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Увод 

 

Индивиди от различни етнически малцинства и/или 

такива с мултикултурно или мултиетническо                        

наследство започват да представляват все по-голям            

процент от населението на България и все по-често това се 

отразява в класните стаи в училищата ни. 

Междукултурната класна стая предлага множество 

възможности в преподаването и ученето. Вашето                 

предизвикателство и привилегия като учител е да                   

помогнете на всички ученици да успяват. Всички печелят,   

когато признаваме и подчертаваме предимствата на            

многообразието. 

Бежанците, имигрантите и малцинствата у нас           

могат и трябва да бъдат приемани като предпоставка за        

културно многообразие в нашите класни стаи. Новата         

училищна среда е възможност да бъдат запознати                

подрастващите, че силата на една нация се дължи на            

многообразието. За да бъде ефективна обаче е                       

необходимо хора с голямо сърце, отворено съзнание и с      

широк спектър от умения да показват голямо уважение и   

съпричастност.  
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За да работят за мултикултурното общуване, 

преподавателите трябва да знаят: 

 

  Как да се подготвят, за да преподават в         

интеркултурна среда; 

 Как да се придобият знания, умения и какви     

характеристики са необходими, за да се        

адаптират добре към междукултурния клас; 

 Как ефективно да се комуникира с родители, 

независимо от различията в културата им. 
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І. Дефиниции и основни понятия  

Нека първо да дефинираме понятията, засегнати в 

настоящия текст и смисъла, които влагаме в тях.  

 

Какво е култура? 

Културата е набор от поведения, обхващащи мисли, 

начини за комуникация, езици, практики, вярвания,       

ценности, обичаи, ритуали, начини за взаимодействие, роли, 

взаимоотношения и поведение. 

Понятието култура се отнася до групи или               

общности, които споделят общи преживявания,                  

определящи техните възприятия и разбирането на света. Тези 

групи могат да бъдат разграничени по пол, раса,      сексуална 

ориентация, идеология, националност, религия, професия, 

език или други фактори. 

Културата не е статична, а динамична. Ето затова едно 

лице може да принадлежи едновременно към          няколко 

култури.  

Културата не се предава по наследство. Тя се           

научава. Култура засяга някои човешки черти и емоции. 

Например, чувства на любов и гняв, без самите те да са 

културни черти, се изразяват по различен начин в            

зависимост от културата, към която принадлежим. 

Разнообразието засяга културата.  
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С други думи, културната среда се отразява в 

поведението.        

Разнообразието засяга културата. Разнообразието на 

общността прави уникални всеки конкретен клас,  училище 

или страна.  

Какво е нашето разбиране за раса? 

В настоящия текст расата се разбира повече като 

определение, което е социално конструирано, отколкото като 

биологическо предопределено. Поради това расата се 

превръща в категорията, към която другите поставят дадени 

лица въз основа на физически характеристики (като цвят на 

кожата или тип коса) и обобщенията и  стереотипите, 

направени в резултат от тях.  
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Какво е етнос?  

В тези насоки ще се отнасяме към етноса като     

приемане на нравите и практиките на дадена култура и 

едновременното чувство за принадлежност към нея. 

В България осъзнаването на етническата структура е 

от съществено значение. В страната ни турската            

етническа група представлява 8,8% от населението;      

ромският етнос е с относителен дял от 4,9 % по данни на НСА 

за 2011г. Не била да забравяме, че в последните години 

страната приема нови етнически групи,  формиращи се от 

бежанците  или емигранти в страната.  

 

Какво е мултикултурно общуване? 

Мултикултурното общуване е взаимодействието 

между различни културни групи, където всяка група     

допринася с култура, традиции и общуване. Този процес на 

обмен и споделяне се развива индивидуално и             

колективно. Целта на интеркултурният подход е да се      

повиши взаимното разбирателство, да се намали              

социалната изолация и да се насърчи приобщаването. 

 

Какво е многообразие в контекста на              

междукултурното общуване?  
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Концепцията за многообразие се основава на приемане 

и уважение. Това означава разбиране, че всеки   индивид е 

уникален и признаване на нашите   индивидуални различия. 

Това се отнася за всяко от   изброените измерения: раса, 

етническа принадлежност, пол, сексуална ориентация, 

социално-икономически статус, възраст, физически 

способности, религиозни вярвания, политически убеждения 

или други идеологии.  

Многообразието е изследване на тези различия в 

безопасна, положителна и благоприятна среда.  Тук става 

въпрос да се разбираме помежду си, да надхвърлим       

елементарната толерантност към възприемане и да               

изследваме и да се възползваме от богатите измерения на 

разнообразието, съдържащи се в рамките на всеки           

отделен човек. 
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Какво представляват междукултурните      

умения? 

Тъй като училищата са микрокосмос, който            

отразява обществото като цяло, тук културата играе       

водеща роля.  

Затова е от съществено значение училищният     

персонал да: 

 

 комуникират ефективно и правилно в различни 

културни контексти; 

 използват тази способност да общуват ефективно в 

различни контексти на образованието - класна стая, 

училище, училищното настоятелство и     училищна 

система. 

 

Междукултурните умения се придобиват чрез    

наблюдение, размисъл, обучение и практика. Придобиването 

и използването на умения, специално проектирани да бъдат 

ефективни инструменти в междукултурните среди, 

насърчават по-голяма справедливост. В класната стая    това 

създава ученици, които се справят по-добре в        

обучителните и социалните си умения. 
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Какви са ефектите на културната                        

маргинализация? 

Маргинализираните ученици са често членове на 

малцинствени групи, възприемани от мнозинството като хора 

с малка или никаква стойност. Тези групи малцинства като   

цяло са три вида - етнокултурна, езикова или сексуална  и 

техните членове са жертви на отхвърляне или несправедлива 

дискриминация.  

