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Наставни цели 
• Учениците да почнат да ја разбираат Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето (КПД) 

• Да ја разберат врската меѓу Глобалните цели и Конвенцијата 

• Да размислат за детство од иднината во која се почитуваат сите детски права 

• Да зборуваат за детските права и да преземат акција на Светскиот ден на детето 

 

Ресурси 
• Копии од материјалот за ученикот - во зависност од тоа дали активноста е групна или поединечна 

Белешка за наставниците 

За дополнителни наставни ресурси со фокус врз поврзаноста меѓу детските права и Глобалните цели, кликнете  
тука: 

Како да се изработи План за час „Секој ден да биде Светски ден на детето“ 

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/make-every-school-safe-to-learn/ 

 
Може да најдете План за час http://worldslargestlesson.globalgoals.org/introduce-the-global-goals/ и 

видео https://vimeo.com/138852758 за запознавање на учениците со Глобалните цели. 

© UNICEF 

 

8-14 год. 

 
Возраст 

Околу 

60 мин. 

 
Вкупно време 

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/make-every-school-safe-to-learn/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/introduce-the-global-goals/
https://vimeo.com/138852758


Создавање детството од иднината: За 

секое дете, сите права 
2 

United Nations 

Educational, Scientific and 
Cultural Organization 

 

 

 
 
 

Чекор 1: Поставување на сцената за детството 

Учениците се замолуваат да размислат за тоа што детството значи за нив и да истражат различни толкувања на 
детството. 

 

Чекор 2: Запознавање со Конвенцијата за правата на детето 

Учениците се запознаваат со 5 детски права. 

 

Чекор 3: Разбирање на напредокот и предизвиците на детството 

Интерактивната активност им помага на учениците да разберат дел од напредокот и предизвиците на детството. 

 

Чекор 4: Изразување на детството од иднината 
 
Учениците се покануваат да замислат детство од иднината коешто би сакале да го имаат сите деца и да 
изберат креативен начин да го изразат. 

 
Чекор 5: Преземете акција и прославете ги вашите права! 

Идеи за тоа како учениците да го прослават Светскиот ден на детето и да преземат акција во училиштето преку 
#ДецатаПреземаат. 

 

 
Како да се употреби овој план на час 

 
Овој план на час може да се прилагоди и да се прошири за да одговара на контекстот на вашата 

образовна средина. Подолу се предлага постапен водич за учениците кои креираат сопствена визија на 

детството од иднината. Има и опциони предлози „Дознај повеќе“ за дополнително проширување на 

наученото. 

Краток преглед на план на часот 
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Белешка за наставниците 

Овој прв чекор е дискусија со учениците за тоа што им значи детството. Може да биде краток почеток 

на часот, или може да развиете подолга дискусија за сите прашања предложени подолу. 

Прашајте: Што ви значи зборот „детство“? 

Дефиниција во Оксфордскиот речник: Состојба или период да се биде дете. 
 

Замолете ги учениците да забележат неколку идеи на лист хартија. Не мора да им ги покажуваат на другите 

во класот, ако не сакаат. 

Поттикнете дискусија со класот, и слушнете коментари и идеи од различни ученици. 

Потоа покажете ги илустрациите од Прилог 1, 2, 3 и 4 за различни перспективи на детството од различни 

уметници низ светот. Прашајте - Дали сите овие се слики на детството? Какви сличности гледате меѓу 

вашето детство и видувањето на уметникот? Какви разлики гледате? 

Дополнителни прашања за поттикнување дискусија: 

• Кога започнува и кога завршува детството? 

• Што значи детството? 

• Мислите ли дека детството е насекаде исто за децата? 

• Како детството во (име на вашата земја) е поинакво и/или слично со детството во (име на друга 

држава од онаа во која предавате)? 

• Што е важно за „добро“ детство? 
 

Белешка за наставниците 

Дете е секое човечко суштество на возраст под 18 години. 

По дискусијата во класот, замолете ги учениците да ги погледнат своите идеи за детството кои ги напишале 

на почетокот од часот. Дали некои од нивните идеи за детството се промениле? Сакаат ли да додадат уште 

нешто? Дали некоја од дискусиите во класот им поттикнала нова идеја во главата? 

Посочете некои клучни теми за кои секој во класот верува дека се важни за детството. 

