
 
 

 

МИГРАЦИЯ -  

 МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА ПЕТ УРОКА     

 

MIGRATION - 

- METHODICAL DEVELOPMENTS OF FIVE LESSONS 

 

 
Материалът представлява методически разработки на пет урока за миграцията,  подготвени в рамките на проекта 

“Право в Целта! Време за глобално образование: международна мрежа от активни училища за целите за устойчиво развитие”, 
реализиран по програма „Non-State Actors and Local Authorities in Development”, 11.11.2017 г.- 30.10.2020 г. с участието на  

Европейския клуб при 138 Средно училище за западни и източни езици “проф. Васил Златарски”- София, с ръководител Ася 
Богоева.  

Проектът е изпълняван в партньорство от университети, училища, НПО, местни власти от 12 европейски държави: 
Австрия, България, Чехия, Испания, Ирландия, Италия, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Обединеното кралство и 
Унгария. 

 
The material presents methodological developments of five lessons on migration, prepared within the project “Right in the 

Goal! Time for Global Education: an International Network of Active Schools for Sustainable Development ”, implemented under the 
program“ Non-State Actors and Local Authorities in Development ”, 11.11.2017 - 30.10.2020 with the participation of the European 
Club at 138 Secondary School for Western and Eastern Languages “Prof. Vasil Zlatarski ”- Sofia, led by Asya Bogoeva. 

The project is implemented in partnership by universities, schools, NGOs, local authorities from 12 European countries: 
Austria, Bulgaria, Czech Republic, Spain, Ireland, Italy, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, the United Kingdom and 

Hungary. 
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Тест: Намаляване на неравенствата 

В помощ на учителя 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сесия 1 – 60 минути  

Урок 1:  Миграция  

Тема: Миграция; Характеристики, история  

 

Урок за ученици 11-18 години  

Педагогическа задача: включване на целия клас в дейностите В подкрепа на учителя 

Въведение   20 минути   
Учител:  Цели на урока и основни термини  

- Миграцията е характеристика на човешкото съществуване и на нашия взаимозависим свят  
- Миграцията е глобално явление. Миграцията е вътрешна и външна.  
- Исторически потоци на миграцията. 

 
За да се ангажират учениците с темата може да разгледате географска карта на света: 
Идеи за въпроси: 

o Къде по света имате информация, че съществува миграция?  
o Какви според вас са причините за това?  
o Можете ли да посочите исторически, природни и др. събития, довели преселение на хора? 

 
Разширена дискусия 20 минути: 

o Да помислим заедно: Имате ли близки в семейството, който са от други държави или такива, 
който живеят в други страни по света? Отбележете на картата, местата на произход и 
пребиваване. Дискутирайте с децата причините поради който смятат, че тези хора са 
мигрирали. Какво знаят за тези държави, какви са техните впечатления от разказите на 
близките. Учениците пътували ли са в друга държава. Знаят ли истории (от книги, филми, 
клипове) за хора/животни, който са мигрирали. Помолете ги да оцветят миграционните линии 
върху картата на света, да споделят написаното - помежду си и с целия клас, по отношение на 
миграцията и причините за нейното възникване.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ресурси:  
 
Карта на света в голям формат, цветни 
листчета, пинчета за забождане върху 
картата, цветни моливи/маркери, карта 
на света във формат А4, флипчарт и/или 
бяла дъска за записване на резултатите. 
Ако разполагате с бяла дъска и 
мултимедия, можете да прожектирате 
картата на дъската и да очертавате 
миграционните линии директно върху 
дъската.  
 

  



 
 

Учителят раздава на учениците цветни листчета / маркери, с който те да отбелязват местата, за който 
имат знаят, че съществуват миграционни потоци.  Учителя може да осигури за всеки ученик 
индивидуална карта на света, в която всеки да отбележи местата на произход на членове на 
семейството(ако има такива) или държави, в който техни близки са мигрирали. Това може да наречете 
„Пътна карта на моето семейство“.  На картата децата могат да отбележат движението и на други хора 
или на животни, за който също имат информация, че мигрират. 
Дискусия: Учителят води дискусията. Нека учениците сами поразсъждават по темата за причините за 
миграцията и нейните ключови потоци. Нужно е учениците да знаят, че миграцията е исторически 
процес и всички ние по един или друг начин сме част от него. Разкажете за най-мащабните 
миграционни потоци ( преселението от Африка и Европа към Америка, преселението към Европа, 
Миграциите през Великото преселение на народите и др.) 
 
Отворени за идеи - 20 минути   
  

o Отбележете на дъската/флипчарта причините, който учениците са извели като изводи за 
миграцията. Направете дискусия с учениците за видовете миграция ( мирна, насилствена, 
принудителна). Помолете ги да групират причините, който са посочили в изводите 
ориентирани към отделните видовете миграция. Насърчете ги да обосноват отговорите си.  

Акценти:    
 1. Кой са причините за миграцията? Отбележете на дъската/флипчарта. 
 2. Отбелязване на основните аспекти, които касаят България на дъската. 
 3. Систематизиране на основните въпроси и изписването им на дъската. 
 
Учителят подкрепя груповите дискусии и модерира обобщаването и записването на резултатите. 
Заключение 5 минути – изчитат се отново основните акценти, записани на дъската.  
 
Учениците си записват в тетрадките отговорите на следните въпроси: 
1. Какво е миграция? 
2. Посочете кой видове същества мигрират?  
3. Защо хората мигрират?  
4. Кой видове миграция се наблюдават през последните 5 века? 

 
 ГОЛЯМАТА ИДЕЯ   

Миграцията е характеристика на 
човешкото съществуване и на нашия 
взаимозависим свят. Миграцията е 
глобален процес.  
 
  РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:  
Учениците разбират, че миграцията е 
глобален процес и винаги е била черта на 
поведението на човека (и на други 
животни). Те знаят, че всички хора са 
потомци на мигранти, включително 
самите ние и нашите семейства.  
Учениците разбират, че има най-различни 
причини, поради които хората мигрират, 
и могат да назоват някои ключови 
фактори за това. Те знаят, че има 
различни видове миграционни потоци; 
могат да опишат някои политически, 
социални, екологични и икономически 
причини за миграцията. 

 



 
 

Сесия 2 – 80 минути   

Урок 2:   Миграция     

Тема: Причини за миграцията, фактори, миграционни потоци 

Урок за ученици 11-18 години 

 

Педагогическа задача: включване на целия клас в дейностите В подкрепа на учителя 

Въведение   20 минути   
Учител:  цели на урока и основни термини  

- Причини за миграцията, видове миграция, миграционни потоци. 

- Да различават факторите, който „привличат“ и „принуждават“ хората да 

мигрират.  

- Трафик на хора  

Идеи за въпроси: 
Кой фактори смятате, че влияят върху хората при миграция? 
Групирайте тези фактори/причини. 

 
ДЕЙНОСТ 1 : Моя дом е навсякъде!   
Време за изпълнение 30 минути 
Целта на дейността е да вникне в реалността, с която се справят чужди граждани, да се 
повиши разбрането и чувствителността за проблемите, с който хората се срещат 
попадайки в чужда държава, да се насърчи симпатия, толерантност и съпричасност към 
другите, да се обърне внимание на интеграцията на чужденците и на начина, по който 
гледаме на различните хора. Играта е подходяща за повишване на взаимното доверие, 
сравняване на различни нормативни уредби, сравняване с живота на малцинства, 
различни етнически групи и др? Подготвителна дейност: Започнете с дискусия за 
причините и предизвикателствата, който карат хората да напуснат родината си и да 
отидат да живея в друга страна. Раздайте на учениците материали с началото на 

 

Ресурси: Снимков материал, разпечатка с история на 
чуждия гражданин, листи за записване на отговорите.  
(Приложение 1).  

