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СЪДЪРЖАНИЕ 

I. Програма за превенция на ксенофобията за ученици 4-9 клас 

- Лекционен час (беседа) 

- Ролеви игри  

II. Обучение за младежи и млади лидери 

- Семинарно обучение 

 

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО 

Обща цел: превенция на речта на омразата и повишаване на информираността за 

правата на гражданите сред децата и младежите. 

Подцели:  

1. Превенция на дискриминация и популяризиране на мултикултурно 

общуване;  

2. Изграждане на обща представа за проблема на нетърпимост и омраза;  

3. Укрепване на толерантността, ненасилието и човешките права; 

4. Създаване на умения за съпротива към ксенофобия и етнически 

антагонизъм сред децата и младите хора в училище и извън него;  

5. Формиране на ресурси на търпимост и приемане на различията; 

6. Изграждане на бъдеща среда на мултикултурализъм толерантност и 

многообразие.  

7. Развитие на хуманитарна философия и гражданска отговорност у младите 

хора в Р България 

 

 

Проект “Обмен на практики и създаване на модел за 

ограничаване на речта на омразата чрез създаване на култура на 

толерантност и приемане на различията” 

Финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в 

България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009`2014 г. 



   ПРЕВЕНЦИЯ НА КСЕНОФОБСКИТЕ НАГЛАСИ ПРИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ П Р О Г Р А М А 
 

2 
 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

- Ученици от 4-9 -ти класове;  

- Младежи 18-29 г.  

(приложима за деца и младежи в мултикултурна среда, младежи в риск, 

подрастващи и младежи с ксенофобски и агресивни нагласи и др.) 

 

СТРУКТУРА НА ОБУЧЕНИЕТО 

Курсът за обучение се провежда въз основа на настоящата учебна програма.  

Форми на обучението 

- Лекции 

- Ролеви игри 

- Упражнения 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

Курсът е предназначен за редуциране на проявите на нетърпимост и 

нетолерантност в детска и младежка среда. Основното му съдържание се отнася 

най-разпространените стереотипи и предразсъдъци сред подрастващите и 

младежите, а също и на фактите, които помагат на младите хора да разберат тези 

стереотипи. 

 

ОБУЧИТЕЛНИ МЕТОДИ 

Специфичното съдържание на курса определя метода.  

На първо място, обучението не се базира на запомняне и възпроизвеждане на 

информация, а има по-скоро идеен характер.  

На второ място, обучението е насочено към придобиване на практически умения 

и умения които помагат работата с децата и младите хора за тяхната по-добра 

ориентация в сложния модерен свят. То има потенциала да предотвратява 

ефектите на ксенофобска и расистка пропаганда и избира оптималните стратегии 

на поведение в ситуации, в които се демонстрира нетърпимост към всяка 

етническа група. 

Методът на обучение е подбран от образователни дейности, които изискват 

творчески подход към материала и създаване на оптимални условия за 

самостоятелна работа на участниците:  

• Ролеви игри 

• Дискусии  

• Психологически игри и упражнения  
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I. ПРЕВАНТИВНО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ 

 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Създаване на цялостна програма за деца и младежи, която има за цел намаляване 

на проявите на расизъм, ксенофобия, словото на омразата и нетърпимостта към 

различията в обществото, както и на информиране на целевите групи относно 

правата им на граждани на страната и Европа. Като основа на програмата е бъде 

използвана младежката визия за повлияване на проблема (от проведено 

изследване в рамките на проекта), както и набраните и проучени най-добри 

практики за повлияване на езика на омразата и възпитаване в познаване и 

зачитане на правата на другия или различния. Програмата се базира и на всички 

страни, които имат влияние при формирането на детските и младежките стигми, 

неприемане или ксенофобско поведение.  

 

В различни европейски страни езикът на омразата като вид ксенофобска изява е 

определен като значителен социален проблем и са предприети разнообразни 

мерки за превенцията му.  