Дознај повеќе: 

• „Доларска улица“ е одличен извор да се истражи како изгледаат различните домови во кои живеат 

децата низ светот. Истражете со учениците за да најдат сличности меѓу себеси и другите. 

https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix 

 

 

 

Следно, објаснете им на учениците дека тие не се единствените што размислуваат за 

детството и за тоа што значи да се биде дете. Пред триесет години, Обединетите нации 

(речиси сите влади во светот) се согласија на правно обврзувачки документ наречен 

Конвенција за правата на детето. Таа има 54 члена со кои се утврдуваат правата на децата и 

како владите треба да соработуваат за им ги направат достапни на сите деца. Во 2019 

година, ја одбележуваме 30-годишнината од Конвенцијата. 

Прикажете го Прилог 5. Замолете ги учениците да ги погледнат првичните идеи за детството од 

почетокот на часот. Можат ли да видат каде нивните почетни дискусии за детството се поврзани со 

Конвенцијата за правата на детето? 

Чекор 1: Поставување на сцената   10 
мин. 

Чекор 2: Запознавање со Конвенцијата за правата на детето 10 
мин. 

https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix
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Извесно време, во класот, читајте ги на глас и дискутирајте за неколку од членовите. Објаснете им на 

учениците дека иако сите права се подеднакво важни и се надополнуваат, вие ќе започнете преку 

разгледување на 5 теми. 

 
• Правото да бидат ислушани и сфатени сериозно - (Член 12, Член 13, Право на детето да бара, 

прима и да пренесува информации, Член 14 Слобода на мислење, свест и религија, и Член 15 Слобода 

на здружување) 

• Правото да бидат праведно третирани - (Член 2 Принцип на недискриминација) 

• Правото на образование - (Член 28 и Член 29 Цели на образованието) 

• Правото здраво да живеат и да се развиваат - (Член 6 и Член 24 Право на квалитетна здравствена заштита) 

• Правото да се играат - (Член 31 Право на слободно време, игра и култура) 

  
Замолете ги да посочат каков пристап тие имаат до овие права во своето детство, надоврзувајќи се на нивните 
претходни описи. 

 
Белешка за наставниците: Ако сакате подетално да ја истражите Конвенцијата за правата на детето, како 

и правата кои се особено релевантни за вашиот контекст, ве молиме погледнете на: 

https://home.crin.org/rights-gallery-the-convention 

 
 

 

Објаснете им на учениците дека иако во последните триесет години голем напредок е остварен за 

подобрување на детството за сите деца насекаде, сѐ уште има многу проблеми со кои се соочени децата. 

Опција 1: Учениците ги истражуваат напредокот и предизвиците со кои се соочени децата во детството. 

Материјал за ученикот                                                                                                                                                                        

Прилог 7. Потоа учениците одлучуваат кој факт за напредокот соодветствува со кое детско право. Ова го 

повторуваат и со соодветниот факт за предизвиците. Може да сечат и да лепат или да ја запишат својата 

статистика во Шаблонот за ученикот од Прилог 9. 

Опција 2: Замолете ги учениците да ги истражат напредокот и предизвиците што постојат околу детските 

права. Можеби е добро да ги прикажете Прилог 8 и Прилог 10 за да им помогнете. Потоа учениците сами 

го пополнуваат Прилог 9 со внесување на клучните факти и податоци во триаголниците за напредок и 

предизвици во врска со секој член за детските права. 

Кога учениците ќе завршат со истражувањето, замолете ги сите заедно да развијат дискусија во класот. Прашајте    
ги: Откриле ли некакви статистики и бројки што ги изненадиле? 

Објаснете им на учениците дека светот постојано се менува: Мислат ли дека детството се променило со текот   
на времето? Има ли сега нови предизвици со кои се соочуваат децата во детството во споредба со пред 30 
години? Има ли сега детски права за коишто учениците сметаат дека недостасуваат? 

 
Белешка за наставниците: Децата овде може да ги споменат прашањата за дигиталната ера/интернет, 

на пр., „право на пристап до интернет“, „право да бидат заштитени на интернет“, итн. Иако Конвенцијата 

изречно не го споменува дигиталниот свет, многу членови сепак се доволно општи за да го опфатат и ова, 

на пр., член 17 (пристап до информации) и член 13 (слобода на изразување). 