 
Видео: Leave No One Behind - Sustainable Development 
Goals: 
https://www.youtube.com/watch?v=99UN7so92tk 
Допълнителни ресурси за занимания: Можете да 
използвате в уроците, интерактивни игри, който 
пресъздават реалността, с която се сблъскват 
бежанците по пътя й към нови държави. Всеки ученик, 
може да „влезе в обувките“ на мигрантите. 
Предложените игри са на английски език и можете да 
ги намерите тук: 
1. Интерактивна игра за пътя на бежанците 
„Сирийско пътешествие: Изберете свой собствен път 
за бягство“ (Syrian Journey: Choose your own escape 
route) https://www.bbc.com/news/world-middle-east-
32057601 
2. Интерактивна игра „ Два милиарда мили“ /Two 
two billion miles”/  http://twobillionmiles.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=99UN7so92tk
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-32057601
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-32057601
http://twobillionmiles.com/


 
 

историята и бъдете готови да я разкажете на участниците. По възможност можете да 
поканите чужденец- имигрант/бежанец или неправителствена организация, която 
работи с подобни лица. 
Изпълнение: Раздайте на учениците снимки с лица на различни хора. Прочетете на глас 
следната история: „Човекът, който виждате на снимката пристигна в нашия град 
преди няколко месеца. Тя/той  е напуснал/а страната си защото......“. Помолете 
участниците да се разделят на групи, за да обсъдят и напишат историята за това как 
този човек е напуснал страната си, какво е за нея/него да живее тук. Можете да 
помислите върху следните въпроси: От къде е дошъл? Какъв е животът му/й тук? С 
какви проблеми се среща? Как се издържа? Как учи езика? Може ли да работи, и ако 
да, каква работа? Смятате ли, че на нея/на него им е лесно? Какво е вашето отношение 
към него/нея? Какво е нейното/негово отношение към Вас? Какви преживявания е 
имал той/тя по пътя си до тук? Какво е изоставил/а в родната си страна? Какви са 
процедурите, който трябва да премине за да остане тук? Подобна разработка можа да 
се направи като самите ние се поставим на мястото на човек, който попада в чужда 
страна., т.е. самите ние сме чужденци - имигранти. Въпросите по-горе са релевантни за 
същата ситуация, но същевременно дават огледална обратна връзка за стереотипите и 
предразсъдъците, с който ние гледаме другите, и другите гледат нас.  
Оставете групите да работят около 15 мин. После запишете на дъската основните 
моменти от отговорите на всяка група по всеки въпрос. 
Разширена дискусия 15 минути: Започнете дискусия, като поканите участниците да 
обсъдят и записаните отговори, като определят най-реалистичните между тях. Ако 
дискусията не върви, можете да раздвижите обстановката с въпроси като: Смятате ли, 
че това е справедливо? Познавате ли някой чужденец? Имате ли ваш близък, който 
живее в друга държава? Къде? Мислили ли сте понякога, че и вие можете да бъде в 
същата ситуация?  
ДЕЙНОСТ 2: 30 минути  - Защо напускам дома си?  
Въвеждаща част: Този урок трябва да обясни на учениците, че хората напускат 
родината си по различни причини. Той трябва да им посочи разликата между мирната, 
принудителната и насилствената миграция.  
 
 

 ГОЛЯМАТА ИДЕЯ 

Миграцията е право на човека(чл.13 от Всеобщата 
декларация за правата на човека). Това право включва 
свободата на движение в рамките на дадена 
територия, избирането на местожителство, правото на 
напускане на която и да е държава и правото на 
връщане в собствената държава. 
„Мирни“, „насилствени“ и „принудителни“ 
миграционни потоци е имало през цялата история на 
човечеството. Пример за принудителна миграция е 
Трансатлантическата търговия с роби , елемент от 
световната търговия с роби, при която в периода от 16 
до 19 век между 10 - 12 милиона африканци са 
принудително премесени от Африка в Америка. 
Миграцията днес често е свързана със събития в 
миналото. Европейските насилствени колонизации на 
15-20 век на части от Азия и голяма част от Африка и 
Америка водят до “мирна” миграция в Европа през 20 
век. 
   
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:  
Учениците разбират, че има най-различни причини, 
поради които хората мигрират, и могат да назоват 
някои ключови фактори „привличащи“ и 
„принудителни“. Учениците знаят, че има различни 
видове миграционни потоци.  Учениците разбират 
характеристиките на различните видове миграция 
(мирна, принудителна, насилствена ). Те могат да 
назоват някои ключови исторически миграциони 
потоци. Учениците разбират връзките между събитията 
в близкото или по-далечно минало и миграцията днес. 



 
 

Изпълнение: Разделете учениците на три групи. Раздайте на всяка група цветни 
самозалепващи листчета и химикал. Всяка група работи по един от видовете миграция. 
Помолете ги да записват на отделно листче, всяка една причина, която води до вида 
миграцията, към групата в която са разпределени. Направете табло на стената/ 
флипчарт с три колони, за всяка една от групите. Помолете участниците да залепят 
листчета на таблото. Време за работа в групите: 10 минути.  
Разширена дискусия: Учителят поставя на дискусия понятията мирната, принудителната 
и насилствената миграция. Направете дискусия, как са стигнали до изводите, какво 
мислят за причините за всеки от видовете миграция.  Заключение– изчитат се отново 
основните изводи, записани на дъската.  
Сесията е по адаптирана по игра на Дружеството на ООН в България „Бежанците и 
ние. Уроци по толерантност без граници“, 2014). 
Учениците си записват в тетрадките отговорите на следните въпроси: 
1. Защо мигрират хората? Защо мигрират бежанците? 
2. Кой са факторите, който карат хората да мигрират? 
3. Кой са причините, който привличат хората да мигрират?  
4. Миграцията днес, свързана ли е със събития от миналото?  
5. Посочете някой от ключовите исторически миграционни потоци? Кой са 
причините за тяхното съществуване? Посочете някой миграционни потоци днес, вкл. 
във вашата страна?  
6. Как медиите представят мигрантите? С какви предразсъдъци се сблъскват? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сесия 3 – 90 минути  

Урок 3:   Миграция          

Тема: Правата на човека; Права и миграция 
 

Урок за ученици 11-18 години  
 

Педагогическа задача: включване на целия клас в дейностите 
 

В подкрепа на учителя 

Въведение   20 минути   
Учител:  цели на урока и основни термини  

- Да бъдат запознати учениците с Всеобщата декларация за правата на човека 
- Да разбират, че правата включват свободата на движение в рамките на дадена 

територия, избирането на местожителство, правото на напускане на която и да е 
държава и правото на връщане в собствената държава. Правата  на  човека  и  
основните  свободи  ни  позволяват  да  развиваме  своя  разум,  талант  и  съзнание  
и  да  удовлетворяваме  нашите  духовни  и  други  потребности. 