Разговори с учениците, които се чувстват                  

маргинализирани поради тяхната култура или етнос            

установяват, че те често изпитват чувство на изолация, на  

разочарование и отхвърляне, което може значително да      

повлияе на тяхното самочувствие, тяхната мотивация,         
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   да трябва да посредничат на членовете на технитe 

сeмейства; 

   да трябва да се справят с психични                      

разстройства в резултат от травмите на войната, 

културния шок или сблъсъка с новото; 

   да трябва да разбират объркващи и понякога 

противоречиви културни за тях норми.  

 

 Учениците, които са членове на други                 

маргинализирани групи, чувстват стреса и страха от     

задължението за присъединяване към нов клас и се    
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неприемането. Тези емоции пречат на тяхното обучение в 

клас.  

За да се интегрират успешно ученици, които се   

чувстват изключени, учителите и отговорни за успеха на 

младите хора в училищата трябва да придобият             

междукултурна перспектива. 
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Какво е влиянието на културната перспектива у 

нас? 

 

 

Днес в България е лесно да се придобият                

предразсъдъци, които се основават на обобщения и             

стереотипи, произтичащи от ограничен личен опит, медии и 

агресивни послания. A културната гледна точка, повлияна  от 

предразсъдъците, може да води към неправилни                

предположения за интелигентност и способност за учене при 

учениците.  

Разликата между постиженията на ученици, които са 

от доминиращата култура в страната и тези, които са         

представители на малцинства са се задълбочава. В класове, в 

които учителят използва методи, съобразени само с             

доминиращата култура, учениците, които не са представители 

на мнозинството, по-често се провалят и маргинализират.  

Класната стая трябва да осигури равни възможности за 

всички ученици. 

За да бъде ефективен в мултикултурния клас учителят 

трябва първо да разбере собствената си културна               

идентичност. Културата зад Вашия мироглед влияе на        

Вашите действия и разбиране на хората около Вас. Той влияе 

на Вашите мисли и поведение и е в основата на Вашите    

предразсъдъци и нагласи за дискриминация.  
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Вие в състояние ли сте да идентифицирате своите    

вярвания, предубеждения и предразсъдъци? С въвеждането на 

този процес на самоанализ, Вие вървите по пътя към         

междукултурното разбирателство. 
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ІІ. Основни принципи за работа с деца от различни 

етноси и култури 

 

Расизмът и ксенофобията са преки нарушения на 

принципите на свобода, демокрация, зачитане на                          

човешките права и основните свободи, както и на               

принципа на правовата държава, на които се основава               

Европейският съюз и които са общоприети от държавите 

членки.  

Преподавателите на ученици от 7÷10-ти класове,      

училищни психолози и останалият персонал в                      

училищните администрации имат задачата освен да             

образоват        децата да го направят и в духът на тези        

ценности, на толерантност и на признаване                           

културата на другия. 

Педагого-психологическата работа с младите хора на 

тази възраст, доближаващи се към своята зрялост е с           

изключителен потенциал за повлияване върху                    

предразсъдъците и стереотипите, които те имат или             

изграждат.  

Училищните специалисти заедно с родителите на     

учениците са тези, които играят най-голяма роля при          

решаване на конфликтни и кризисни ситуации, свързани с 
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свързани с агресия, насилие и други подобни,            

основаващи се на етнически, религиозни, полови, социални и 

други признаци. 

В подкрепа на педагогическия персонал сме извели 

няколко основни принципи за робата с деца от различни      

етноси и култури, така че да се улесни образователния процес 

в междукултурна среда.  

 

 

 

"Единство в многообразието"    

„Единство в многообразието” освен мото на                

Европейския съюз е един от принципите, които трябва да ни 

водят и в работата ни с деца от различни етноси и                 

култури. Нека да научим децата ни, че различието е нещо         

хубаво и може да го използваме, за да се сближаваме с        

другите.  

Хубаво е децата да знаят, че ако всяко има различни 

умения, знания или интереси, то ако работят или творят     

заедно могат да постигнат повече, отколкото ако позволят на 

различията да ги делят.  

 Принципът „всеки човек произлиза от 

културата” 
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Този принцип предполага винаги да се взима предвид, 

че културните групи, представени в класа и техните            

семейства имат своите особености. Това изисква проучване и 

изучаване от страна на учителя на точна информация за: 

  културата на тези групи; 

 стереотипите, които имат те и които има по техен 

адрес; 

 техните празници; 

 техните обичаи и традиции. 

 

Важно е преподавателят да направи това с цел да:  

  позволи на децата да запазят собствената си           

културна идентичност, докато придобиват нови      

умения и знания, необходими, за да бъдат                

равнопоставена част от общество. 

  позволи на останалите деца, които не са част от     

малцинството да приемат културата на съучениците 

си; 

  си помогне сам и да използва подходящи практики и 

методи за преподаване. Това ще доведе до намаляване 

на проблемните ситуации в часовете, а и в                 

извънкласните дейности, с което ще намали своя   

собствен стрес, този на децата и техните семейства. 
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При този принцип е важно да се дава възможност на 

децата да изградят съзнание, уважение и признателност към 

отделните културни различия. Това е от полза за всички деца. 

Трябва да се вземе предвид, че всяко дете има и свои лични 

пристрастия, които също са предизвикателство и поставят  

бариера пред междукултурното общуване.  

 

 Преподаване чрез интегрирано учебно   

съдържание  

Този принцип предполага педагогическият персонал 

при работата си с деца от различни култури и етноси да е взел 

предвид техните особености. На база на това той може да   

използва при преподаването: 

 
  примери от различните култури; 

  разнообразна информация и използване на             

източници от различните етноси и/или малцинствени 

групи; 

  данни за и от различните култури. 

 

По този начин се гарантира, че всички ще се чувстват 

на едно ниво и равнопоставени в процеса на работа.  
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Така самите деца опознават и се разбират едно друго            

по-лесно, като никое няма чувство за превъзходство, а         

напротив всяко има  усещането, че има принос и място в     

националната култура. 