 
Потоа прашајте: Како можеме да ги промениме црвените предизвици и лошите факти за овие детски 

права во зелени позитивни факти? Каков план треба да направиме? Учениците нека поразговараат 

околу некои почетни идеи, а потоа прикажете го Прилог 11. Како може Глобалните цели да ни помогнат 

во исполнување на сите детски права? 

 
Објаснете им на учениците дека исто како и Конвенцијата, Глобалните цели се потпишани од многу влади 

(193), па така, владите имаат одговорност за нивно постигнување. Секоја Глобална цел има низа потцели со 

фокусирани активности за нивно постигнување. Ваквите потцели во Глобалните цели ќе потпомогнат и за 

Чекор 3: Разбирање на напредокот и предизвиците 20 
мин. 

https://home.crin.org/rights-gallery-the-convention
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спроведување на Конвенцијата. Исто како и детските права, Глобалните цели се меѓусебно зависни, при што 

секоја цел, како и секој член, имаат еднаква меѓусебна важност. Иако и натаму има предизвици за децата, 

Глобалните цели се акционен план со кој се потпомага почитувањето на детските права насекаде. 

 
Можеби е добро да ги мапирате Глобалните цели со соодветното детско право како клас, поединечно 

или во групи. Побарајте од учениците да го запишат бројот на соодветната Глобална цел до 

триаголникот со детски права со помош на шаблонот од Прилог 9. Како пример за завршена задача, 

види Прилог 12. Имајте предвид дека многу Глобални цели се поклопуваат со детските права, па 

учениците може да ја завршат задачата со поинакви Глобални цели од оние прикажани во примерот. 

 
Дознај повеќе 

Ова е добра можност да се претстави Квизот за факти на Ханс Рослинг во кој учениците може да 

учествуваат http://forms.gapminder.org/s3/test-2018 изнесувајќи го својот став заснован на факти не 

само за прашања во врска со детството, туку и за глобалните прашања. 

 
 

Објаснете им на учениците дека сега, кога повеќе ги разбираат предизвиците со кои се соочени 

децата, тие ќе креираат сопствена визија за детство од иднината, во кое им се почитуваат правата на 

сите деца. Оставете им избор да го изразат детството од иднината на свој начин. Еве неколку идеи: 

 
• Пишување напис за весник во врска со предизвиците на кои наидуваат децата во уживањето на своите права, 

или замислен наслов во „Вести од иднината“ и напис 30 години подоцна во иднината, кога сите деца имаат 

еднаков пристап до сите свои права низ целиот свет и како ова било постигнато. 

• Пишување песна според сопствената визија за детството од иднината. 

• Цртање/сликање слика на свет во кој сите деца имаат можност за детство во кое им се почитуваат 

правата - можеби е добро да упатите на илустрациите во прилозите 1, 2, 3 и 4. 

• Пишување рап или песна што ја опишува визијата на ученикот за детството од иднината. 

• Пишување кратки пасоси/параграфи за визијата околу детството од иднината, кои потоа може да се 

состават заедно и да се изработи алманах. 

Чекор 4: Изразување на детството од иднината 20 
мин. 

http://forms.gapminder.org/s3/test-2018
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Светскиот ден на детето е годишен ден за акција на УНИЦЕФ „за децата, од 

децата.“ Секоја година, на 20 ноември - годишнината од Конвенцијата за правата 

на детето - децата од целиот свет преземаат улога во политиката, бизнисот, 

медиумите, спортот, забавата, училиштата и во другите институции кои 

вообичаено ги водат возрасни. 

 
#ДецатаПреземаат е начин да се заговара и да се подигне свеста за најгорливите 

прашања со кои се соочуваат децата. Ова е манифестација на детските права и 

начин да се покаже дека секое дете има право да биде слушнато, да учествува и да 

игра улога во граѓанскиот живот на своето општество. 

Постојат многу начини на кои може да се приклучите кон прославувањето на 

детските права на Светскиот ден на детето. Еве неколку идеи! 
 
 

    Испишување     на детството од иднината: 

За секое дете, сите права 
 
 

 

UUnniitteedd NNaattiioonnss 
Eduuccaattiioonnaall,, SScciieennttiifificc aanndd 

Чекор 5: Преземете акција и прославете ги вашите права! 

