Кампанията „Бъди приятел“
Cartoon Network организира международна информационна кампания срещу тормоза в
училищата. Тя стартира на 20 септември с творческо състезание „Имаш силата – бъди приятел“.
На специален сайт budipriatel.cartoonnetwork.bg
децата и техните родители ще имат
възможността да прочетат повече за приятелството, да се запознаят със съветите на психолозите,
да изгледат интересни и забавни клипчетата по темата. Там ще открият нужната информация
какво да предприемат и към кого да се обърнат за помощ, ако те или някой техен близък е жертва
на тормоз. Важно е да знаят, че хулиганството не е нещо, което трябва да се понася тихо и веднага
трябва да се разкаже на доверен човек за това, което се е случило.
Цел на кампанията е да помогне и на жертвите на насилие, и на насилниците, които също имат
нужда от приятел и разбиране, защото често самите те първо са били обект на тормоз. Така на
децата ще бъде подсказано как могат да бъдат истински приятели и добре настроени към другите.
Като ключов елемент на кампанията за един месец всички училища и детски градини в страната
ще се превърнат в творчески работилници, в които цели класове ще могат да създават свой
дизайн за тениска на приятелството. С тях те ще участват в конкурс, а най-добрата идея ще бъде
реализирана и децата ще могат да я видят принтирана на тениска.
За да се случи това, учителите трябва да отделят време със своите класове с деца от 5 до 15годишна възраст, в което заедно като група да изработят идеята. Съвместната работа на учениците
е добър начин за развиване на усет за другия, толерантност и колективен дух. Конкурсът започва
на 20 септември, а проекти могат да бъдат подавани от учителите до 19 октомври на имейл
buddy.network@purvite7.bg Ще бъдат отличени три класа – един победител, един на второ място и
един на трето.
На 23 октомври жури ще избере най-якото предложение. Класът, който е негов създател, ще
получи истински тениски със своя дизайн, видео проектор за класната стая и персонални
брандирани подаръци с героите на Cartoon Network. Също така ще получи и посещение от
обичания български влогър Стан.

Защо Асоциация Родители подкрепя кампанията „Бъди приятел“
Асоциация Родители работи вече над 15 години в сферата на партньорството между родители и
училище като основни страни в изграждането на училищна общност. Ние, екипът на Асоциация
Родители вярваме, че всяко дете се нужда от сигурна и подкрепяща среда, за да може да се
превърне в най-добрия възрастен, който може да стане, а неотменима част от този процес са
приятелските отношения, усещането за принадлежност и общността.
Ние вярваме, че кампанията „Бъди приятел“ ще помогне за повишаване на чувствителността и
задълбочи разбиранията на общността върху въпроси като „Какво е това да бъдеш приятел?“ ,
„Какво правят и какво не приятелите?“ и др. Приятелските отношения са чудесно поле за
изследване на доверието, лоялността, поставянето и отстояването на граници – умения, които
помагат, както в училище и реалния свят, така и във виртуалния.

Темата за тормоза е широко дискутирана, затова сме щастливи, че можем да бъдем част от
кампания, която застъпва позитивния аспект, какъвто е приятелството и може да бъде от полза за
много деца, родители и учители.
Щастливи сме да бъдем ваши партньори в подкрепата на децата в процеса на изграждането им
като здрави, щастливи личности!
Как може да се включите в кампанията?
Необходимо е да проведете урок, в който да водите децата при създаването на общ „дизайн за
тениска на приятелството“. Процесът, в който децата ще участват е толкова важен, колкото и самия
резултат. Ето защо представяме кратки насоки за управление на класа:
Един учебен час „Тениска на приятелството“:

Предварителна подготовка
 Подреждане на столовете в стаята.
Подготвили сме работа по групи и вероятно децата ще се разместват. Препоръчваме Ви в
началото на часа столовете да се наредят в кръг. Кръгчето позволява на децата и младежите да се
виждат и затова стимулира равностойното и непринудено общуване между тях.
След като определите броя на групите (препоръчително е групите да са по 5-6 ученика, но може
да промените броя в зависимост от големината на класа) подредете стаята по начин, който да
обособява работен кът за всяка група (маси и достатъчен брой столове), така че да се улесни
обсъждането в групите. Разположете толкова маси, колкото групи ще работят в клас.
Възможно е някой да не желае да се включи в кръгчето поради притеснение или несигурност.
Първата стъпка е да го поканите при останалите, за да бъде част от групата. Ако съпротивата е
голяма, оставете възможността да се включи, когато намери за добре. Уверете момчето или
момичето, че искате да бъде в кръгчето, но решението за това е лично и ще уважите каквото и да е
то, стига да не пречи на процеса, който се случва между останалите.


Материали:
 план за часа;
 материали, необходими за визуализацията на дизайн за тениска /листове,
флумастери, списания, ножици, лепила и др.);
 цветни маркери/флумастери, листа, ако някой има нужда нещо да пише;

 Колко време ще Ви е нужно, за да се подготвите за часа? Времето, което следва да
отделите е за запознаване с плана на урока и вземане на решение дали желаете да го адаптирате
към контекста на класа, с който ще работите. Подготовката на стаята отнема 10 минути, като най-

добре е да помолите учениците да помогнат с разместването – добре е децата и младежите да
споделят отговорността за пространството, в което учат.

Дейност/продълж
ителност
Въвеждащо
упражнение:

Описание на дейността

6-7 минути

приятелите?
За по-големите ученици 5-9 клас:
Характеристики
приятелството/ какво прави един човек „приятел“?

Основно
упражнение:
20 минути

Дискусия:
За по-малките ученици и деца от градината: Какво правят
на

*Учителят записва ключовите изводи на дъската след
обсъждането.
Работа по групи:
 Класът се разделя на 3 групи (според големината на
класа) на случаен принцип. Всяка група избира действие или
характеристика на приятеля, като задачата им е да измислят
негова визуализация (тук децата могат да развихрят своето
въображение).
 След като групите са готови, проектите се поставят на една
стена и по едно дете от групата го представя пред останалите.
След това всяко дете може да гласува за един проект – това може
да става с вдигане на ръка, със заставане зад домакина на
проекта, отбелязване с маркер/листче на избрания проект или
друго. Спечелилият проект ще бъде реализиран.

Затваряне
темата
приключване:
5 минути

на Упражнение „Термометър“
и Учителят рисува термометър на дъската или на голям лист.
Учениците отбелязват по скалата на термометъра с точка,
която поставят колко им е харесала темата и проведения час.
Ако някой иска, в останалото време може да сподели идея,
която му е хрумнала от часа за собственото му поведение.

В краен случай, ако предпочитате да структурирате идеите на децата, ето някои примерни
визуализации:




Сърце – Можете да разделите задачата на групи – първата може да изреже сърце от
картон, втората може да го опакова добре в червена хартия, а трета през това време хубаво
да напише основните характеристики на приятеството на цветни листчета и да ги залепи на
сърцето.
Ръка на приятелството – На по-голям кадастрон/флипчарт можете да очертаете или да
принтирате ръце, в които да записвате отделни характеристики на приятелството.





Верига на приятелството – всяко дете може да донесе от вкъщи различни видове цветна
хартия и на нея да напише дума, която характеризира нещо, което според него е важно, за
да има приятество. Хартията се изрязва като лентичка и се прави верига от тези думи.
Пъзел – Децата поучават парчетата от пъзел (големи, предварително изрязани от картон
или друг подходящ материал) с характеристики за приятелството и се разделят на групи.
Детето само не може да гледа думата си, но може да я показва на друго дете, което да му
каже нещо, с което да му помогне да разбере думата си. Задачата е децата сами, без да
гледат думата, да подредят пъзела заедно.

Екипът на кампанията и Асоциация Родители Ви пожелава успех и забавление!

