахте да
изгладите гънките, доколкото можете. Изгладихте ли всички
гънки? Сега хартията ви изглежда ли по-различно от тази в
началото на урока?

Това парче хартия е символично за ефектите, които расизмът
и използването на прякори могат да имат върху нас.
Спомените могат да останат с нас дълго време и понякога
дори никога да не изчезнат; точно като гънките във вашата
хартия.

Какво е важно за мен?
Това пространство може да се използва, за да запишете наученото днес
което бихте искали да запомните.
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ГЛАВА 3

Последният урок научихме за расизма, какво е това, откъде
идва и как кара хората да се чувстват. Чрез някои дейности
разбрахме дали усещаме за справедливо да бъдем третирани
по различен начин от други въз основа на цвета на кожата,
религията, националността и културата. Също така научихме,
че в миналото хората са вярвали, че има различни раси и че
расизмът се основава на вярата, че една раса превъзхожда
другите. Но също така научихме, че не сме родени расисти,
но че това е нещо, което се научава и следователно
преподаването по този въпрос е важно.

Можете ли да го видите отвън?

Всеки е различен. Дори като близнаци, единият близнак ще
бъде различен от другия. Има разлики, които могат да се
видят отвън; можеш да бъдеш висок, другият да е нисък.
Някой може да има светла

кожа, някой 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.
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.
За да изпитаме някои от разликите и приликите помежду ни,
ще извършим дейност, наречена „Направете група“.

Предразсъдъците - нещо, което всички имаме

Един от термините, които обсъждахме по програмата досега,
са предразсъдъците. Досега научихме, че предразсъдъкът
означава да съдиш някого или нещо без доказателства или
причина. Преди да обсъдим малко повече този термин, важно
е да помислим за примери.
Самите вие имате ли предразсъдъци? Запишете това на
бялата дъска.
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 състезателна игра
със седем играчи. Петимата външни играчи и вратар вече са
избрани. Има само двама външни играчи, от които можете
да избирате, единият е облечен в спортен екип , а другият е в
училищна униформа.
Това е състезателна игра, така че е по-вероятно играчът
със спортен екип да бъде избран пред този в училищната
униформа поради външния си вид и образа, свързан с него.
Мисълта, че играчът със спортен екип ще бъде по-добър от
този в училищната униформа, е предубеждение. Играчът в
училищна униформа не получи възможност да покаже своите
умения. Няма причина или доказателство, че играчът със
спортен екип ще се представи по-добре.
Често действаме по определен начин в резултат на
предразсъдъци. Хората се третират по различен начин,
защото ние имаме тези предразсъдъци. Третирането на хората
по различен начин води до дискриминация.

училищната униформа е предубеждение. Сега, когато играчът
в униформа не бъде избран, но този в спортния екип е, това
става дискриминация. Изборът на един пред друг поради
външния вид е дискриминационен акт.
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 своите умения и никой
не каза колко години са играли футбол. Но играчът, който е
по-възрастен, трябва да е играл по-дълго, нали?
В момента, в който отборът избере по-възрастния играч
поради тази причина, той ще бъде наречен 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 тази група притежава. В първия футболен пример,
фокусът е върху облеклото. Тъй като един от тях носи спортен
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 спортни екипи и тези,
които не ги носят, и ние се фокусираме единствено върху тези
характеристики, вместо върху много други.
Ще проведем дискусия в клас за това да се виждаме като
групи и към кои групи смятаме, че принадлежим.

Да се върнем към примера. Мисълта, че играчът
със спортен екип ще се представи по-добре от този в
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ГЛАВА 3

ГЛАВИТЕ ГОРЕ
Примерите ни научиха, че третирането на хората по различен
начин или постъпването по определен начин в резултат на
предразсъдъци се нарича дискриминация. Нека се върнем към
първия пример за последен път. Предразсъдъкът е свързан с
външния вид, играчът със спортен екип е избран, защото той
/ тя трябва да е по-добър от този в училищната униформа.
Как мислите, че това кара играча в униформа да се чувства?
Особено ако човекът забележи, че решението се основава на
дрехи. Да провеждаме ли някаква дейност, за да преживеем
какво е усещането да бъдеш третиран по различен начин от
другите?

Какво е важно за мен?

СЪЗДАЙ СОБСТВЕН ОТБОР
Време за тест! Нека да видим какво научихме днес. След
няколко минути ще бъдете разделени на по-малки групи и ще
получите списък с имена и описания. Тези описания са с черти
на човека. Вашата група трябва да направи свой собствен
футболен отбор въз основа на описанията, споменати
в списъка. Напишете вашия отбор на голям плакат и го
представете на останалата част от класа.