В България за съжаление едва през последните години започва да се обръща 

внимание на този проблем. Заключенията от докладът на „Институт Отворено 

Общество“ от  юли  2013 година за Обществените нагласи спрямо езика на 

омразата в България са тревожни. Според него „Езикът на омразата е широко 

разпространено явление в българския обществен живот. Близо половината от 

респондентите (45,6 %) съобщават, че през последната година са чували 

изказвания, изразяващи неодобрение, омраза или агресия сре- щу представители 

на етнически, религиозни или сексуални малцинства” Както е посочено в 

доклада проучването е направено сред пълнолетни  през юли 2013 година, когато 

бежанския проблем в България все още не е на лице. Ако се проведе ново 

изследване на общественото мнение към днешна дата резултатите без съмнение 

биха били далеч по-притеснителни. 

Що се отнася до отношението на непълнолетните граждани -  ученици по този 

въпрос, разполагаме с  резултати от проведено в рамките на проекта на 

Сдружение за прогресивна и отворена комуникация „Проучване относно 

преодоляване проявите на расизъм и ксенофобия, проведено сред деца, юноши и 

младежи от гр. София на 12-26.02.2015г. които сочат, че 9.75% от анкетираните 
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(значителен брой) открито заявяват своите ксенофобски нагласи, включително 

вписвайки в анкетните си карти  ксенофобски лозунги. 

8.54%  от респондентите показват своята незаинтересованост спрямо въпросите, 

свързани с проявите на нетолерантност, расизъм и ксенофобия. 

Тези резултати потвържават необходимостта от целенасочено обучение за 

създаване на чувствителност към езика на омразата, който се използва както в 

неформалните сфери на общуване така и в медиите. Тази необходимост е 

наложителна като се има предвид и вероятно най-опасната харектеристика на 

езика на омразата, а именно това, че създава провокации и условия, които 

улесняват и насърчават извършването на престъпления от омраза. Не е 

безизвестно, че малолетните са по-податливи на провокации от този характер. 

Езикът на омразата, стана забележим и очеваден с реакцията на обществото в 

това число и на малолетните представители към появилите се неочаквано 

бежанци от Сирия през 2013 година. Оказа се, че този език има дълбоки корени, 

подхранвани от стереотипите, създадени за представителите на месните 

малцинства в частност към ромите и турците (резултатите от изследването през 

2013 година сочат, че основни обекти на език на омразата в България към 

тогавашна дата са на първо място ромите, последвани от турците и 

хомесксуалистите).  Срещу бежанците сякаш бе излята акумулираната омраза 

към различните, които са били винаги налични в обществото. В арабските 

бежанци обществото сякаш разпозна расовите белези на ромите и религията на 

турците. В този смисъл езикът на омразата придоби нови измерения и 

интензитет.  

Имайки предвид гореспоменатите специфики на езика на омразата в България, 

обучителният модул, чрез ролеви игри в рамките на проекта „Обмен на практики 

и създаване на модел за ограничаване на речта на омразата чрез създаване на 

култура на толерантност и приемане на различията“ има за цел създаване на 

чувствителност към този език и разпознаването му като такъв като първа стъпка 

на превенцията. 

 

ПЛАН НА ОБУЧЕНЕТО В УЧИЛИЩА 

Планира се обучението да бъде проведено в рамките на два учебни часа. 

Първия учебен час започва с беседа за същността на омразата като чувство и за 

„езика на омразата“ като проява на определен вид омраза. Първоначално всеки 

един ученик ще бъде запитан какво мрази и как изразява тази омраза.След като 

всеки дефинира своята омраза и начина на изразяването и ще се даде следната 

дефиниция на омразата от водещите на занятието: 

Според  психологията омразата е емоционално преживявано отношение на 

отхвърляне, враждебност или агресия спрямо други лица или социални групи. 
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Може да се базира на емоции или да е плод на разума и се причинява от 

нуждата за принадлежност към доминираща група; засилва чувството на 

превъзходство и е екстремна проява на междуличностните отношения. 

Австрийският психолог Алфред Адлер разглежда омразата като една от 

движещите сили на „чувството за общност“. Чувсвото за общност включва 

равноправно групата на чуждия, на чуждите народи и раси, както и 

социалните малцинства. Когато чувството за общност е нарушено или липсва, 

се появяват вътрешно напрежение и конфликт, които водят до проблеми с 

процеса на себеопределяне, следователно и с определянето на 

принадлежността към дадена група. Омразата нарушава чувството за 

равноправие на „другия“ и създава усещане за отхвърленост у тези, към които 

е насочена. 