- Да знаят как се регламентира контрола върху миграцията 
Въвеждаща част:   
Учителят  може  да  постави  въпроса  за  правата  на  човека  като  основа  на  дискусиите  за  
миграцията.  Той трябва да се  запознае  с  Всеобщата  декларация  за  правата  на  човека  
да  ги  представи  пред  ученици.  Правата  на  човека  гарантират ,  необходимите условия  
за свободен  и  достоен живот на хората. Права на всеки отделен човека трябва да бъдат в 
равновесие с тези на всички останали. Те са формулирани  в  Хартата  за  правата  на  
човека,  която  включва  Всеобщата  декларация  за  правата  на  човека.  
Изпълнение 15 минути:  В  това  занимание  учениците  трябва  да  мислят  за  това  какво  
значение  имат  правата  на  човека  за  техния  живот.  Да  разсъждават,  ако  изгубят  едно  
от  тези  права,  дали  това  няма  да  е  причина  да  бягат  от  родината  си. В зависимост от 
общия брой участници, разделете учениците на 10 групи. Разделете участниците по двойки. 
Раздайте на всяка група по две карти: една с история на човек и една с описано право на 
човек. След това групите се движат в стаята и търсят така да разменят картите си, че да 
могат да представят пред цялата група своята история заедно със свързаното с нея право. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ресурси:  
 
Текст на Всеобщата декларация за правата на 

човека: 
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=32 
 
Карти  с  истории  и карти с правата на човека от 
Всеобщата декларация за правата на човека 
(Картите  са налични в Приложение 1).      
 
Допълнителни ресурси: 

 Кения: Дилемата на Хауа. 
https://www.unhcr.org/bg/%d0%b2%d0%b8%d
0%b4%d0%b5%d0%be-

https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=32
https://www.unhcr.org/bg/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b8
https://www.unhcr.org/bg/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b8


 
 

Имат 15 минути за размяна на картите. Всички  сядат  отново  в  кръг  и  говорител  на  
групата  разказва  историята  и  я свързва с правото, което й отговаря. След като всички се 
представят, направете дискусия. 
Отворени за идеи 10 минути   
  

o По време на дискусията обсъдете с учениците, как са достигнали до изводите, смятат 
ли, че нещо липсва и може да се добави към правата, респективно да бъде 
премахнато. Липсата на кое от правата за тях би било причина за миграция? Какво 
мислят и как са се чувствали, когато са научили историите на хората. Кой фактори на 
миграцията са характерни за всяка от човешките истории? 

o Насърчете учениците да създадат Харта на правата в класната стая и за правата на 
учениците в училище ( там където е приложимо).  

o Вижте някой от видеата, с част от историите на хората, включени в картите. 
Помолете участниците да споделят как се чувстват след видяното, какви емоции 
пораждат у тях кадрите.  

 
Дейност 2 : Всички на сала! 
Изпълнение: 45 минути 
Заниманието се провежда на открито. Участници могат да бъдат разделени на групи от 8 до 
10 човека. Дървени летви се подреждат по следния начин: две по две успоредно 
разположени, като влакова линия. Върху тях перпендикулярно се поставят още 3 - 4 дъски, 
като разстоянието между тях се разпределя по дължината на „влаковите“ дъски от долния 
ред. Така направена конструкцията представлява сал. Всички участници трябва да се качат 
на сала. Едва след като се качат върху него,  задавате условията на играта. Участниците имат 
задачата да „преплуват“ със сала до сушата. Заветния бряг може да се отбележи с някакъв 
предмет на разстояния около 15 -20 метра от началната точка на сала. Условието е никой да 
не излиза от сала, докато се движи т.е. да не стъпва на друго място освен на сала. Ако някой 
стъпи с крак извън него, отпада от играта. Другото условия е през цялото време, 
участниците да имат контакт един с друг, да не прекъсват връзката по между си.  Целта е 
участниците да са сплотени като екип и да успея всички да стигнат до финала. Може да се 
фиксира време за играта ( например 45 минути). Могат да играят няколко отбора 
едновременно.  

%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0
%b8%d0%b8 

 Историята на Адел от Ирак. 
https://www.youtube.com/watch?time_continu
e=18&v=3z661xERs84&feature=emb_logo 

 Гърция: Дилемата на Хюсайни 
https://www.youtube.com/watch?time_continu
e=129&v=Izme-yL6FeI&feature=emb_logo 

 Когато домът означава преследване. 
https://www.youtube.com/watch?time_continu
e=17&v=kEJWrTzm-Rk&feature=emb_logo 

 За съвременното робство 
(https://www.ted.com/talks/lisa_kristine_photo
s_that_bear_witness_to_modern_slavery?langu
age=bg 

 
 

 
 
 
 
Ресурси:  4 дървени летви/дървени колони с 
дължина около 1 -1.20 м., 3-4 дървени летви с 
дължина 1-1.20 м. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unhcr.org/bg/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b8
https://www.unhcr.org/bg/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=3z661xERs84&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=3z661xERs84&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=Izme-yL6FeI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=Izme-yL6FeI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=kEJWrTzm-Rk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=kEJWrTzm-Rk&feature=emb_logo
https://www.ted.com/talks/lisa_kristine_photos_that_bear_witness_to_modern_slavery?language=bg
https://www.ted.com/talks/lisa_kristine_photos_that_bear_witness_to_modern_slavery?language=bg
https://www.ted.com/talks/lisa_kristine_photos_that_bear_witness_to_modern_slavery?language=bg


 
 

Дискусия и акценти след играта: 
Участниците споделят как са се чувствали по време на играта, какви са техните впечатления 
от „пътуването“. Можем ли всички, който сме на сала, да сме екип, и ако сред нас има 
непознати хора, това как рефлектира върху отбора? Как са се чувствали, ако някой от отбора 
е отпаднал по време на играта. 
Акценти:    
1. Какви са предизвикателствата, пред който са изправени мигрантите? 
2. Посочете фактори, който привличат хората да мигрират? 
3. Учителят подкрепя груповите дискусии и модерира обобщаването и записването на 
резултатите. 
 
Учениците си записват в тетрадките отговорите на следните въпроси: 
1. Посочете два фактора, който привличат хората да мигрират. 
2. Посочете два фактора, който принуждават хората да мигрират. 
3. Защо мигрират бежанците? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ГОЛЯМАТА ИДЕЯ   
Миграцията е посочена като право във Всеобщата 
декларация за правата на човека. Това включва 
свободата на движение в рамките на дадена 
територия, избирането на местожителство, правото 
на напускане на която и да е държава и правото на 
връщане в собствената държава. 
 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:  

 Учениците разбират, че има най-различни 
причини, поради които хората мигрират, и 
могат да назоват някои ключови фактори 
„привличащи “ и „принудители“. Учениците 
знаят, че има различни видове миграционни 
потоци. 

 Учениците са запознати с историите на някои 
мигранти и могат да им съпричастни. 

 
 
 
 
 



 
 

Сесия 4 – 90 минути  

Урок 4:    Миграция          

Тема: Миграция, климатични промени, международни неравенства 
 
Урок за ученици 11-18 години  

Педагогическа задача: включване на целия клас в дейностите В подкрепа на учителя 

Въведение   15 минути   
Учител:  цели на урока и основни термини  
 
Миграционните потоци в света все по-често са предизвикани от бедност и природни 
бедствия. Това е свързано с нарушения на изконните човешки права и може да се приема като повод 
за получаване на статут на мигрант/бежанец. Климатичните промени изострят бедността, причиняват 
конфликти, засилват нестабилността. Бедността от своя страна е мощен фактор за миграция на големи 
потоци хора от по-бедните към по-богатите държави, както и на „вътрешната“ миграция.  
 