 

  Създаване на условия за намаляване на 

предразсъдъците  

Редуцирането на предразсъдъците сред децата      води 

до по-демократично и толерантно отношение към   другия. 

Дори самото опознаване (например чрез             дискусии) на 

значението на думи като предразсъдъци и стереотипи помага 

на децата сами да се учат и да си                     взаимодействат в 

дух на толерантност. 

Възприемането на „другия” не като чужд и /или 

различен, а като индивид със свои собствени                      

характеристики и по това напълно равнопоставен с нас 

самите,       създава положителни взаимоотношение на   

децата едно спрямо друго. 

  Безпристрастност и равнопоставено 

отношение спрямо всеки от участващите 

в комуникацията 

Изключително важна предпоставка за успешната 

интеграция на децата е преподавателят да не проявява 

симпатия или антипатия към отделни ученици, защото   
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Възприемането на „другия” не като чужд и /или 
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симпатия или антипатия към отделни ученици, защото   
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това може да се изтълкува като белег за 

дискриминация на база етнос или култура. 

 
Това е важен педагогически принцип, но в               

междукултурна среда неговото значение е ключово за         

създаване на доверие между участниците в обучителния     

процес и ефективност при работата с децата от различни    

етноси и    култури.  

 

 

   Предоставяне на условия за свободно    

изразяване и изказване на мнение на всички 

деца и участници в междукултурната среда 

 

Така нареченото овластяването е "система", която дава 

възможност на учениците да развиват и да вървят напред    

академично. Учителят трябва да гарантира, че в класната му 

стая всяко дете има право и се чувства спокойно свободно да 

изразява и изказва мнението си по всяка тема, която се        

обсъжда в работния процес. Децата могат да бъдат              

насърчавани да поемат инициативата и заедно да организират 

дискусии, ателиета, представления на избрани от тях теми, 

които представляват интерес за всички. 

  Зачитане човешките права на всички  
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Учителите, както и семейството имат ролята да учат 

децата в зачитане на човешката личност, човешкото            

достойнство и човешките права, уважение към личността и 

свободата. Изградени тези принципи в децата, те сами могат 

да преценят кое поведение е подходящо. Знанията и достъпа 

до повече информация им позволява сами да изградят своя 

представа за толерантност.  

 

 

 

 Насърчаването на самочувствие,             

спонтанност, любознателност и                  

самодисциплина 

В мултикултурна среда в училище този принцип е от 

голямо значение. Това съдейства за: 

 развитието на социалното и емоционалното здраве на 

детето. 

 повишаване на умствените процеси на детето и на 

концептуалните и комуникационни умения. 

 засилване чувството за достойнство при децата и    

изграждане на убеденост в собствената им стойност.  

 

Изграждайки това в децата, те са по-издръжливи и    

готови да се справят в мултикултурна среда.  
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 Насърчаване на извънкласни дейности, 

съвместно с родители, деца, педагогически 

персонал  

Увеличаване на възможностите родителите на децата 

да общуват с преподавателя и родителите на останалите деца.  

Хубаво е да целите семействата на всички деца, както 

и обществото да бъдат включени в общи извънкласни         

дейности. По-често не децата, а родителите и семействата им 

са     тези, при които битуват определени предразсъдъци или        

стереотипи. Извършването на общи дейности ги поставя в 

приятелска и непринудена среда, в която се опознават и     

преодоляват неусетно тези предварително изградени в тях 

предразсъдъци.  

 

 Проявявайте инициативност! Вие сте 

важен/а!  

При използване на чужди практики, трябва винаги да 

се има предвид, че те може да не се приемат добре във всяка 

класна стая. Затова учителят сам трябва да реши как би могъл 

най-добре да ги адаптира в неговия клас.  
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 Уверете се, че познавате различните        

културни групи в класа!  

Липсата на знания и на разбиране на културите в     

класната стая може да доведе до развитие на стереотипи, като 

например възприемането, че учениците от различна култура 

имат по-ниско интелектуално ниво. 

 

 Опитайте се да не показвате Вашите    

лични убеждения и нагласи и бъдете        

безпристрастни!  

Независимо от коя културна група спадате е важно   

децата да не се почувстват, че Вие изпитвате                           

снизхождение или различно отношение към тях. Важно е    

както да не ги пренебрегвате, така и да не ги толерирате.                   

Показването на различно отношение във всеки случай е      

грешен подход.  

Разработвайте и използвайте подходящи                     

професионални и педагогически практики, съобразно          

културните специфики на класа, в който сте!  

Учителят може да предприеме специални мерки, за да 

бъде класната стая сигурно място.  
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Учителят трябва да се адаптира към чувствата,         

възприятията, а в определени случаи и към езика на           

учениците, принадлежащи към различни култури (не   става 

въпрос да е се учи езикът им, а да се прояви разбиране към 

трудностите и препятствията за детето, което не разбира или 

не владее на достатъчно високо ниво езика на  преподаване).  

В тази връзка, липсата на адекватен диалог между    

учител и културно различни ученици може да доведе до    

тяхното игнориране. В допълнение, тези ученици                  

понякога се намират в трудно положение в класната стая и в 

училище, защото са потенциални участници и/или жертви на 

конфликти, породени от различно поведение от официалното 

такова в културната общност в страната. Конфликтът между 

двата различни културни свята кара учениците да развиват 

определени ценности, модели за комуникация, когнитивните 

процеси и работни навици на собствените си културни      

преживявания. Въпреки това, тези разлики в културните     

характеристики не са синоним на културна малоценност.     

Затова учителят има ролята да създаде положителна връзка 

между дома и живота в  училище.  
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ІІІ. Модели на работа, добри практики и                 

упражнения 

 

 Мултикултурни подходи в САЩ 

В САЩ има три основни подхода на мултикултурно 

образование, които са най-широко застъпени.  