След дефинирането на омразата и връзката и с чувството за общност ще 

последва беседа за омразата към различните. И ще се въведе дефиниция на 

термина „език на омразата“ по следния начин: 

В най-общ смисъл езикът на омразата е изказване, което е нараняващо, обидно, 

унижаващо и тормозещо, или може да подтикне към насилие , омраза или 

дискриминация, основани на раса, етническа принадлежност, религия или 

сексуална ориентация. 

Словото на омразата демонстрира силата и надмощието на мнозинството 

над малцинството и формира нетолерантна и ксенофобска атмосфера в 

обществото и съответно става причина за насилие и агресия. 

Ще се обясни  значението на термина ксенофобия – омраза към чужденците и 

към всичко чуждо. 

След въвеждането на тази дефиниция ще се дискутира въпросът за омразата към 

различните, като учениците първоначално ще бъдат запитани кои според тях са 

различните към които е насочен този език на омразата. 

Уечниците ще бъдат разделени на групи и всяка група ще има за задача да даде 

примери за изрази, които могат да бъдат определени като език на омразата. 

Примерите ще бъдат записани на дъската, след което с помощта на учениците 

ще бъдат класифицирани на каква основа са според дефиницията за език на 

омразата. (например на база на религиозна, расова или друга основа.) 

След като бъдат написани и групирани примерите дадени от децата ще се 

премине към по-детайлно дефиниране на езика на омразата със следното 

разяснение: 

Всъщност терминът "език  на омразата"  е описателен термин, който 

характеризира появата на омраза чрез противопоставянето "свой"-"чужд", 

"ние"-"те", което се утвърждава чрез словото. Това е метафора, свързана с 

комуникацията и изразяването на крайни отношения между отделни групи в 
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обществото. Едновременно с това езикът  на омразата е явление, което излиза 

от границите на речта и преминава на полето на действието, като в крайните 

си форми, умножавайки съществуващите предразсъдаци, може да предизвика 

агресия. За това трябва да се има предвид, че под "език" се разбира всеки вид 

комуникация, вербална и невербална - както устните изявления, така и 

писмени, визуални и символични форми на изразяване. 

 

След това доуточняване ще се дефинира на кратко целта на езика на омразата по 

следния начин: 

Основната цел на езика на омразата е да насажда омраза и нетърпимост, да 

унижава, да разпространява предразсъдаци и страх към приемането за 

враждебното „чуждо“. То присъства в обществото - в медиите, в 

междуличностната комуникация, в говоренето на политиците и други.  

 

Пример за език на омразата в медиите ще се демонстрира с ролева игра, в която 

ще участват учениците. 

Един от учениците ще бъде избран за журналист, който ще чете новина, в която 

се използват крайни форми на език на омразата. Тази новина е реален текст на 

български журналист, признат като дебют на езика на омразата в българските 

медии: 

„Пак зейнаха беззъби грозотии от екрана, пак се заоплакваха отровно – не 

смеели да пуснат децата си на училище, понеже българите ги „плюйвали” – 

така се дереше нечленоразделно една от екрана. Никъде другаде няма 

телевизии, толкова доверчиви към лъжите и толкова търпеливи към обидите. 

И защо ги показват тия грозотии, особено в момент като сегашния  не 

разбират ли, че по този начин поругават общия ни разум и общите ни 

ценности. И дават самочувствие на тия диваци, месец преди изборите  пак и 

пак да се изхрачват по българите. Дай път на беззъбата […] да се изплюе 

срещу българина... 

Размириците са едно от израженията на провала на българската кауза“. 

 

Останалите ученици от класа ще бъдат разделени на две групи – едната група ще 

представлява мнозинството, а другата група-малцинството-обект на език на 

омраза от гореспоменатата новина. След изслушване на новината всяка група ще 

изрази отношението си към новината и ще сподели какви чувства поражда тя. 

Ще се проведе беседа до какви негативни последствия биха довели подобно 

изразяване по медиите. 
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По този начин с първата ролева игра ще се разиграе всъщност вкоренената 

нагласа към предтавителите на ромското малцинство без изрично да се 

споменават думите ром или циганин. 

 

Дискусия за представители на  избрано малцинство в България. Учениците ще 

бъдат запитани какво знаят за тях и за какви форми на език омразата  срещу 

турците се сещат. Ще бъдат посочени изрази на омраза (ако има такива) 

насочени към тях.  