6 
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• Прашајте ги самите ученици: Какви можности и процеси би сакале да имаат на училиште за да го 

демонстрираат своето право да бидат слушнати и сфатени сериозно. 

 

• Ученици во улога на наставници: Учениците ги споделуваат своите искуства, вештини и идеи преку 

водење работилница за другите ученици - или дури и за наставниците. 

 

• Ученички совети или комитети: Учениците имаат можност да зборуваат со своите претставници во 

ученичкиот совет и да дискутираат за прашања или идеи. 

 

• Отворен ден : Наставниците ја оставаат вратата отворена за учениците да влезат и да разговараат за некое 
детско право. 

 
• Поканете локален весник или радио-станица во вашето училиште: За учениците да добијат 

можност да опишат пред поширока публика како прославиле и што научиле. 

 

• Кажете ѝ на пошироката училишна заедница: Поканете ги родителите или старателите да дојдат в 

училиште и да слушнат презентација од учениците за Конвенцијата. 

 

• Бидете домаќини на училишна дебата: Организирајте училишна дебата на тема за правата на детето. 

 
• Ученички ментори: Спарете постари ученици со помлади за меѓусебно менторство. 

 
• Преземете акција во заедницата: Помогнете им на учениците да ги остварат своите права во локалната 

заедница преку изразување на своите ставови пред претставниците на локалната самоуправа. 

 

• Училиштето нека „посини“: Замолете ги учениците и наставниците да се облечат во сино или да го 

украсат училиштето на 20-ти ноември за да го прослават Светскиот ден на детето! 

 
 

„Децата преземаат“ не е само глума. Размислете како може одлуките и активностите на учениците на 

Светскиот ден на детето да се спроведат во вашето училиште откако ќе заврши самиот ден, и како со 

тоа да се прошират можностите за постојано учество на децата. Што е најважно, не заборавајте да ги 

вклучите децата и младите во целиот процес, од планирање до извршување, за да останете 

верни и во духот на принципот: за децата, од децата. 

 
За да се обезбеди позитивно, безбедно и достоинствено искуство за сите вклучени, #ДецатаПреземаат 

треба да ги земе предвид деталните упатства од УНИЦЕФ. https://uni.cf/kidstakeoversafeguarding 

 
 
 

 

Споделете фотографии од она што го научиле учениците, за да го засилиме нивниот глас! Пратете 

ни имејл lesson@project-everyone.org Твитнете ни @TheWorldsLesson @UNICEF Употребете ги 

хаштаговите #ЗаСекоеДете #ДецатаПреземаат #СветскиДенНаДецата за да ни кажете што велат 

вашите ученици за детството од иднината! 

Споделете ги креативните изработки на вашите ученици со нас! 

mailto:lesson@project-everyone.org
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Илустрација: Виџаја Раџендра Барџ 

Прилог 1: Илустрации на детството 
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Прилог 2: Илустрации на детството 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Илустрација: Алфи Луна Монтесинос 
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Илустрација: Анета Пачолска 

Прилог 3: Илустрации на детството 
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Илустрација: Крис Гадбери 

Прилог 4: Илустрации на детството 
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Член 1 
 

Секој на возраст под 18 

години ги има правата 

пропишани со оваа 

Конвенција. 

Член 2 
 

Сите деца ги имаат сите 

овие права, без разлика 

кои се, каде живеат, што 

работат нивните родители, 

на кој јазик зборуваат, која 

е нивната религија или 

култура, без разлика дали 

се машки или девојчиња, 

дали имаат попреченост, 

дали се богати или 

сиромашни. Ниедно дете 

не треба да се третира 

неправедно на било 

основа. 

 

Член 3 
 

Сите возрасни треба да 

го прават она што е 

најдобро за децата. Кога 

возрасните носат 

одлуки, тие треба да 

размислат за тоа како 

нивните одлуки ќе 

влијаат на децата. 

 

Член 4 
 

Владите мора да ги 

искористат сите 

расположиви ресурси за 

спроведување на правата 

пропишани со оваа 

Конвенција. 

 

Член 5 
 

Владите треба да ги 

почитуваат правата и 

обврските на 

семејствата за 

насочување на своите 

деца, така што додека 

растат, да научат 

правилно да ги користат 

своите права. 

 

Член 6 
 

Секое дете има право на 

живот, опстанок и 

развој. 