 

 Включване в обучението на учебно съдържание 

за културния плурализъм. Ученето на             

културния плурализъм е най-традиционния и 

често срещан подход. Той е с акцент върху    

уроците, модулите и курсовете за историята, 

културното наследство и социални проблеми на 

етническите групи. Тези теми могат да бъдат 

включени във всеки учебен предмет, но най-

често се появяват при социалните изследвания, 

езиковото обучение и  изобразителното          

изкуство. Друга проява на този подход е да се 

анализират учебници и други учебни материали 

относно как да третираме хора с различен цвят 

или култура и при нужда да ревизираме тези 

учебни материали, 
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за да се увеличи тяхната точност и цялостното 

представяне на културното многообразие. Независимо 

от конкретната стратегия, която се използва, учението 

за културното многообразие е насочено към 

осигуряване на повече фактически точна информация 

за етническите и културните групи, които 

традиционно са по-слабо представени в обществото и 

образователни програми в САЩ или са били лекувани 

с  предразсъдъци и  предубеждения.  

 

   Обучение на ученици от различни култури; 

 

Основната цел на този подход за мултикултурно       

образование е, че съществува една интерактивна     

връзка между култура и знание, образование и          

етническа принадлежност и стилове на преподаване.       

Докато ученето за културния плурализъм подчертава 

развитие на материали и дизайн на учебни              

програми,обучението на хора с културни различия   

дава приоритет на образованието на учителите,         

развитието на персонала, както  
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и подобряване на обучението в самата класна стая. Идеята е, 

че ако нагласите, ценностите и учителите имат ученици от 

различни култури, то след това решенията, които вземат и 

действията, които предприемат в планирането и                   

изпълнението на програми ще са по-адекватни и изпитани в 

практиката. Това означава, че учителите ще могат да осигурят 

по-културно релевантни инструкции за учениците от           

различни етнически, расови и социални прослойки. 

 

 Използване на културния плурализъм за преподаване 

на други учебни предмети и интелектуални умения. 

Третият подход за мултикултурно образование съчетава      

съдържание и процес. На практика това означава, че с 

помощта на културно плуралистично съдържание и опит в            

преподаването се натрупват други знания и умения.             

Етнически и     културни материали осигуряват информация  

и помагат на учениците. Пример за такива материали са       

етнически романи, поезия, разкази, приказки и фолклор. Те 
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посоки и места.  

Етническите и полови тенденции в заетостта могат да бъдат 

използвани от учителите и учениците, за да се практикуват и 

да се покажат математически умения като     съотношение, 

проценти, пропорции и вероятности. Критично мислене, 

решаване на проблеми, и ценности умения за анализ могат да 

бъдат изградени сред учениците, като се разглеждат 

проблеми, събития и ситуации, например в часовете по         

история. Могат да се разглеждат и обсъждат като                  

положителни или негативни събития, икономическата         

експлоатация и/и политическия гнет. Също така се поощрява 

създаване на стратегии за обучение, атестиране, извънкласни 

материали, оценката на нуждите, и ученето, за да се            

максимизира развитието на  образователните възможности на 

учениците от различни култури.  

 

Използването на културния плурализъм във всички учебни 

дейности като начин за прилагане на мултикултурното        

образование се основава на четири основни неща: 

 Използването на разнообразни средства за постигане на 

общи резултати от обучението е най-добрият     начин да 

се даде равен шанс за качествено               образование на 

учениците от различни етноси или култури; 

 Културното многообразие е характерна черта на           
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американското общество, където този модел се прилага и 

тъй като една от основните функции на училищното       

образование е социализацията в националната култура,         

етническият и културен плурализъм трябва да бъде        

основен елемент на учебния процес; 

 Културният плурализъм трябва да проникне във всички 

измерения на образователния процес, а не да се преподава 

като отделен и изолиран субект;  

 Ефективното и мултикултурното образование изисква 

комплексни усилия, които да интегрират нагласи,         

ценности, съдържание и действия и да включват всички 

аспекти на образователната система едновременно. 

 

Общите принципи на мултикултурното образование в 

САЩ са подкрепени от няколко по-специфични.                 

Мултикултуралистите описват най-характерните "черти" на 

мултикултурното образование, както следва: 

 Педагогически хуманистичен процес; 

 Коригиране и рехабилитация на някои от грешките, които 

училищата са направлни в обучението на деца от различни 

култури и етноси; 

 Търсене на научна истина и достоверност, като се отдава          
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   дължимото признание на приноса на различните групи и     

култури към колективните постижения на човечеството и на 

САЩ; 

 Постигне на по-голямо разбиране и оценяване на           

различните култури и народи; 

 Работа и по съдържанието и по процеса; 

 Образованието трябва да взима предвид и реалния          

житейски опит на учениците от различни етноси и         

култури; 

 Приемането на разнообразието като нормален факт от   

живота на човека, обществото в САЩ и на училищното      

образование; 

 Да бъде олицетворение на демократичния идеал за        

равенство в САЩ. 

По-долу са по-специфичните препоръки като синтез по 

отношение на мултикултурното образование: 

 Усилията, предприети за изпълнение на мултикултурното 

образование трябва да се развият, така че да са подходящи 

за преподавателите и учениците в контекста на             

училищната общност. 

 Множество техники са необходими, за да се направи     

мултикултурното образование ефективно. 

 Както съдържанието, така и процесите на образованието 

трябва да бъдат променяни, за да се отразява позитивно 

културното многообразие. 
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    Ученици и учители следва да имат право да участват в 

процеса на реформа на различни нива и по различни       

начини. 

 Различни формати на организации на класната стая трябва 

често да се използват, за да се даде възможност за         

променливост, активно участие и иновации в обучението. 