Ролева игра: ще бъде разказана примерна битова ситуация, в която се използва 

език на омразата, а именно съсед звъни на вратата на семейство, което говорят 

шумно на турски/ромски/арабски език и ги предупреждава да спрат да вдигат 

шум и то на този мръсен език. 

Ще бъдат поканени 4 ученици да разиграят тази сцена като репликите за диалога 

ще им бъдат раздадени от водещите на играта.  

След разиграване на ситуацията ще последва заключителна беседа за 

последствията, причините за изразяване на омразата и как биха били 

преосмислени тези причини. 

С тази беседа се планира да приключи първия учебен час. 

 

 

Вторият учебен час се планира да разгледа езикът на омразата към бежанците. 

Ще бъде припомнена дефиницията за език на омразата. След което учебният час 

ще продължи с беседа за бежанците. Какво се знае за тях, дали присъстват в 

реалността на учениците от съответното училище. 

Кои са изразите на език на омразата, които са чували за бежанците. 

Напоследък чрез медиите се отразява основно езикът на омразата към бежанците 

както е известно и на учениците.  

За да се демонстрира крайно отрицателната нагласа към бежанците, 

включително и в някои училища ще бъде показано реално изразяване на дете от 

българско училище, което казва, че ако дойдат бежанци в неговото училище ще 

ги набият, защото те така или иначе са болни и не заслужават да живеят. 

http://btvnovinite.bg/article/tazi-sutrin/reportazhi/selo-kalishte-ne-iska-deca-bezhanci-

v-uchilishteto-si.html 

(Първо видео 1:09 минута) 

 

http://btvnovinite.bg/article/tazi-sutrin/reportazhi/selo-kalishte-ne-iska-deca-bezhanci-v-uchilishteto-si.html
http://btvnovinite.bg/article/tazi-sutrin/reportazhi/selo-kalishte-ne-iska-deca-bezhanci-v-uchilishteto-si.html
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Преди да се изслуша това дете всички ученици ще бъдат помолени да си 

представят, че са бежанци, които предстои да продължат обучението си в друга 

страна, защото в тяхната има война. 

 

Ще последва кратка беседа, в която водещите ще споделят с децата резултатите 

от анкетно проучване на Сдружение за прогресивна и отворена комуникация, 

проведено в рамките на проекта: 

„Проучване относно преодоляване проявите на расизъм и ксенофобия, 

проведено сред деца, юноши и младежи от гр. София на  12-26.02.2015.“. които 

сочат, че 9.75% от анкетираните (значителен брой) открито заявяват своите 

ксенофобски нагласи, включително вписвайки в анкетните си карти  

ксенофобски лозунги. 

След споделянето на тези резултати ще се представи и най-опсната 

характеристика на езика на омразата по следния начин: 

Вероятно най-опасната харектеристика на езика на омразата е именно това, 

че създава провокации и условия, които улсеняват и насърчават извършването 

на престъпления от омраза. Известно е, че  малолетните са по-податливи на 

провокации от този характер както може да се види и във видеото. 

 

 

Втората ролева игра, свързана с езика на омразата към бежанците, ще се състои 

в раздаване на две реплики от български форум, в който се дискутира дали да се 

приемат бежанци в Българи. Репликите са следните: 

 

Форум на investor.bg по въпроса да приемаме ли бежанци? 

20.01.2015 бертрам 

Хора, 

 

бежанците са хора преди всичко. те не са напуснали родните си места, защото 

ги е яд, че не могат да си земат последен модел айфон със 50% от заплатата 

или защото искат да карат ауди последен модел и всичко под това е мизерия. 

Това са хора, които искат да могат да хранят и отглеждат децата си в 

нормална среда без издевателства, без снаряди и без смърт.  

20.01.2015, 14:09  Бате Пешо 

Бертраме ти си много заблуден.Нито ще научат езика ни нито ще се 

интегрират.Жените им ще раждат като циганките и след 20-30г ще станат 

много.Ще има джамии на всяка крачка и разни маймуни ще вият на умряло по 

цял ден.Тая пасмина няма място тука.Който е подпалил войната да ги прибира 
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в собствената си държава.Ние не сме подпалвали войни и не сме държали 

роби.Погледни как са се интегрирали в Германия Франция Англия нима това 

искаш тука нима мангалите не ни стигат?  