 

Член 7 
 

Децата имаат право на 

име, и владата треба 

официјално да го 

признае. Тие имаат 

право на државјанство 

(да припаѓаат на некоја 

земја). 

 

Член 8 
 

Децата имаат право на 

идентитет – службен 

запис за тоа кои се. 

Никој не треба да им го 

одзема. 

Член 9  

 

Децата не треба да 
се одвојуваат од 

родителите, 

освен ако тоа не е за 

нивно добро. Децата 

чии родители се 

разделени треба да 

останат во контакт со 

двајцата родители, 

освен ако тоа не е 

штетно за детето. 

Прилог 6: Картички за Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето (верзија за 
деца) 
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Член 10 
 

Ако детето живее во 

друга земја од 

родителите, детето има 

право да биде заедно 

со нив на исто место. 

 

Член 11 
 

Владите треба да 

спречат децата 

незаконски да се 

изнесуваат од земјата. 

 

Член 12 
 

Децата имаат право да 

дадат свое мислење, а 

возрасните треба да го 

слушнат и да го сфатат 

сериозно. 

 

Член 13 
 

Децата имаат право да 

дознаваат работи и да 

споделат што мислат 

со другите преку 

зборување, цртање, 

пишување или на друг 

начин, освен ако тоа не 

им штети на другите 

луѓе. 

 

Член 14 
 

Децата имаат право да 

изберат сопствена 

религија и верувања. 

Родителите треба да ги 

насочуваат за тоа што е 

добро, а што лошо, и за 

она што е најдобро за 

нив. 

 

Член 15 
 

Децата имаат право да 

избираат свои 

пријатели и да се 

приклучуваат или да 

формираат групи, сѐ 

додека тоа не е штетно 

за другите. 

 Член 17  

Член 16  Член 18 
 

Децата имаат право 

на приватност. 

Децата имаат право да 

добијат информации кои 

се важни за нивната 

благосостојба, од радио, 

весници, книги, компјутери и 

други извори. Возрасните 

треба да се погрижат 

информациите што тие ги 

добиваат да не бидат 

штетни, и да им помогнат да 

ги најдат и да ги разберат 

информациите што им се 

потребни. 

 

Децата имаат право да 

бидат воспитувани од 

родителот(ите) ако е 

можно. Владите треба да 

им помогнат на 

родителите преку 

обезбедување услуги за 

нивна поддршка, особено 

ако двајцата родители 

работат. 

Прилог 6: Картички за Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето (верзија за 
деца) 
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Член 19 

 
Член 20 

 
Член 21 

Владите мора да водат 

сметка децата да бидат 

добро згрижени и 

заштитени од насилство, 

злоупотреба и 

запоставување од страна 

на оној кој се грижи за 

нив. 

Децата имаат право на 

посебна грижа и помош 

ако не можат да живеат 

со своите родители. 

Кога децата се посвоени, 

приоритет мора да биде 

тоа што е најдобро за 

нив. 

 
Член 22 

 
Член 23 

 
Член 24 

Децата имаат право на 

посебна заштита и 

помош ако се бегалци, 

како и на сите права во 

оваа Конвенција. 

Децата имаат право на 

посебно образование и 

грижа ако имаат 

попреченост, како и на 

сите права во оваа 

Конвенција, за да можат 

да живеат исполнет 

живот. 

Децата имаат право на 

најдобра можна 

здравствена заштита, 

безбедна вода за пиење, 

здрава храна, чиста и 

безбедна животна 

средина, како и на 

информации кои ќе им 

помогнат да бидат добро. 

 
Член 25 

 
Член 26 

 
Член 27 

Децата што живеат под 

грижа или во други 

ситуации надвор од 

дома, имаат право 

ваквиот начин на 

живеење редовно да се 

проверува за да се види 

дали е најсоодветен. 

Владите треба да 

обезбедат дополнителни 

средства за децата од 

сиромашните семејства. 

Децата имаат право на 

храна, облека, безбедно 

место за живење, како и 

на тоа нивните основни 

физички и душевни 

потреби да бидат 

исполнети. Владата треба 

да им помогне на 

семејствата и децата кои не 

можат да си го дозволат 

ова. 
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Член 28 

 
Децата имаат право на 

образование. 

Дисциплината во 

училиштата треба да го 

почитува достоинството 

на децата. Основното 

образование треба да 

биде бесплатно. Децата 

треба да се поттикнат 

да одат на училиште до 

највисок можен степен. 