 

 

 

 План за действие срещу тормоза в Норвегия 

Често децата от различни етноси и култури могат да се 

превърнат в жертви на ксенофобски настроения и тормоз.  

Затова нашите партньори в Норвегия са изработени план за 

действия срещу подобен тормоз. Той има превантивна цел.  

 

Разкриване на тормоза     

 От време на време има ситуации в училище, които 

трябва  да бъдат разгледани, а на подминавани. Преди да се 

започне с решаването на проблема е важно да се осигури, че 

училището разполага с процедури, така че тези рискове да 

могат да бъдат идентифицирани на възможно най-ранен етап. 
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    Сигнали за опасност / характеристики на тормоз: 

- Прибиране твърде късно през нощта 

 - Увеличаване на отсъствие от училище /  Физическо 

 възпитание 

 - Болки в стомаха / главата - особено сутрин 

 - Много бележки за отсъствие 

 - Детето да не се сприятелява или да бъде само 

 - Тревожност. Например детето да напусне 

 класната стая по време на часа 

 - Често търсят контакт с учителите 

 - Промени в настроението, които водят лесно до сълзи, 

 агресивно поведение и конфликти 

 - Търсене на по-млади приятели 

 - Често депресирани, тъжни или нещастни 

 - Внезапен или постепенен спад в представянето в 

 училище 

 

 Училището трябва да работи за установяване на     

тормоз 

 - Учителите, които откриват, че тормозът се извършва 

 в час, трябва  да уведомят своевременно психолога на 

 училището. 

 - Когато преподавателите смятат, че ситуацията се 

 характеризира с тормоз, директорът трябва да бъде 

 информиран. 
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   - Преподавателят трябва да се заеме с въпроса за      

тормоза на ученик чрез провеждане на разговор и/или 

среща с цел, ако е възможно да се установи всеки   

тормоз. 

 

 Следните мерки и полезни практики могат да се        

използват от учителите, за да се открие източника на 

тормоз: 

  - Да сключи споразумения с популярните ученици 

  - Кутия за предложения 

  - Социално проучване 

  - Разговори в клас 

  - Училището и самите учители трябва да насърчават 

 родителите да ги информират, ако научат, че техните 

 собствени или чужди деца са малтретирани или ги 

 тормозят 

 -Родителите трябва винаги да бъдат               

информирани, че детето им е попаднало в случай на 

тормоз. Смята се, че  във всички случаи родители 

трябва да бъдат информирани на всеки етап                        

- Въвеждане на система за наблюдение 
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 Демократично училище в Хадера, Израел 

Това е училищен модел, при който учители, родители 

и деца имат за главна ценност зачитането на човешката      

личност и човешките права и разбирането, че в центъра на 

всички процеси е свободният избор на детето в различни             

образователни области – учениците сами избират какво и как 

да учат. Зачитането на човешката личност, човешкото         

достойнство и човешките права, уважение към личността, 

свобода,    демокрация са основни принципи, спазващи се при 

този модел. Целта на новата образователна система е да       

развие у детето способността да прави избор, да създава       

реалността, в която иска да живее и да вижда настоящата    

реалност като многообразна и многоцелева. Ролята на          

ученика в училище трябва да е активна, а не пасивна.  

В училището детето трябва да се съсредоточи върху 

избора и определянето на собствените си лични и социални 

цели и върху развиването на силните си страни, за да е        

способно да ръководи живота си съобразно тези цели. 
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ученика в училище трябва да е активна, а не пасивна.  

В училището детето трябва да се съсредоточи върху 

избора и определянето на собствените си лични и социални 

цели и върху развиването на силните си страни, за да е        

способно да ръководи живота си съобразно тези цели. 
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Основни цели на образованието трябва да са изграждане 

на независимост и зачитането на човешкото достойнство и 

уважение към личността, съгласно дефиницията им във       

Всеобщата декларация за правата на човека. Всеки ученик 

има личен учител-съветник, който сам избира измежду       

преподавателите.  

Този метод помага на децата да развият собствено    

критично мислене, което ги прави по-малко подвластни на 

ксенофобски убеждения или прояви. 

 Училищната стратегия за превенция на 

отпадането на ученици 

Училищната стратегия  за превенция на отпадането на 

ученици е  изработена в контекста на Европейската       

платформа срещу бедността и социалното изключване по 

предложената от  Европейската Комисия „Стратегия за            

интелигентен и устойчив растеж „Европа 2020” и по       

препоръките, направени  във връзка с тях по отношение на 

превенцията на социалното изключване и  за по-добро       

образование и грижи в периода на ранното детство,        

насочени към осигуряване на възможности за  най-добър 

старт в живота на всички деца. Основни принципа на 

стратегията са:  

 Всяко дете има право на образование и трябва да има      

равен достъп до образование;  

 Всяко дете може да учи и да се възползва от               

предимствата, които образованието дава; 
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 В образователния процес не се допуска                      

дискриминация, основана на раса, народност, пол,      

етническа принадлежност, социален произход,                             

вероизповедание, обществено положение,                   

увреждане или друг статус; 

 Включващото образование предполага промени в           

образователната система, за да може тя да се             

адаптира към потребностите на конкретното дете в 

много по-голяма степен, отколкото детето да се        

адаптира към системата; 

 Различията между децата са източник на                     

многообразие и богатство, а не на проблеми; 

 Възгледите и мнението на детето трябва да бъдат взети 

предвид при неговото участие в училище. Детето     

следва да бъде стимулирано да участва активно в 

образователния процес; 

 Всички аспекти на образованието, програми и            

методи на преподаване, както и формите на                

комуникация следва да бъдат адаптирани, за да се     

създадат възможности за включване.  
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 Създаване на приобщаващи класове 

 

 

 

 Как да се уверите, че Вашата класна стая и                 

училището са места, където всички ученици се          

чувстват приети? 