 
Идеи за въпроси:  
Каква е връзката между климатичните промени, неравенствата между страните и миграцията?  
Кой са причините и следствията от това взаимодействие? Как биха могли да бъдат решени? 
 
Дейност 1:  
Подготвителна част: Разделете участниците на групи по 3-4 човека.  Раздайте им материали с 
информация за събития, свързани с климатичните промени и неравенствата в страните.  
Изпълнение 15 минути: Помолете учениците да прочетат историите. Могат да направят справка и да 
потърсят допълнителна информация в интернет за отделните случай, както и сходни случай със 
описания в картата. Да отбележат на картата мястото/местата, в който е засегнат случая.  
Дискусия 20 минути: Всяка група представя историята и допълнителната информация, 
кореспондираща с темата,  която са намерили в интернет.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ресурси: Географска карат на света, 

цветни  
листчета за отбелязване на карата или  
цветни моливи. Карти с информация за  
събития, свързани с климатичните 

промени  
и неравенствата в страните, провокиращи  
миграция (Приложение 1).  
 
 
 



 
 

Отворени за идеи 10 минути   
  

o Кой са причините за миграция? Кой са резултатите от тях? Какви биха били последствията в 
дългосрочен план от тези проблеми Може ли и как, от кого, да бъдат повлияни тези процеси?  

o Попитайте учениците с колко пари средно дневно разполагат обикновено? Колко харчат 
месечно за допълнителни разходи- дрехи, козметика, обучение, забавления? Направете 
препратка към средните доходи в развиващите се страни, и към развитите.  

  
 
Дейност 2: Какво е бедността? – 30 мин ( Адаптирана игра по модел от Наръчник „Светът  пред прага 
ни“). 
Изпълнение: Използване на „линия на понятието”. Поставете въжето в права линия като сложите 
картите "Съгласен" и "Не съм съгласен" на всеки край (ако е възможно, краищата да са повдигнати, 
например на столове). Участниците се събират от страната на правата линия, на около метър от въжето 
Започнете с обяснение. При този метод учителя прочета едно твърдение, това включва прочитане на 
твърдение, на участниците се дава кратко време за размисъл дали са съгласни или не са съгласни с 
него. Обяснете им, че трябва да бъдат искрени , като съгласието или несъгласието може и да не е 
напълно споделено. За да  покажат това, което мислят,  участниците ще изберат своята позиция като 
застанат на съответно място до въжето.  Демонстрирайте процедурата, като помолите трима 
доброволци да направят стъпка напред. Прочетете твърдение: "Футболистите заслужават да печелят 
високи заплати" и помолете тримата доброволци да застанат на въжената линията, за да покажат до 
каква степен те са съгласни или не са съгласни с това твърдение. Помолете ги да споделят причините 
за техния избор. Не притискайте доброволците (докато те не поискат да говорят). Попитайте цялата 
група "Защо някой може да се съгласи, че футболистите заслужават да печелят високи заплати?" и 
позволете на доброволеца да изрази своята позиция. После попитайте цялата група-  някой може да 
не се съгласни с това мнение и позволете на друг ученик да изрази  мотивите  за  несъгласие. 
Попитайте дали някой от 3-та  доброволци не иска да промени позицията си по линията - оставете го 
да го направи. След това им благодарете и ги помолете да се присъединят отново към останалите 
участници. Обяснете, че това е начинът, по който "концепцията" работи - ние слушаме и мислим,  ние  
мотивираме  твърденията си - и след това мислим още малко. Така можем да променим съзнанието 
си.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ресурс:  
Въпросът "Какво е бедност?", написан с 
големи букви (на ламиниран лист или на 
PowerPoint слайд или на бяла или черна 
дъска) 
• Чифт A4 ламинирани листи с - 
"Съгласен" и "Не съм съгласен" 
• Въже (около 5 метра дълго) 
• Лист за записки и коментари на 
участниците 
• Лист за бележки на фасилитатора 
 
 
 



 
 

Дискусия: Поставете въпроса: "Какво е бедност?" (Което е написано с големи букви на ламиниран лист 
или на PowerPoint слайд или на бяла/черна дъска). Ако терминът изглежда труден, може да кажете 
"да бъдеш беден". Дайте на участниците 20 секунди да помислят за това индивидуално. Помолете ги 
да обсъдят своите мисли по двойки в продължение на 60 секунди. (Това дава на всеки възможност да 
се занимава с този въпрос, а не да го оставя на другите да мисля за отговора.) 
После им кажете, че цялата група ще бъде включена в играта “линия на понятието”. 
Използвайте следните твърдения за бедността от своя страна, искайки от участниците да застанат на 
позицията си по въжената линия (или най-близо до нея, доколкото могат). Така те ще могат да 
покажат до каква степен са съгласни / не са съгласни.  Помолете доброволци от тях да изброят 
причини за твърденията и ги помолете да коментират други начини за възприемане на нещата - 
останете за около 2 минути от всяка тема: 

 Бедността не е само за пари, става въпрос също за други неща 
 Ако сте бедни, има вероятност да бъдете по-болни 
 Няма реална бедност в нашата страна 
 Фактът, че има бедни хора в света, наистина не ме засяга 
 Същото е да си беден, където и да живееш 
 Възможно е бедността да свърши  

Избягвайте да посочвате лично мнение и не се опитвайте да показвате одобрението или 
неодобрението си (например чрез тона на гласа) - търсете алтернативи от доброволците сред 
участниците, следвайте ги накъдето водят, питайте ги за причините 
Записване на основните идеи 
Помолете участниците да формират отново групи от по четирима за да съдействат за записване на 
основните идеи. Дайте на всяка група копие от помощния лист за записки. Кажете им, че искате да 
запишат мислите си за три твърдения. Те могат да изберат един човек да записва от името на групата - 
ние няма да ги поправяме за правописа или граматиката! Дайте им 12 минути (около 2 минути на 
твърдение) за постигане на съгласие и след това запишете основните им мисли за всяко твърдение 
Заключение 
Съберете листите (и ги използвайте по-късно, за да завършите помощния лист със записки). Кажете на 
участниците, че ще проучваме различни гледни точки за бедността в бъдещите дейности и че 
следващата дейност  разглежда това, което можем да направим, за да променим бедността по света.  
 

 ГОЛЯМАТА ИДЕЯ   
Разликата в икономическото, 
политическото и социалното развитието 
на държавите, както и промените в 
климата са двата основни, мощни 
двигатели на миграцията. Изменението 
на климата може да повлияе отрицателно 
върху възможностите на хората в много 
страни по света да произвеждат храна и 
да оцеляват. 
Миграцията се извършва вътрешно и 
международно. В наше време най-
големите международни миграционни 
потоци са от богати към други богати 
страни и от по-бедни към други по-бедни 
страни 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:  
Учениците разбират, че миграцията от 
бедните страни към по-богатите в света е 
следствие от разликата в равенствата. Те 
могат да обяснят някои от връзките 
между миграцията и изменението на 
климата. Те разбират, че „паричните 
преводи към дома“ могат да подкрепят 
развитието и да ограничат разликата в 
равенството. 
Учениците знаят, че миграцията е 
динамичен, непрекъснат процес, който 
протича на местно, национално и 
международно ниво. Те могат да посочат 
някои основни факти за основните 
национални и международни 
миграционни потоци. 