 

 

Всеки ученик ще бъде помолен да се включи като трети участник в дискусията и 

да изрази на кратко  мнението си, като дори  да е отрицателно да се постарае да 

не използва език на омразата. Трима желаещи ще споделят пред всички 

отговорите си и ще ги обсъдят помежду си. 

 

Третата ролева игра ще бъде свързана с език на омрзата, насочен  към 

бежанците на улицата и в градския транспорт.  

Един от водещите на играта ще разкаже история по реален случай, в която двама 

бежанци, които не говорят български се сблъскват с контрольори в градксия 

транспорт и биват обиждани на расова основа и изхвърлени на сила от автобуса.  

Репликите ще бъдат предварително раздадени на 4-ма участници които ще бъдат 

избрани сред учениците. 

Останалите ученици ще имат за задача да помислят какво биха направили ако 

станат свидетел на подобна сцена в автобуса, в който пътуват. 

В края на ролевата игра всички групи- нападатели, потърпевши и свидетели ще 

споделят мнение за случилото се. 

 

В заключение водещите споделят каква е била целта на провеждане на тези две 

занятия:  

Целта ни е да бъдем запознати с този тип изказвания, в които се използва език 

на омразата  и да не им се поддаваме. Омразата е чувство, което ангажира 

много голяма част от енрегията ни  и мразейки нещо, не можем да правим 

друго нещо, което би било полезно за нас самите. Колкото повече не мразим, 

толкова сме по-концентрирани да се развиваме. 

 

 

 

 

 

 

 



   ПРЕВЕНЦИЯ НА КСЕНОФОБСКИТЕ НАГЛАСИ ПРИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ П Р О Г Р А М А 
 

10 
 

 

 

 

 

II. ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДИ ЛИДЕРИ 

 

Противопоставянето на езика на омразата, ксенофобията, антисемитизма и 

ислямофобията е водеща европейска ценност. След терористичните атаки срещу 

френското списание „Шарли ебдо” и това в датската столица пред европейските 

държави се поставя остро въпросът за неутрализиране на екстремистките 

тенденции в националното общество. Категорично е необходимо да се отбележи, 

че екстремизмът прониква паралелно в различните обществени прослойки. Няма 

значение дали те са обособени на етническа, религиозна, регионална, социална 

или възрастова основа. Той постига своеобразно вътрешно преливане и баланс, 

срещу което е необходимо да има цялостна програма за противопоставяне. Все 

пак трябва да се акцентира върху факта, че младежката възрастова група е най-

уязвима към идеите на радикалите и екстремистите. Причина за подобен процес 

е социалната уязвимост, липса на опит и емоционалната нагласа на младежите. 

На първа линия сред деструктивните обществени елементи виждаме 

доминиращо хора, принадлежащи към тази възрастова група. Поради крехкото 

социално съзнание, твърде често те са склонни на сляпо подражание. Това 

засилва ролята на лидера в качеството му на рупор на конкретни обществени 

настроения и поведения.   

В тази светлина е изключително важно да се създаде програма, формираща 

нагласи за преодоляването на радикалните тенденции сред естествените лидери 

в младежка среда. Последните са най-добрите модератори на 

антиекстремистките тенденции, тъй като създадат по един непринуден начин 

настроения сред своите връстници на нетърпимост и разобличаване на 

подстрекателите. Не случайно съвсем наскоро френското правителство отдели 

100 милиона евро за създаването на подобна програма, поставяйки акцент върху 

различни целеви групи и използвайки различни инструменти – медиите (широка 

национална аудитория), нови образователни програми (младежка аудитория) и 

постоянни семинари с конкретни общности (очевидно се има предвид 

различните малцинствени групи). Освен това френската държава се отказа от 

силовия подбор на лидерите на въпросните групи, т.е. да ги посочва държавата, а 

остави самите те да определят своето колективно лидерство. Това е ревизия на 

очевидно несполучливия силно секуляризиран и централизиран диалог с 

малцинствата.   