Учителите трябва да гарантират създаване на           

приобщаващи среди, в които всеки ученик се чувства в              

безопасност.  

Това е много човешка и естествена потребност         

учениците да искат да принадлежат към една група. Като част 

от група имаме чувството, че сме ценни, защитени и с         

гарантирани интереси. Училището трябва да създава на                 

представителите на различните малцинствени етноси и      

култури чувство за принадлежност, каквато те имат в           

семейството си или в своята общност, в която връзките са 

близки и силни. Знаейки, че учениците виреят в среда, в която 

те се      чувстват сигурни и добре дошли, ние трябва да      

гарантираме, че всички ученици се чувстват включени в   

класната стая и в училище.  

Учениците трябва да имат чувство за                          

принадлежност към училищната общност като към среда,   

която    позволява на всеки да обсъжда спорните въпроси и         
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да дава възможност за решаване на проблеми. Без това 

чувство на увереност, ученикът има затруднения на всички 

нива - социални, емоционални и обучителни. 

Ако ученикът има усещането, че е част от този клас, 

той възприема гледните точки на съответната общност. 

Всички деца имат право да се обучават в приобщаваща среда, 

да се чувстват безопасно, да усещат зачитане на 

многообразието и правата на човека, да виждат              

предоставените възможности за успех. 

 

 За да се създаде чувство за принадлежност на 

учениците във вашия клас, опознайте ги!  

Научете имената на вашите ученици и техните     

истории. Знаете ли как се произнасят имената им           

правилно? Не се поддавайте на изкушението да ги          

съкращавате или побългарявате освен ако те сами не    

настояват да ги наричате по определен начин. 

Общувайте с родителите или настойниците в         

началото на годината. Опитайте да откриете силните страни и 

възможностите на детето. Намерете дейности и възможности 

за създаване на доверие.   
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за създаване на доверие.  
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 Бъдете позитивен пример за подражание!  

Един от най-ефективните начини за изграждане на 

приобщаваща и уважителна атмосфера вътре и извън         

класната стая, е личният пример. Учениците научават как да 

се държат правилно, като гледат възрастните около тях.  

 Какво можете да направите, за да                          

идентифицирате и елиминирате липсата на      

справедливост в класната стая?  

За да се премахнат социалните несправедливости в 

училище, ние трябва първо да разберем техните                    

източници и тяхното въздействие върху ученето и                

успехите на учениците. 

Учителите трябва да са наясно с практиките, които   

дават на доминиращите групи повече привилегии. Някои    

конструкции и педагогически практики укрепват                  

неравенствата в системата. Трябва да се постараете да ги     

редуцират, ако усещате подобни явления и тенденции. 

 Равенство и справедливост – не е едно и също! 
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Равенство - всички се третират по еднакъв начин,     

независимо от техните различия.  

Справедливост - отговаря се на нуждите на               

учениците по начин, който позволява на всеки да постигне 

успехи, в зависимост от персоналните му нужди от обучение.  

С други думи, справедливостта предполага равен     

достъп до образование. 

Бъдете наясно с различните нужди на учениците.    

Учениците безпогрешно разпознават практиките, които      

считат за неравноправни.  

 Включете семействата! 

Какво можете да направите за семействата и             

общностите, така че да участват активно в насърчаването на      

междукултурното разбирателство в училище? 

За да може училищата да предоставят справедлив    

достъп до образование на всички ученици, учителите трябва 

да установят връзки със семействата.  

Когато родителите участват в училищни дейности на 

децата си, резултатът е по-богати преживявания за всички 

ученици от класа. 
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Училищата - чрез свои политики, процедури и         

действия - са в състояние да дадат пример за насърчаване на 

многообразието.  

Много от учениците са маргинализирани, защото те не 

са част от доминиращата култура, водят двоен живот. Тези 

ученици живеят в два различни свята. Добрите отношения със 

семействата им и членовете на техните общности ще Ви      

помогнат да откриете и разберете живота на учениците извън 

училище, което ще подобри взаимодействието с тях, за да им 

се помогне да се интегрират в училищната среда. 

Училището и общностите могат да работят заедно за 

управление и решаване на конфликти, както и за                  

елиминиране и/или смекчаване на последиците от               

маргинализацията.  
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Бъдете внимателни, когато правите                          

предположения за ценностите на родителите. Понякога      

културните различия могат да ни накарат да мислим, че       

родителите не се грижат за бъдещето на децата си, а това не 

винаги е така. Опитайте си да бъдете готови да говорите с 

тях, като проявявате разбиране за различията в                     

нагласите по определени теми и практики. 

 

 

 

 Различни игри и примери за работа с децата от    

различни етноси и култури.  

Смятаме, че е важно децата да придобият умения в 

практически задачи и едновременно да се научат как да       

взаимодействат с други хора, поради тази причина              

различните    ролеви игри ще Ви бъдат чудесен помощник в 

работата с деца от различни етноси и култури.  

Да започнем с изучаване на различните ситуации,     

които са Ви впечатлили във Вашата работата на учител.  

Вашата класна стая отразява огледално Вашите        

ценности и принципи.  
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 Различни игри и примери за работа с децата от    

различни етноси и култури.  

Смятаме, че е важно децата да придобият умения в 

практически задачи и едновременно да се научат как да       

взаимодействат с други хора, поради тази причина              

различните    ролеви игри ще Ви бъдат чудесен помощник в 

работата с деца от различни етноси и култури.  

Да започнем с изучаване на различните ситуации,     

които са Ви впечатлили във Вашата работата на учител.  

Вашата класна стая отразява огледално Вашите        

ценности и принципи.  
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Вашата културна идентичност до голяма степен се   

определя от Вашите предпочитания.  

Какви са преживяванията и принадлежностите,   които 

са оформили самоличността на Вашите ученици? 

Тези въпроси ще Ви помогнат да се замислите и да   

разберете повече и за Вас и за Вашите ученици, а това е    

предпоставка за добра работа в една мултикултурна    класна 

стая.  