 
 

Учениците си записват в тетрадките отговорите на следните въпроса: 
1. Кой са посоките на миграционните потоци?  
2. Как глада, бедността и климатичните промени влияят върху миграцията?  
3. Държавите и бизнеса насърчават ли миграцията? Ако да, по какъв начин? 
4. Държавите и бизнеса насърчават ли миграцията? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сесия 5 – 90 минути       

Урок 5:  Миграция     

Тема: Предизвикателствата и ползите от миграцията. Приемане, недискриминация, интерграция 

Урок за ученици 11-18 години  
 

Педагогическа задача: включване на целия клас в дейностите В подкрепа на учителя 

Въведение   20 минути   
Учител:  цели на урока и основни термини  
 
Предизвикателства пред приемащите „мигранти“ страни и общности; ползи за приемащите 
общности; предизвикателства и ползи за страните на произход 
Контрол на миграционните потоци 
 
Дейност  1 – 40 минути: „Чувам, виждам, не разбирам!“ 
Тази игра показва предизвикателствата, с които се сблъскват мигрантите- бежанците, когато 
кандидатстват за убежище. Участниците могат да съпреживеят емоционалния шок, ще тряб- 
ва да се опитват да преодолеят езиковата бариера, докато попълват формулара „Молба за 
убежище”. Ще разберат, че хората могат да бъдат подлагани на дискриминация от страна на 
официалните представители на държавата. 
Подготовка: Подредете стаята така че да седнете зад бюро и да изпълните ролята на 
бюрократичен служител на Имиграционните служби. 
Изпълнение: Изчакайте участниците да влязат в стаята, но без да ги поздравявате и да показ- 
вате, че сте забелязали присъствието им. Не казвайте нищо. Изчакайте няколко минути и 
раздайте на участниците по един екземпляр от „Молбата за убежище“ и химикалка. Кажете им, 
че имат 5 минути да попълнят формуляра, но не казвайте нищо повече. Игнорирайте всички 
въпроси и протести. Ако се налага да кажете нещо, използвайте чужд език (или измислен език) и 
жестове. Сведете общуването до минимум. Помнете, че проблемите на бежанците не са ваша 
грижа, вашата работа е само да раздадете формулярите и да ги съберете обратно! Дръжте се 
грубо със закъснелите (например, „Закъсняхте. Вземете формуляра и го попълнете. Остават ви 5 
минути.”). Когато петте минути изтекат, съберете ормулярите без да се усмихвате и без да 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ресурси: Молба за убежище, химикалка (за  
всеки участник) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

установявате личен контакт. Извикайте първото име от попълнените формуляри и кажете на 
човека да излезе напред. Прегледайте формуляра и направете някакъв коментар, например, „Не 
сте отговорили на осми въпрос” или „Виждам, че сте дали отрицателен отговор на шести въпрос. 
Отказва ви се убежище.” Кажете на човека да си седне на мястото. Не позволявайте да ви 
заговори. Преминете веднага към следващия кандидат. 
Повторете процеса няколко пъти. Не е необходимо да извикате всички по име, важното е 
участниците да разберат какво се случва. Накрая излезте от ролята и поканете участниците да 
обсъдят случилото се. 
Дискусия: Попитайте учениците как се чувстваха по време на играта и какво научиха. Как се 
чувстваха участниците докато попълваха неразбираемия формуляр? Това реалистична симулация 
ли е на онова, което преживяват търсещите убежище? Смятате ли, че бежанците получават 
честно отношение когато кандидатстват за убежище във вашата страна? Защо? Какви могат да 
бъдат последствията за човека, на когото се отказва убежище? Попитайте участниците дали 
някога са се озовавали в ситуация, където не говорят езика и са се изправяли срещу служител – 
полицай или контрольор, който проверява 
билетите? Какво е усещането? 
 
Дейност 2- 30 минути: „Моята звезда- от друга страна!“ 
Въведение: Разкажете на учениците, че много известни хора, учени, музиканти, спортисти са 
мигранти в други страни. Дайте примери за това, напр. Зигмунд Фройд, Витор Юго, Карл Маркс, 
Рудолф Нуреев, Салма Хайек, Натали Портман и др.  
Изпъление: Раздайте лист и химикал на всеки участник. Попитайте ги кой да техните любими 
музикални изпълнители, писатели, спортни и кино звезди? Знаят ли къде са родени, къде 
работят и живеят сега? Каква е била причината да напуснат родното място? Какви 
предизвикателства са срещнали по пътя на своето равитие? Оставете 10 мин. за самостоятелна 
работа, в която учениците да направят проучване за личностите, който ги вълнуват (могат да 
проучат интервюта, филми, да намерят информация в книги, уроци от учебните предмети, 
интернет).  Могат да напишат история и на техни познати, приятели, също напуснали родината и 
мигрирали в други страни.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурс: Листи за записване и химикал  
 

 ГОЛЯМАТА ИДЕЯ   
Предизвикателства пред приемащите 
„мигранти“ страни и общности са 
разнообразни и многопластови. Местните 
общности може да изпитват затруднят да се 
адаптират към хората с различен начин на 
поведение и често имат опасения относно 
негативното въздействие, което присъствието 
на чужденците може да окаже върху върху 
живота им. Въпреки това, миграция всъщност 
често носят и ползи за приемащите общности 
- като нови идеи, по-голямо богатство, и 



 
 

Дискусия: Помолете участниците да споделят написаното. Обобщете  причините, 
предизвикателствата и приносът, който описаните личности, имат за приемащите страни.   
Това занимание е адаптирано от публикацията на Комисията за защита от дискриминация – 
„Упражнения” по проект „Училища без дискриминация” (с. 73-75). То може да е алтернатива 
на предишната ролева игра. 
Учениците си записват в тетрадките отговорите на следните два въпроса: 

5. Миграцията носи ли ползи за приемащите страни? Ако да, какви? 
6. Миграцията носи ли предизвикателства пред приемащите страни? Какви? 
7. Миграцията носи ли ползи или предизвикателства за страната на произход? 
8. Как медиите представят мигрантите в. т.ч. и бежаниците във вашата страна?  

 

работна ръка. 
Процесът на миграция води до създаването 
на нови културно разнообразни общества, 
повдигащи въпроси какво е многообразието и 
как да живеем в разнообразно общество. 
Миграцията повдига въпроси за това как 
виждаме „себе си“ и „другия“. 
Държавите се опитват да контролират и 
намалят миграцията, например чрез 
изграждане на физически бариери, приемане 
на закони за ограничаване на облагите, 
инвестиране в по-бедните страни и 
подпомагане на разрешаването на конфликти 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:  
Учениците могат да обяснят защо миграцията 
представлява предизвикателства и носи 
ползи за приемащите общности и могат да 
посочат някои от тях. Учениците могат да 
обяснят защо миграцията е спорен въпрос и 
защо хората имат различни гледни точки за 
нея. Те са в състояние да обяснят как това 
може да бъде представено погрешно от 
медиите и да се използва от политическите 
партии. Те могат да опишат някои последици 
от това.Учениците могат да посочат някои от 
предизвикателствата и ползите от миграцията 
за страните на произход. 
Учениците разбират, че миграцията поражда 
въпроси за това как виждаме „себе си“ и 
„другото“ 

 
 
 



 
 

НАМАЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВАТА 

КАКВО е неравенство? 

1. Неравенството е  

____________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Кое от следните е повлияно от нисък доход? 

[   ] Ограничен достъп до здравна грижа  

[   ] Ограничен достъп до образование  

[   ] По-малък шанс основните права на човека да бъдат нарушени 

[   ] Висока продължителност на живота  

 

3. Дали неравенството в доходите е между държавите или вътре в самите държави? 