Да покажем червен картон на расизма Образователна програма по работна тетрадка

21

ГЛАВА 4
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И СИМВОЛИ
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ГЛАВА 4

Думата религия е една от думите, които чуваме
непрекъснато, но често не мислим за значението й.
Религията е набор от вярвания, които се поддържат от
група хора. Има много различни религии, всяка с различни
вярвания. Вярванията често са свързани с бог или богове. Но
някои религии нямат богове. Общото между всички религии
е, че те помагат на своите последователи да намерят смисъл
в света - Откъде идва светът? Какво се случва след смъртта?
Повечето религии предлагат някакъв отговор на тези
въпроси.
Знаете ли, че съществуват хиляди различни религии
в света? Това означава, че хората около нас може да имат
различни убеждения от нашите. Нека разгледаме поотблизо някои от най-известните религии в света.

Можете ли да посочите някои религии, за които сте
чували?

Традиционни празници или специални дни в
рамките на различни религии (например Коледа,
Великден):

Традиционни ритуали в различните религии:
Коя е основната религия, която се практикува
от хората във вашата страна?

Традиционни облекла в различните религии:

Религията ни учи на някои практики, по които да
живеем, като например да бъдем добри към другите,
да казваме истината или да се молим. Много религии
имат различни традиции, като посещаване на църква
или храм, честване на религиозни празници или носене
на специфично облекло.
Можете ли сами да се сетите за някакви традиции?
Може би в рамките на вашата собствена религия
или в други религии?

Традиционни правила и разпоредби
(например начин на обличане, сядане):
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В по-малки групи ще ви бъдат дадени 30 карти за дейност,
наречена „Световни религии“. Трябва да намерите кои
пет карти принадлежат една на друга. Групата от пет
карти трябва да съдържа по една от всяка: карта с името
на световна религия; карта с кратко описание и факти за
тази религия; карта със символ, който й принадлежи; карта
с името на този символи карта с някои традиции, които
принадлежат към тази религия.
Сега сте чули няколко неща за най-големите световни
религии и сте разбрали кои символи им принадлежат
сега трябва да знаете малко повече, отколкото в началото
на този урок. Нека тестваме
вашите знания, за да
видите как ще се
справите.

ВИКТОРИНА
Отговорете на следните въпроси, като
закръглите вярно или невярно.
1. Индуизмът е третата по големина религия
в света

ВЯРНО | ГРЕШНО?
2. Всеки може да стане евреин

ВЯРНО | ГРЕШНО?
3. Християнството учи ,че Мохамед е
вестоносецът на Господ.

ВЯРНО | ГРЕШНО?
4. Кравата е свещено животно в индуизма?

ВЯРНО | ГРЕШНО?
5. Китайските фермери използват пластмасови
форми, за да моделират круши в образа на Буда.

ВЯРНО | ГРЕШНО?
6. Сикхите вярвали, че има много богове, които
могат да приемат различни форми

ВЯРНО | ГРЕШНО?
24
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Сега знаем някои основни сведения за някои световни
религии - можете ли да посочите някои прилики между
всички тях?

Можете ли да изброите няколко?

Хората често мислят, че религиите са пълна
противоположност една на друга. Но сега, когато
сравнихте световните религии, виждате, че те все
пак не са толкова различни помежду си.

Какво е важно за мен ?
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Светът е разединено място. Има конфликт между страните
по целия свят, а също и конфликт вътре в страните, тъй като
често се придържаме към други, които споделят същите
ценности и вярвания. През цялата история хората, които
иначе нямат много общо помежду си, са се събирали на
препълнени стадиони или на квартални игрища, като фенове
и като играчи и са оставяли тези разлики настрана. Спортът
има уникалната сила да лекува и да събира хората.
Изглежда, че спортът и спортните събития създават място,
където има уважение и където екипната работа преодолява
нетолерантността и изключването и където се радваме на
нашите шампиони, без значение какъв е цветът на кожата им
или как звучи фамилията им, но дали това всъщност е вярно ?

Расизмът и дискриминацията могат да се проявят и в спорта.
Въпреки че спортът има силата да обединява хората, стига да
има расизъм и дискриминация в обществото, ще има расизъм
и в спорта.
Футболът е спорт, който е много достъпен и е игра за всеки,
независимо от културния му произход. Но това също така
означава, че това, което виждаме да се случва често е
отражение на поведението, видяно в обществото.
За съжаление расизмът и дискриминацията заемат място на
футболните стадиони по света. Пример за това може да се
даде със скандирания и песни от феновете. През повечето
време скандиранията и песните са в подкрепа на отбори
или отделни играчи - но понякога малки групи от феновете
могат да пеят песни, които могат да се считат за обидни за
другите. Чували ли сте някога някоя от тези песни, ако сте
били на футболен мач?