Придобиването на добро разбиране за културите е от 

решаващо значение, за да можете да се свържете     ефективно 

с учениците си. Ето няколко примера, които може да           

използвате или приспособите в практиката си.  

 

 

 

 Упражнение – споделено рисуване.  

Това е упражнение за деца в по-малки класове.          

Съберете ги и рисувайте заедно. Може да използвате           

темата за рисуване, за да насърчите децата да представят     

културата си. Така се забавляват заедно и се опознават по 

непринуден начин. Например може да нарисуват дърво, но им 

представете идеята като игра: 
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 Започнете с въпрос: "Ако аз бях дърво, къде щях да 

бъда?" 

 Направете кратко описание на Вашето дърво.            

Нарисувайте го графично. Прегледайте опита,    който 

сте придобили и отбележете на дървото    важните за 

Вас събития, започвайки от корените и приключете на 

върха на дървото. 

 

 Представете си, че корените са Вашите вярвания,    

ценности,  семейство и преживявания от детството.           

Стъблото са събитията, които описват вашето детство и     

младост. Върху клоните опишете поуки от училището,         

работата, пътуванията и отношенията Ви с околните.        

Опитайте се да си спомните  приблизителните дати на         

събитията. 

 С помощта на метафората на дървото се отразява    

опита от различни етапи от живота ви. Запитайте се: 

 Какво научих от семейството си за хора, които са     

различни от мен? 
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 Какви са преживяванията, които промениха мнението 

ми за другите? 

 Как са моите училищни преживявания и как те       

допринесоха за моето възприемане на                     

многообразието? 

 

Обсъдете рисунките или направете импровизирана   

изложба на картинките в класната стая. Тези неща макар и на 

пръв поглед безобидни са много ефективни при работа с деца 

от различни етноси и култури. 

 

 Упражнение  - добро или лошо? 

Направете дискусия. Насърчавайте всички деца да   

изказват свободно мнение. Отнасяйте се с техните мисли и 

изказвания с уважение и ги насърчавайте да бъдат открити и 

честни.  

Примерени въпрос:  

 Смятате ли, че разнообразието в обществото ни      

създава проблеми?  

 Какво е за Вас толерантност?  

 Каква е разликата между предразсъдък и стереотип? 

Как разбирате тези понятия?  

Дайте пример! 
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Тези упражнения ще помогнат както на самите деца да 

се опознаят и интегрират по-лесно, така и на Вас като учител 

да разберете каква е атмосферата в класа и какви мерки да 

предприемете, за да има хармония в класната стая.  

 

 

 

 Организирайте кръгла маса в училище - поканете 

родителите да говорят за своите преживявания, 

така че учителите да могат по-добре да разберат 

факторите, които формират начина им на живот. 

Родителите, които участват в кръглата маса трябва да 

отговарят на различни въпроси като тези по-долу: 

 Вашият живот в България много по-различен ли е от 

този, който сте имали във Вашата държава? Моля,    

кажете една история за разликите, които са важни за 

Вас. 

 Какво е различното в училищата тук? Какво е           

подобно? Според Вас какво трябва да бъде училището 

за децата ви?  

 Във вашата страна каква е връзката между учениците и 

учителите? Смятате ли, че е различно тук? Харесвате 

ли начина, по който учителите се държат с децата ви?  
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 Знаете ли как да получите необходимата ви                 

информация, за да помогнете на децата си да учат у    

дома и в училище? 

 Какъв съвет ще ни дадете, който да ни помогне да      

работим с родители и ученици във Вашата                        

общност? 

 

           Възползвайте се от предимствата на                             

многообразието, което тези семейства ще внесат в               

училище  

           Мислете за семействата и общностите като за ценни 

ресурси. Поканете родителите да говорят в клас в тяхната    

област на компетентност, техните интереси или тяхната     

култура. Родителите може да разказват истории, в които те са 

се чувствали приети или когато са били подложени на        

дискриминация. Учениците биха могли да извлекат   оттам 

важни уроци за справяне. 

 

 

 

 Организирайте дискусии в малки групи,                

брейнсторминг сесии и дейности, при които всеки 

разказва по една история 

Важно е да може всеки в групата да му бъде дадена 

думата и да бъде изслушан.  
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 Други добри практики 

 

В областта на образованието в мултукулурна страна 

има много добри практики като тези, които: 

 Обхващат учители и училища в различни населени 

места; 

 Включват обучения на непедагогически персонал от 

училищата, родители, 

 ученици и представители на по-широката                  

общественост; 

 Съчетават теоретични и практически занимания; 

 Засягат много и разнообразни теми; 

 Използват различни методи за обучение и обмяна на 

опит;  

 Използват или издават сборници с материали; 

 Използват игри за обучение в мултикултурна среда; 

 Включват практически занимания за взаимно         

опознаване и интеркултурна сензитивност; 

 Се стремят да развият етническата и културна          

грамотност; 

 Се стрeмят да развият и способстват за личностното 

развитие на децата; 

 Корегират предразсъдъците и помогнат за формиране 

на собствени мнения и нагласи. 
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 Игрите като ефективен модел за работа с деца от 

различни култури и етноси 

 

Чрез тях се  дава възможност за развитие на комплекс от 

социални умения:  

 комуникативни;  

 за работа в екип;  

 за преговаряне;  

 за решаване на проблеми и вземане на решения;  

 за аргументация и защита на идеи;  

 за презентация. 

 
Игрите и ролевите, и тези с конкретни правила, се     

използват като интерактивна форма за организация и           

интерактивен метод за педагогическо взаимодействие. 