       [   ] Между държавите   [   ] Вътре в самите държави    [   ] И двете  [   ] Нито едно  

 

4. 1% от хората в света притежават X% от богатството за 2017 г. 

        [   ] 12.9%     [   ] 35%    [   ] 82% 

 

5. Индексът на човешкото развитие показва: 

[   ] Колко щастливи са хората 

[   ] Благополучието на хората 

[   ] Разликата между хората и шимпанзетата 

[   ] Успешното икономическо развитие на страните 

 



 
 
КАКВО могат да направят правителствата по света, за да се борят с неравенството? 

 

6. Целта на ООН за устойчиво развитие №10 е насочена към: 

[   ] Намаляване на неравенствата в рамките на страните до 2030 г. 

[   ] Намаляване на неравенствата между държавите до 2030 г. 

 

7. Какви действия могат да бъдат предприети за постигане на тази цел? 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ЗАЩО има международни неравенства? 

 

8. Неравенството между страните с по-висок доход и страните с по-нисък доход се поддържа от: (Отбележете всички верни причини) 

 

[   ] Намаляване на дълга 

[   ] Колонизация  

[   ] Неравнопоставена световна система за търговия  

[   ] Младите хора, използващи мобилни телефони 

[   ] Мързеливи хора 

 

9. Как производственият процес в индустриализираните страни с по-висок доход води до увеличаване на международните неравенства? 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 



 
 
  

КАК неравенството е свързано с проблемите на околната среда? 

10. Неравенството  [   ] увеличава консуматорството, защото: 

                                     [   ] намалява 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

11. Консуматорството има [   ] добро въздействие върху околната среда, защото: 

                                           [   ] лошо 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

КОЙ / КАКВО се бори с неравенството? 

12. Според мен неравенството е: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Настоящата глобална икономическа система има за цел да подпомогне най-бедните граждани: 

[   ] Съгласен/а съм   [   ] Не съм съгласен/а 

 

Посочете мотиви за отговора си 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 



 
 
14. Назовете 2 движения, които целят да създадат повече равенство: 

1) ______________________________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________________________ 

 

КАКВО могат да направят гражданите по света, за да се борят с неравенството? 

15. Посочете кампания, която има за цел да намали неравенството в света 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

16. Справедливата търговия (Fair trade) е търговска система, която плаща [   ] по-високи  

                                                                                                                                     [   ] по-ниски                      цени на стоки произведени в развиващите се страни  . 

 

17. Мога да помогна за намаляване на неравенството чрез: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

КАК неравенството е свързано с образованието? 

18. Каква връзка съществува между неравенството и образованието? 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

19. Целта на ООН за устойчиво развитие № 4 е насочена към това да осигури ______________________________ образование на  ____________________ 

деца. 

 

 



 
 
КАК неравенството е свързано със здравеопазването? 

20. Социалното неравенство ли е липсата на достъп до ваксинации и медицинско лечение? 

[   ] Да, защото 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

[   ] Не, защото 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

21. Достъпът до добро здравеопазване трябва да бъде човешко право. 

[   ] Съгласен/а съм    [   ]Не съм съгласен/а 

 

КАК неравенството е свързано с бедността? 

22.  Три пъти по-малко хора живеят в крайна бедност в сравнение с 1970 г. 

[   ] Вярно    [   ] Не е вярно 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ  
 

1. Какво е миграция?  

Миграцията  е характеристика на човешкото съществуване и на нашия взаимозависим и взаимосвързан свят. Съвременните хора за първи път 

са мигрирали извън Африка и по целия свят от преди около 120 000 години.1 Всички ние сме техните наследници.  

Миграцията може да бъде вътрешна – преместване на хора в границите на собствената им държава. Тя може да се осъществи по обективни 

причини при евакуация от пожар, наводнение, земетресение, вулканична дейност, производствени и екологични катастрофи, военни действия 

и др.; или при преместване от малко населено място към голямо. Външна – преместване на хора извън общността им – държавата, 

континента. 

И при вътрешната и при външната миграция е възможно насилствено изселване или преселване – преместване на отделни личности, малки 

или големи групи хора на основание на държавни решения или международни споразумения. 

 Учениците разбират, че миграцията е глобален процес и винаги е била характеристика на поведението на човека (и други 

животни). Те знаят, че всички хора са потомци на мигранти, включително себе си и семейството им. 

 

2. Причини за миграция 

Миграцията е посочена като право във Всеобщата декларация за правата на човека2. Това включва свободата на движение в рамките на 

дадена територия, избирането на местожителство, правото на напускане на която и да е държава и правото на връщане в собствената 

държава.  

Хората, които мигрират, и тези, които остават – независимо дали са в държава на произход или в страна на пребиваване, имат право да 

намерят икономически, политически, екологични и социални условия да живеят достойно и да водят пълноценен живот. Миграцията 

допринася за цялостното човешко развитие на мигрантите и на членовете на техните страни на пребиваване. Независимо от движещите я сили 

                                                 
1 https://genographic.nationalgeographic.com/human-journey/ https://www.nhm.ac.uk/discover/news/2019/july/modern-humans-may-havebeen-in-europe-150-000-years-earlier-

than.html 

 
2 https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=32 

 

https://genographic.nationalgeographic.com/human-journey/
https://www.nhm.ac.uk/discover/news/2019/july/modern-humans-may-havebeen-in-europe-150-000-years-earlier-than.html
https://www.nhm.ac.uk/discover/news/2019/july/modern-humans-may-havebeen-in-europe-150-000-years-earlier-than.html
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=32


 
 

миграцията е възможност за нашите общества да изградят проспериращ, глобален „общ дом“, където всеки може да допринесе и да живее 

достойно. 

Някои хора решават да мигрират (например за по-добър живот), някои хора са принудени да мигрират (напр. заради война или изменение на 

климата). Някои фактори като вооенни конфликти, бедност, липса на върховенство на закона, лошо управление, корупция, липса на услуги, 

„принуждават “хората да напускат страните си. Други фактори, т.нар. „привличащи“, като: по-добри условия за трудова заетост, по-добро 

образование, безопасност за живота, религиозна и етническа толерантност, по-нисък риск от природни бедствия и др. също са част от 

причините за миграция.  Мигрантите – бежанци, са „принудени” да мигрират поради военни конфликти, страх от преследване или насилие. 

Факторите, в основата на миграционните потоци биха могли да се разглеждат в няколко аспекта:  политически, социални, екологични и 

икономически (например дискриминация, заетост, икономическо неравенство между държавите). През последните 500 години само 

мигрантите в САЩ са 89,4 милиона от населението на страната.3 Всеки мигрант има своя лична история.  

18 декември е Международен ден на мигрантите! 

 Учениците разбират, че има най-различни причини, поради които хората мигрират, и могат да назоват някои ключови фактори 

„привличащи“ и „принудителни“. Учениците знаят, че има различни видове миграционни потоци; те могат да опишат някои 

политически, социални, екологични и икономически причини за миграцията. Учениците са запознати с историите на някои 

мигранти и могат да им съпричастни. 

 

3. Трансатлантическа търговия  

„Мирни“, „насилствени“ и „принудителни“ миграционни потоци е имало през цялата история на човечеството. Пример за принудителна 

миграция е Трансатлантическата търговия с роби4, елемент от световната търговия с роби, при която в периода от 16 до 19 век между 10 - 12 

милиона африканци са принудително премесени от Африка в Америка.  