 
Член 29 

 
Образованието на 

децата треба да им 

помогне да ги искористат 

и да ги развијат своите 

таленти и способности. 

Исто така, треба да им 

помогне да научат да ги 

почитуваат правата на 

другите луѓе, да живеат во 

мир и да ја штитат 

животната средина. 

 
Член 30 

 
Децата имаат право да 

ги практикуваат 

сопствената култура, 

јазик и религија - дури и 

ако тие не им се 

заеднички со повеќето 

луѓе во земјата каде што 

живеат. 

 
Член 31 

 
Децата имаат право на 

игра, одмор и 

релаксација, како и на 

учество во културно-

уметнички активности. 

 
Член 32 

 
Децата имаат право на 

заштита од работа што 

им штети и е лоша за 

здравјето и 

образованието. Ако 

работат, имаат право на 

безбедност и праведна 

плата. 

 
Член 33 

 
Децата имаат право на 

заштита од штетни 

дроги и од трговија со 

дрога. 

 
Член 34 

 
Децата имаат право да 

бидат слободни од 

сексуална злоупотреба 

и сексуална 

експлоатација. 

 
Член 35 

 
Владите мора да се 

погрижат децата да не 

се киднапираат, 

продаваат или да 

бидат предмет на 

трговија со луѓе. 

 
Член 36 

 
Децата имаат право на 

заштита од секаков вид 

експлоатација 

(искористување). 
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Член 37  

Децата кои го прекршиле 
законот 

не треба да се убиваат, 

измачуваат, сурово да се 

третираат, засекогаш да се 

затворат, или да се стават во 

затвор со возрасни. Затворот 

треба да биде последен 

избор и само за најкратко 

можно време. Децата в 

затвор треба да имаат правна 

помош и да можат да останат 

во контакт со семејството. 

 
Член 38 

 
Децата имаат право на 

заштита и слобода од 

војна. Децата не смее да 

бидат принудени да одат 

во војска или да 

учествуваат во војна. 

 
Член 39 

 
Децата имаат право на 

помош ако се 

повредени, запоставени 

или лошо третирани, за да 

си го повратат здравјето и 

достоинството. 

 
Член 40 

 
Децата имаат право на 

правна помош и 

праведен третман во 

правосуден систем кој ги 

почитува нивните права. 

 
Член 41 

 
Ако законите на 

земјата обезбедуваат 

подобра заштита на 

детските права од 

членовите во оваа 

Конвенција, треба да се 

применуваат тие 

закони. 

 
Член 42 

 
Децата имаат право да 

ги знаат своите права. 

Возрасните треба да ги 

познаваат овие права и да 

им помогнат на децата да 

дознаат за нив. 

 
Членови 43-54 

 
Овие членови 

објаснуваат како владите 

и меѓународните 

организации како 

УНИЦЕФ ќе работат за 

да обезбедат сите деца 

да ги добијат сите свои 

права. 
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Прилог 7: Ученички информатор 

Над 1,5 милион 
деца годишно 

умираат од 
болести што 
може да се 
спречат со 

вакцинирање. 

Детските 
бракови се 

намалени во 
околу 80% од 

земјите во 
последниве 25 

години. Над 1/3 од 
учениците меѓу 

13 и 15 год. 
доживуваат  

малтретирање. 

 
Околу 40 земји се приклучени 
кон Иницијативата за градови 
по мерка на децата, давајќи 
можност да се чуе гласот на 

децата.  

 
346 милиони 

млади немаат 
пристап до 
интернет. 

Во 2017 г.,  
во светот се  
запишани 160 
милиони повеќе  
деца и адолесценти 
во предучилишно, 
основно и средно 
образование, отколку 
пред само 10 години. 

Во светот, 264 
милиони деца и 
млади немаат 
можност да се 

запишат или да 
завршат 

училиште. 

Во 2016 г., биле 
експлоатирани за 

98 милиони 
машки и 

девојчиња 
помалку отколку 

во 2000 г.  

 
Во најсиромашните земји 
на светот, секое 4-то дете 
е вклучено во детски труд. 