 

 Примерни игри 

Примерни игри, чрез които се осъществяват задачи, свързани 

с повишаване на активността на учениците, развиване на 

техните комуникативни умения, придобиване на социален 

опит и разглеждане на модели за поведение, които могат да 

помогнат в работата с борбата  срещу ксенофобията и езика 

на омразата в училищна среща.  
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 Драматизация на приказки; 

 Разиграване на традиции и обичай; 

 Пеене на песни, които децата знаят и пеят в тяхната 

култура; 

 Рецитиране на стихотворения; 

 Игра “Назови повече думи, които свързваш са дадена 

от преподавателя тема”- да се развива и обогатява 

речника на децата. 

 

 

 

 

 

 Практическо занимание за  мултиетническа среда 

 

Цел:  

Участниците трябва да разберат и приложат на       

практика принципите на създаване и подкрепяне на            

мултиетническата среда. 

Описание:  

Участниците използват уменията си за изграждане на 

среда в класната стая, при която децата от различен              

етнически произход се чувстват, като у дома си.  
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Дават им се следните задачи: 

І-ва група – изграждане на мултиетническа                 

образователна среда в клас с  деца от ромски произход,  от 

турски, от български и бежанци, като децата трябва да могат 

да работят заедно в тази хетерогенна група. 

ІІ-ра група - проект за месечен бюлетин на класа с деца 

от различен етнически произход. 

ІІ--та група – проект за провеждане на обща среща с 

родителите и децата от различен етнически произход. 

Необходими материали: постери, маркери, цветни   

листа, лепило, ножици, естествени материали. 

Продължителност: сами преценете 

 

 

 Практическо занимание за празниците в живота 

на класа 

Цел:  

Участниците трябва да научат как да празнуват заедно 

празниците на различните етнически групи, така че да се     

чувстват част от една общност. 

Описание:  
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празниците на всички етнически групи в класа. 
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Примери: 

• Участниците се разделят на 2 групи. Те отразяват 

върху постер идеите си за това как всички ученици и техните 

семейства могат да празнуват празниците на различни         

етнически групи в клас или чрез извънкласна дейност. 

• Групите разработват например: “Вечер на ромската 

култура”, “Вечер на турската култура”, “Вечер на еврейската 

култура”, “Вечер на арменската култура”, „Вечер на            

сирийската култура”, „Вечер на пакистанската култура”, 

“Рамадан байрам”, “Коледа”, “Великден”, “Васильовица” по 

такъв начин, че да участват всички деца. 

Необходими материали: постери, маркери. 

Продължителност: колкото Вие прецените 

  Практическо занимание или  ателие „ 

Българиятърси талант“ 

Цел:  

Децата да покажат различни свои таланти, които те 

изберат. Могат да представят различни неща, които са        

типични за тяхната култура или етнос. Така децата се        

опознават, докато се забавляват. 

 

Описание:   

Играят се няколко игри, чрез които се избира жури 

(три деца –хубаво е да са от различни културни групи). 
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Оценките се пишат тайно и накрая след смятане на   

резултатите се обявяват тримата с най-висок резултат, които 

ще представят номерата си. 

Останалите деца, които не изпълняват номер стават 

публика. 

Децата подготвят листчета с номер на тях и си ги        

залепят на дрехите. 

Журито засича 5 минути, в които участниците могат да  

репетират това, което ще изпълнят – учителят може да им    

помага. 

Участниците могат да се представят единично, по 

двойки или по тройки. Участниците представят  песни,       

скечове, вицове, фокуси и всичко уникално, което мислят, че 

могат да правят. 

Продължителност: между  1 час и 3 часа 

 Практическо занимание „История без край”  

Цел:  

Децата имат възможност да развият въображението си 

и по този начин разкриват вижданията си, страховете и      

мечтите си и това как се чувстват в този клас. Оттук учителят 

може да си извади много изводи за работата си с класа. От 

друга страна, учителят трябва да се грижи всяко дете да има 

еднаква възможност да продължи историята.  
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Описание:   

Децата се подреждат в кръг. Едно дете започва да     

разказва история – от 2 до 3 изречения и детето от ляво на    

него продължава историята отново с 2-3 изречения и така       

докато не се стигне отново до първото дете.  

Продължителност: Учителят трябва да прецени –      

докато децата се забавляват.  

 

 

Заключение  

Нека не забравяме, че както за децата, така и за         

възрастните важат следните изводи: 

 Колкото повече хората са информирани, толкова по-

малко са склонни да се страхуват. Опознаване на      

хората, които са различни от нас, променят нашите 

стереотипи и ни принуждават да преразгледаме         

собствените си предубеждения.  

 Приемането на различни мирогледи ни помага да       

намерим най-добрите решения на сложни проблеми. 

Опитът е инкубатора на творческото мислене и           

новаторските идеи. Училището и обществото са         

изправени пред все по-сложни проблеми и е                

необходимо да се възприемат различни подходи за     

разрешаването им.  
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 Разнообразието е най-интересното в училищната        

общност. Различията могат да създадат здравословно 

напрежение и дори конфликтите подобряват             

творчеството и ученето на децата. Освен това, както 

всички знаем, живот без различията би бил скучен.  

 Хората, които уважават различията, имат повече        

доверие на околните и живеят по-здравословно. Хората, 

които се приемат различните са физически и             

емоционално здрави и по-успешни в кариерата си от 

тези, които са предпазливи и неприемащи.                  

Положителното социално взаимодействие събужда у 

нас чувство за удовлетвореност и подобрява нашето 

самочувствие. 
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Затова нека за финал да отличим два основни 
обекта в училище – учител и ученик. 

Взаимодействията между тях формират 
положителната атмосфера в                          

междукултурната класна стая. 
Нека заедно да работим за нашите деца и да ги 

възпитаме да бъдат толерантни и отворени към 

света около тях! Зависи от Нас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за    

подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за                   

съдържанието на документа се носи от “Сдружение за прогресивна и отворена 

комуникация” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този          

документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на          

Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за         

подкрепа на неправителствени организации в България. 
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