                                                 
3 https://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requestedstatistics-immigrants-andimmigration-united-states 

 
4https://www.greelane.com/bg/ 

 

 

 

https://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requestedstatistics-immigrants-andimmigration-united-states
https://www.greelane.com/bg/


 
 

 Учениците разбират характеристиките на различните видове миграция (мирна, принудителна, насилствена ). Те могат да 

назоват някои ключови исторически миграциони потоци (напр. миграция от Африка; миграция към Америка; миграция на българи 

към Западна Европа, миграция на арменци в България и др). 

 

4. Миграцията днес 

Миграцията днес често е свързана със събития в миналото. Европейските насилствени колонизации на 15-20 век на части от Азия и голяма част 

от Африка и Америка водят до “мирна” миграция в Европа през 20 век. 

В днешния глобализиран свят хората се движат постоянно. Миграцията разрушава традиционните разлики между културите, етническите 

групи и езиците и допринася за разнообразието, културното и икономическо богатство. Много хора възприемат миграцията като 

предизвикателство или дори като заплаха. Тя е предизвикателство за механизмите на правата на човека, които се борят да гарантират 

пълноценното упражняване на правата на човека от всички, включително мигрантите, защото човешките права на мигрантите често се 

нарушават. 

Миграцията е процес на движение през международна граница или в самата държава и обхваща всички видове движение на хората, 

независимо от причините за това. Според Европейския комитет по миграция „изразът „мигранти“ се използва …, в зависимост от контекста, за 

емигранти, завръщащи се мигранти, имигранти, бежанци, разселени хора и хора с имигрантски произход, и/ или членове на етнически 

малцинства, които са създадени чрез имиграция“.5 

Международната организация за миграция (IOM ) определя мигранта като израз, който „се отнася за всички случаи, при които решението да се 

мигрира се взима свободно от съответния човек по „лично убеждение“ и без намесата на външен принудителен фактор.“6 

Причините за нарастващите миграционни потоци сега са икономически и политически. Докато има два световни полюса между бедни и 

богати, между Севера и Юга, ще има и световна икономическа миграция. Засилването на бедността и изострянето на неравенството в световен 

мащаб подхранва нарастваща икономическа миграция: от бедните към богатите континенти, отбедните към богатите държави в континентите 

и от бедните към богатите райони вътре в държавите.Икономическата миграция може да бъде ограничена до символичен минимум само 

когато се постигне относително изравняване на качеството на живота в различните континенти, държави и региони вътре в държавите.  

                                                 
5 Начална страница ЕВРОПЕЙСКИЯ КОМИТЕТ ПО МИГРАЦИЯ, http://www.coe.int/t/dg3/migration/European_committee_on_Migration/default_en.asp 

 
6 Речник по миграция, МОМ, http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/serial_publications/Glossary_eng.pdf 

 

http://www.coe.int/t/dg3/migration/European_committee_on_Migration/default_en.asp
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/serial_publications/Glossary_eng.pdf


 
 

 Учениците разбират връзките между събитията в близкото или по-далечно минало и миграцията днес. Те биха могли да обяснят 

връзката между миналите европейски колонизации и съвременната миграция в Европа. 

 

5. Международни неравенства и климатични промени 

Разликата в икономическото, политическото и социалното развитието на държавите, както и промените в климата са двата основни, мощни 

двигатели на миграцията. Изменението на климата може да повлияе отрицателно върху възможностите на хората в много страни по света да 

произвеждат храна и да оцеляват. Често, когато човек от тези страни решава да мигрира, семейството му може да изпадне в тежко финансово 

положение и да задлъжнее, само за да му подпомогне за заминаването.  Близките се надяват, че този човек ще изплати средствата и ще може 

да праща пари у дома, за да подпомогне основни нужди на семейството, като достъп до здравни грижи, образование или храна, без който те 

не биха могли да оцелеят.78 

По данни на Международната организация по миграцията, между 25 милиона и 1,5 милиарда души ще трябва да напуснат домовете си до 

2050 година заради промяна в климата. По-малките и бедни страни допринасят за климатичните промени най-малко, но те ще са първите, 

които ще са принудени да мигрират. 

 Учениците разбират, че миграцията от бедните страни към по-богатите в света е следствие от разликата в равенствата. Те 

могат да обяснят някои от връзките между миграцията и изменението на климата. Те разбират, че „паричните преводи към 

дома“ могат да подкрепят развитието и да ограничат разликата в равенството.9 

 

6. Международни миграционни потоци 

Миграцията се извършва вътрешно и международно. В наше време най-големите международни миграционни потоци са от богати към други 

богати страни и от по-бедни към други по-бедни страни (север-север; юг-юг ). Голяма миграция е временна, много мигранти се връщат в 

родината си. Около 258 милиона души живеят в страна, в която не са родени, което е около 3.6% жители на света. 10 

                                                 
7 https://unfccc.int/news/migration-and-climatechange-need-to-be-tackledtogether; 

https://environmentalmigration.iom.int/environmentalmigration 

 
8 https://www.worldbank.org/en/news/pressrelease/2019/04/08/record-high-remittancessent-globally-in-2018 

 
9 https://www.iom.int/migration-and-climatechange-0 

 
10 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/bg 

https://unfccc.int/news/migration-and-climatechange-need-to-be-tackledtogether
https://environmentalmigration.iom.int/environmentalmigration
https://www.worldbank.org/en/news/pressrelease/2019/04/08/record-high-remittancessent-globally-in-2018
https://www.iom.int/migration-and-climatechange-0
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/bg


 
 

„В Европа размерът на общото население би намалял през периода 2000-2015 г. при липса на миграция.“ (Доклад на ООН, 2017). 11 

Българя също е пример за типична емигрантска страна. Броя на емигрантите почти десетократно (8.6 пъти ) надвишава броя на имигрантите: 

през 2017 г. 1 290 000 души, родени в България живеят в други държави и 150 000 души живеещи в България са родени в други страни 

(Изследователски център „Пю“, 2017, Каритас България, „Българския миграционен парадокс“).12 Масовата емиграция у нас оказва силно 

въздействие върху демографски профил. Това влияние е отрицателно и води до застаряване на населението. По данни на ЕВРОСТАТ, 

държавите, в който има най-много български имигранти са: Турция( 570 000), Испания (130 000), Германия (110 000), Великобритания, САЩ и 

Гърция ( по 70 000 ), Холандия, Канада, Франция (20 000).13 

По отношение на бежанците, в периода 2014 - 2016, подадените молбите от бежанци в България са били 39 809, а за период 2017 до сега са 

едва 5606. Групата на бежанците е предимно от Сирия( бягащи от военни действия) , следвани от афганистанци ( те посочват социално-

икономически фактори), следвани от иракчани, пакистанци и палестинци.  

Наблюденията показват, че България не е последна спирка за тях, а повечето предпочитат да стигнат до Западна Европа и др. страни с по-висок 

икономически стандарт от нас и където вече ги очакват техни семейства и близки. По данни на Върховния комисариат на бежанците за ООН в 

България бежанците и лицата с хуманитарен статут в нас са около 1000-2000 човека.14 

 Учениците знаят, че миграцията е динамичен, непрекъснат процес, който протича на местно, национално и международно ниво. 