Смртноста кај 
децата од болести 

што може да се 
спречат е 

преполовена од 2000 
година наваму. 
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За повеќе податоци околу многу прашања за правата на детето, посетете ја www.data.unicef.org 
 

• 346 милиони млади немаат пристап до интернет.* 

• Меѓународната организација на трудот известува дека околу 152 милиони деца на возраст од 5 до 17 години 
се на работа.** 

• Во најсиромашните земји на светот, околу 1/4 од децата се вклучени во детски труд.* 

• 114 милиони деца-работници се на возраст под 14 години.** 

• Во 2016 година, биле експлоатирани 98 милиони машки и девојчињата помалку отколку во 2000 г.** 

• 93% од децата велат дека играта ги чини посреќни.*** 

• Играта е еден од најважните начини на кои децата стекнуваат основни знаења и вештини.* 

• Секој ден, 18.000 деца кои инаку би умреле од причини што може да се спречат, ќе преживеат.* 

• Детската парализа е искоренета во сите, освен во три земји во светот.**** 

• Смртноста кај децата од болести кои се спречуваат е намалена на половина од 2000 година наваму.**** 

• Вакцинацијата спасува 2-3 милиони деца секоја година од смртоносни болести во детството, како што 

се мали сипаници, дијареа и пневмонија.* 

• Со вакцината против мали сипаници избегнати се околу 17,1 милиони смртни случаи меѓу 2000 и 2014 година.* 

• Од 2000 година, вакцинирани се 2,5 милијарди деца, а бројот на случаи на детска парализа е намален 

за над 99 проценти, опаѓајќи на само 22 случаи во 2017 година.* 

• Околу 15.000 деца на возраст под 5 години умираат секој ден.* 

• 31% од училиштата немаат чиста вода.* 

• Над 1,5 милиони деца годишно умираат од болести кои може да се спречат со вакцинирање.* 

• Во 2017 г., во светот имало 160 милиони повеќе деца и адолесценти запишани во предучилишно, 

основно и средно образование отколку што имало само пред 10 години.* 

• Во светот, 264 милиони деца и адолесценти немаат можност да се запишат или да завршат училиште.* 

• 63 милиони деца на училишна возраст (обично на возраст од 6 до 11 години) не одат на училиште.* 

• 61 милион адолесценти во вишите одделенија (обично на возраст од 12 до 14 год.) не одат на училиште.* 

• Адолесцентите од средно училиште, на возраст од 15 до 17 години, ја сочинуваат најголемата група на 

оние кои се вон училиште. Околу 139 милиони (53 отсто од вкупниот број) не одат на училиште.* 

• Над една половина од сите деца кои не одат на училиште се во Супсахарска Африка.* 

• Речиси една четвртина од децата вон училиште живеат во земји погодени од криза.* 

• Се проценува дека околу 617 милиони деца и адолесценти во светот не можат да постигнат минимален степен 

на вештини во читање и математика.* 

• Секое четврто дете во светот кое не оди на училиште живее во земјите погодени од криза.* 

• Повеќе од 100 милиони млади не знаат да читаат.* 

• Од 2015 година наваму, над 20 земји презеле акција за ставање крај на детските бракови.**** 

• Во последнава деценија, биле спречени 25 милиони бракови со деца.* 

• Детските бракови се намалени во околу 80% од земјите во последниве 25 години.***** 

• Секоја година, 12 милиони девојчиња се мажат пред 18-годишна возраст.* 

• 75% од децата на возраст од 2 до 4 години редовно се подложуваат на насилна дисциплина од старателите.* 

• Над една третина од учениците на возраст меѓу 13 и 15 години доживуваат малтретирање.* 

 
 

 
1 Белешка за изворите на податоци: *= Податоци на УНИЦЕФ data www.unicef.org, **= Податоци на МОТ www.ilo.org, ***= 

Коалиција Вистинска игра, www.realplaycoalition. com, ****= Податоци на ОН – www.un.org, *****= Девојчиња, а не невести 

www.girlsnotbrides.org 

Прилог 8: Факти за состојбата на децата 1
 

http://www.data.unicef.org/
http://www.unicef.org/
http://www.ilo.org/
http://www.realplaycoalition.com/
http://www.realplaycoalition.com/
http://www.un.org/
http://www.girlsnotbrides.org/
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Упатство: Пополнете ги триаголниците за 

напредок (зелено) и за предизвик (црвено) во 

врска со детските права. Потоа, одлучете која 

Глобална цел е поврзана со тоа детско право 

и напишете ја во надворешниот прстен на 

кругот. 