Какво е важно за мен?
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ИСТОРИЯ

Мечтите - те са едно от най-красивите неща в живота.
Най-красивото в тях е, че няма значение от коя държава или култура сте,
всички ние имаме свои уникални мечти.

Мечтата на Деница е да стане футболист
още от малка. Тя се молеше всеки ден
мечтите й да се сбъднат, тренираше в
местен клуб и винаги се уверяваше , че е
изпълнила домашното си.
Приятелките й от училище не разбираха
защо толкова се интересува от футбол и
прекарва цялото си свободно време само в
тренировки .
„Защо винаги трябва да тренираш
през свободното си време?“ – я питаха
приятелите й. "Това е загуба на време и
енергия за тази глупава мечта, която
никога няма да се сбъдне!"коментираха
съучениците й
Отначало Деница можеше да отговори
на тези въпроси, без дори да се налага да
помисли.
Знаеше какво иска и как да го постигне.
С течение на времето обаче въпросите
започнаха да стават все по-трудни за
отговор. Един ден приятелка на Деница я
попита: „защо не забравиш за глупавата
си мечта и не дойдеш на кино с нас?“.
Деница наистина искаше да отиде и й
беше писнало постоянно да се отказва от
свободното си време за тренировки и реши
да отиде на кино, пропускайки тренировка
по футбол. С течение на седмиците това
започна да се случва по-често и Деница
започна да се отказва от мечтата си да
стане футболист. Деница не се отказа
от мечтата си да стане футболист, но
също така загуби интерес към училище.
Всичко, което тя правеше, беше да излиза с
приятели.

Към края на гимназията Деница осъзна, че
е допуснала грешка, като се е отказала
от мечтата си. Тя се справяше зле с
изпитите и не можеше да бъде приета
в университета. Тя се превърна в човек,
който съжалява за много неща по-късно в
живота си. Вече нямаше мечта, която да я
поддържа.
Един ден бащата на Деница каза: "Спомням
си, когато беше по малка , сънуваше тази
мечта. Беше толкова отдадена и работеше
наистина много за това". Деница започна да
се чувства зле от решението, което беше
взела, и от начина, по който действаше. Тя
си обеща да промени живота си и да накара
родителите си да се гордеят.
На следващия ден Деница отиде до стария
си футболен клуб - попита треньора дали
може да играе отново. Облекчен, бившият
й треньор се съгласи, стига да работи
възможно най-много.
Отново Деница откри любовта си към
футбола, като направи всички неща, които
можеше, за да се опита и да гарантира,
че упоритата й работа може да бъде
възнаградена.
Деница започна да осъзнава, че упоритата
работа сама по себе си е награда. Години
по-късно Деница стана една от найизвестните играчи в женския футбол в
Европа. Младо момиче дойде при нея в края
на един от мачовете и я попита как е
станала толкова добра във футбола.
"Е, всичко започна с мечта. Винаги трябва
да имаш мечта и никога да не се отказваш
от нея."

Нека да разберем за мечтите, които всеки от нас има.

Да покажем червен картон на расизма Образователна програма по работна тетрадка
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ГЛАВА 6
ЗАЕДНО
ОТСТОЯВАМЕ
РАЗНООБРАЗИЕТО
#DIVERSITYWINS
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ГЛАВА 6

След като уроците приключиха, остава само още едно нещо,
ще участваме в състезание! Надяваме се, че ще запомните
уроците, изнесени в тази работна тетрадка и ще сте понаясно с Расизма и Разнообразието и какво може да причини
на хората. Също така се надяваме, че отсега нататък ще
бъдете отворени за хора от различни култури и че ще се
отнасяте с всички еднакво.
Искаме да опитате и да направите плакат или обещание,
демонстриращо всичко, което сте научили по време на
програмата. Искаме да бъдете възможно най-креативни и
най-важното е да покажете колко сте разнообразни.
Вашият плакат може да включва червен картон,
стихотворение, или рисунки - всичко, за което можете
да се сетите, което показва вашето обучение.
Състезанието ще бъде между всички училища, които са
участвали в нашата програма. Вашият дизайн ще бъде
оценен от специална съдийска комисия, която ще избере
общ победител. Победителят ще бъде някой, който може
да покаже наученото и да демонстрира какво правите в
кампанията Да покажем Червен картон на расизма, защото
#diversitywins (разнообразието печели).
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