Те могат да посочат някои основни факти за основните национални и международни миграционни потоци. Те могат да опишат 

някои глобални миграционни потоци, напр. Китай към африканските страни; Южна / Източна Азия до Близкия Изток, от 

Балканите към Западна Европа и Америка.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         
 
11 https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/popfacts/PopFacts_2017-5.pdf 

 
12 https://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2019/05/za-saita_migracionen-paradox_5.pdf?x55678&x55678 

 
13 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/bg 

 
14 https://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2019/05/za-saita_migracionen-paradox_5.pdf?x55678&x55678 
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/bg
https://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2019/05/za-saita_migracionen-paradox_5.pdf?x55678&x55678


 
 

7. Последици, резултати от миграцията 

Предизвикателства пред приемащите „мигранти“ страни и общности са разнообразни и многопластови. Местните общности може да изпитват 

затруднят да се адаптират към хората с различен начин на поведение и често имат опасения относно негативното въздействие, което 

присъствието на чужденците може да окаже върху върху живота им. Например- намален достъп до работни места и жилища . Хората 

изразяват недоволство от това, че нямат личен избор в промените в своята общност. Тези опасения срещат представяне в медиите, често с 

негативен отзвук. Представянето на мигранти в медиите и миграцията могат да увеличат напрежението между общностите, страха от „другия, 

непознатия“ и да създадат предпоставки за насърчаване на расизма и дискриминацията.15 

Въпреки това, миграция всъщност често носят и ползи за приемащите общности - като нови идеи, по-голямо богатство, и работна ръка. 

Мигрантите повлияяват благоприятно социалната система (пенсии, социално осигуряване и др.), допринасят за социалнате и културна 

интеграция и принос за интеркултурния облик на големите градове, за инвестиции за развитие на бизнеса, дават тласък за социални и 

демократични трансфери.   

Това насърчава социалното и културното развитие и икономическия растеж на приемащите страни. Много известни хора с мигрантско 

наследство са признати за значителни приноси към техните общества.16 

За страните, който хората напускат също има редица предизвикателства (напр. загуба на квалифицирани работници) и ползи (например 

парични преводи от емигранти към семействата, респективно към иконимиката в техните държави).17 

 Учениците могат да обяснят защо миграцията представлява предизвикателства и носи ползи за приемащите общности и могат 

да посочат някои от тях. Учениците могат да обяснят защо миграцията е спорен въпрос и защо хората имат различни гледни 

точки за нея. Те са в състояние да обяснят как това може да бъде представено погрешно от медиите и да се използва от 

политическите партии. Те могат да опишат някои последици от това.Учениците могат да посочат някои от 

предизвикателствата и ползите от миграцията за страните на произход. 

 

 

                                                 
15https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en_chapter8.pdf;https://www.reminderproject.eu/wpcontent/uploads/2017/05/REMINDER_D9_1_Media_effects_migration_mobility_web.pdf 

 
16 https://www.unescap.org/sites/default/files/SDD%20AP%20Migration%20Report%20report%20v6-1-E.pdf 

 
17 https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2018/04/24/migration-and-remittancestransit-migration 
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8. Междукултурни общности 

Процесът на миграция води до създаването на нови културно разнообразни общества, повдигащи въпроси какво е многообразието и как да 

живеем в разнообразно общество. Миграцията повдига въпроси за това как виждаме „себе си“ и „другия“. Често, още при пристигане и в 

процеса на разглеждане на документите на новодошлите,  мигрантите са обект на дискриминация. Най-честите препятствия пред мигрантите в 

примащите страни са: езикови, културни, етнически разлики, трудности в достъпа до пазара на труда, бавни процедури за 

получаване/издаване  на документи, не добре неработещи политики за интеграция на бежанци, непоследователност в стратегиите и 

политиките на приемственост, миграция и интеграция, отрицателно въздействие на политическите послания върху политиките за интеграция, 

разнопосочно обществено мнение, често с негативен оттенък.  

 В редица държави има създадени закони за равенство за предотвратяване на дискриминацията, който гарантират правата на хората. 

Правителствата също приемат стратегии, които да позволят интеграцията на мигрантските общности и да насърчават сближаването на 

общността.18 В България законодателството по отношение на мигрантите е това е регламентирано в Национална стратегия в областта на 

миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г., Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност, Законът за защита от 

дискриминация19 

 Учениците разбират, че миграцията поражда въпроси за това как виждаме „себе си“ и „другото“. Те знаят името и целта на съответното 

законодателство за равенство. 
 

9. Трафик на хора 

Миграцията е рисков процес. Мигрантите са податливи на експлоатация от трафикантите, които печелят пари от тях. Благосъстоянието на 

мигрантите не е цел трафикантите. Това води до смъртта на стотици хиляди хора всяка година. За жертвите трафикът винаги е съпътстван от 

насилие, контрол, принуда и фалшиви обещания. На година индустрията за трафик на хора печели печалби от 150 млрд. Долара.2021 

                                                 
18 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/whatwe-do/policies/europeanagenda-migration/proposal -

implementationpackage/docs/20160607/communication_action_plan_integration_thirdcountry_nationals_en.pdf 

 
19 www.lex.bg; www.strategy.bg 

 
20 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf 

 
21 https://antitraffic.government.bg/bg/help 
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Трафикът на хора в световен мащаб представлява сериозно нарушение на човешките права и е свързан със злоупотреба с човешкото 

достойнство. Като форма на организирана престъпност той подкопава основните принципи на законовия ред и демократичните стандарти на 

обществото. Транснационалният характер на явлението изисква обединените усилия на всички ангажирани с проблема институции на 

национално, регионално и международно ниво. 

Трафикът на хора като трансгранично явление засяга България, която е преди всичко страна на произход на жертви на трафик, но поради 

географското си положение е и страна на транзит. Стратегическото й местоположение я прави особено уязвима по отношение на нелегалните 

канали не само за жертви на трафик, но и мигранти, които нелегално се опитват да прекосят държавните граници. 

 Учениците разбират какво е трафик на хора, знаят за рисковете, пред който мигрантите са изправени, научават за „услугите“, 

които трафикатите предоставят. 
 

10. Контрол върху миграцията  

Държавите се опитват да контролират и намалят миграцията, например чрез изграждане на физически бариери, приемане на закони за 

ограничаване на облагите, инвестиране в по-бедните страни и подпомагане на разрешаването на конфликти.22 

От друга страна, по-богатите страни насърчават някои видове миграция от по-бедните страни, тъй като се нуждаят от 

квалифицирани/неквалифицирани работници (напр. Лекари и медицински сестри или нискоквалифицирани работници, за заетост към която 

местните хора нямат интерес да извършват). 23 

Бизнесът също набира квалифицирани мигранти, като това е предпоставка за повишаване на конкурентоспособността, респективно  

увеличаване на печалбите. 

 Учениците могат да обяснят защо правителствата се опитват да контролират миграцията и да посочат някои от 
стратегиите, които използват. 

Учениците могат да обяснят защо правителствата и компаниите насърчават определени видове миграция, за да запълнят пропастта 
в уменията и/или липсата на кандидати за работа в определени сектори. Те могат да посочат примери за подобни взаимодействия 
(напр. В здравните грижи, селското стопанство, преработвателната промишленост). 
                                                 
22 https://www.dw.com/en/the-eu-turkeyrefugee-agreement-areview/a-43028295-0; 

https://www.worldbank.org/en/topic/competitiveness/publication/global-investmentcompetitiveness-report; 
23 https://www.bbc.co.uk/news/business-21849308 (case studies) 
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