Прилог 9: Шаблон за ученикот 
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право на здрав 
живот и развој 

право на 
праведен третман 

право на здрав 
живот и развој 

право на 
праведен третман 

право да се биде слушнат 
и сфатен сериозно 

право да се биде слушнат 
и сфатен сериозно 

право на образование право на образование 

право на игра 

право на игра 
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Линкови за правото на образование 

 
• https://www.obama.org/globalgirlsalliance/take-action/  

• https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/missed-opportunities-the-high-cost-of-not-educating-girls 

• http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs48-one-five-children-adolescents-youth-out-school-2018-en.pdf 

• https://www.unicef.org/mena/reports/education-under-fire 

• http://datatopics.worldbank.org/education/country/afghanistan  

 

 
Линкови за правото на праведен третман 

 
• https://www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage/ 

• https://www.obama.org/globalgirlsalliance/take-action/  

• https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/missed-opportunities-the-high-cost-of-not-educating-girls 

• https://www.unicef.org/mena/reports/child-marriage-middle-east-and-north-africa 

• https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report  

 

 
Линкови за правото на игра 

 
• https://www.realplaycoalition.com/value-of-play-report/ 

• https://www.antislavery.org/slavery-today/child-slavery/ 

• https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm 

• https://www.unicef.org/protection/57929_child_labour.html  

 

 
Линкови за правото на здравје 

 
• https://www.gatesfoundation.org/  

• https://www.who.int/gender/documents/gender_health_malaria.pdf  

• https://www.who.int/  

• https://www1.wfp.org/  

• https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report  

 

 
Линкови за правото да се биде слушнат и сфатен сериозно 

 
• https://sdg-tracker.org/ 

• https://www.unicef.org/  

• https://www.globalcitizen.org/en/ 

Прилог 10: Корисни веб-линкови за истражување на податоци околу 
правата на детето 

https://www.obama.org/globalgirlsalliance/take-action/
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/missed-opportunities-the-high-cost-of-not-educating-girls
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs48-one-five-children-adolescents-youth-out-school-2018-en.pdf
https://www.unicef.org/mena/reports/education-under-fire
http://datatopics.worldbank.org/education/country/afghanistan
https://www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage/
https://www.obama.org/globalgirlsalliance/take-action/
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/missed-opportunities-the-high-cost-of-not-educating-girls
https://www.unicef.org/mena/reports/child-marriage-middle-east-and-north-africa
https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report
https://www.realplaycoalition.com/value-of-play-report/
https://www.antislavery.org/slavery-today/child-slavery/
https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
https://www.unicef.org/protection/57929_child_labour.html
https://www.gatesfoundation.org/
https://www.who.int/gender/documents/gender_health_malaria.pdf
https://www.who.int/
https://www1.wfp.org/
https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report
https://sdg-tracker.org/
https://www.unicef.org/
https://www.globalcitizen.org/en/
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Прилог 11: Рамка на Глобалните цели 
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Прилог 12: Пример на завршена ученичка задача 
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Над 1,5 милион 
деца годишно 

умираат од 
болести што 
може да се 
спречат со 

вакцинирање. 

Детските 
бракови се 

намалени во 
околу 80% од 

земјите во 
последниве 25 

години. Над 1/3 од 
учениците меѓу 

13 и 15 год. 
доживуваат  

малтретирање. 

 
Околу 40 земји се приклучени 
кон Иницијативата за градови 
по мерка на децата, давајќи 
можност да се чуе гласот на 

децата.  

 
346 милиони 

млади немаат 
пристап до 
интернет. 

Во 2017 г.,  
во светот се  
запишани 160 
милиони повеќе 
деца и адолесценти 
во предучилишно, 
основно и средно 
образование, отколку 
пред само 10 години. 

Во светот, 264 
милиони деца и 
млади немаат 
можност да се 

запишат или да 
завршат 

училиште. 

Во 2016 г., биле 
експлоатирани за 

98 милиони 
машки и 

девојчиња 
помалку отколку 

во 2000 г.  

 
Во најсиромашните земји 
на светот, секое 4-то дете 
е вклучено во детски труд. 

Смртноста кај 
децата од болести 

што може да се 
спречат е 

преполовена од 2000 
година наваму. 