Подобен подход отдавна се прилага в Германия, която подчертано поставя 

акцент върху третия споменат подход. Очевидно е, че става въпрос за приоритет, 

който е тясно свързан с логиката на успешен интеграционния модел. 
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Европейските страни, в които има многобройни етноконфесионални малцинства 

отдавна са изработили свой специфичен модел. Германският опит се формира 

върху практиката на свободния избор и низовата селекция на лидерско 

представителство на малцинствените групи. Той е много по-сходен с британския 

и се отличава от френския. Всичко това се отнася и влияе имплицитно върху 

концепцията за националната сигурност на всяка една отделна страна-членка на 

ЕС. В тази връзка българската страна ясно трябва да изработи своя национална 

формула за подбор и комуникация с представителите на този тип обществени 

групи.    

Повече от видно е, че ако тези процеси получат кампаниен характер, те са 

обречени на неуспех. Необходими са не само финансови средства, но и 

дългосрочна стратегия, отчитаща спецификата на конкретното общество 

(история, традиции, народопсихология, регионални влияния и други) и на 

общоевропейските тенденции.      

Използвайки европейския опит и анализирайки съществуващите обществени 

нагласи и тенденции в България е необходимо да се изработи работеща рамка за 

осъществяването на междукултурен диалог в неговия най-широк профил. 

Всички потенциални обществени компоненти трябва да бъдат привлечени в 

подобен тип диалог. Приоритетно място трябва да имат най-рисковите 

обществени играчи, един от които е младото поколение. В тази светлина е 

необходимо да се отбележат следните водещи моменти:   

 - В него ще участват български младежи – лидери и представители на различни 

обществено-политически, социални, етнически и религиозни малцинствени 

общности. Най-важният критерий за техния подбор е те да са формални или 

неформални лидери на своите референтни групи. Отличаването между двете 

посочени категории е трудно и това изисква сериозна работа при 

селекционирането на кандидат-участниците; 

Участието в програмата ще даде възможност на младите лидери от различните 

професионални и социални групи да повишат своята експертиза, своите 

комуникационни умения и да създадат нагласи за възприемането на гледната 

точка на „другия“. Идеята е не само да се засили чувството на търпимост между 

„различните”, но и да се  стимулира тяхното желание за взаимен контакт.  

В България е установена трайно т.нар. „позиционна толерантност”. Всяка 

общност (етническа и религиозна) е позиционирана в конкретно населено място 

или даден регион за живеене. Въпросът е да се преодолее компактността на 

подобни населени места, тъй като реално алтернативният хетерогенен състав на 

дадената агломерация е белег на съществуващ, макар и на битово равнище, 

диалог между „различни” по своето естество обществени играчи. Реално става 

въпрос за противопоставянето и елиминирането на „гетовизацията” в нашето 

общество както на териториален, така и на духовен принцип. 
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Необходимо е да се изработи формула, която да се съобразява със спецификата 

на младия човек и неговата психологическа нагласа. Емоционалността на 

младежката генерация трябва да се насочи към търсенето и запознаването с 

непознатото, към възможността младата личност да опознае света на хората на 

нейната възраст, които са предимно от малцинствен произход. Идеята е да се 

формират белези за разпознаването на материалния израз на понятието „другия”. 

Те трябва да се оформят върху една позитивна основа, а не върху чувството на 

отрицание, омраза или агресия.   

Паралелно с това, въпросната целева група трябва да се докосне до 

информацията и да натрупа задълбочени познания за световните конфликти. 

Става въпрос за логически построяване на водещия модел в програмата, а 

именно „информационния”. Световните конфликти трябва да бъдат 

категоризирани, анализирани и регламентирани съгласно международните 

стандарти и правни норми. Особено контрастно участниците в инициативата 

трябва да се запознаят с деструктивните последици от тях в миналото. Трябва да 

се акцентира върху тяхната проекция в бъдещето, да се разясни достатъчно ясно 

и категорично какво би означавало това за българското общество и държава. По 

този начин  те ще осъзнаят и преосмислят драмата на „другия”, особено силно 

важи това за бежанците, които са принудени да търсят спасение от войни и от 

геноцид. 

Част от „информационния модул” е подробното запознаване с много важната 

материя „права на човека”. В него ще се разгърне не само историята на тази 

правна категория, свързана с европейската ценностна система, но и с 

конкретните измерения на практиката в България.    

Много е важно тези млади лидери да осъзнаят и преосмислят тяхното собствено 

място в тези процеси. Идеята е да възпроизведат положителен ефект върху 

референтната група, която оглавяват. 

Трябва не само да се открие лидера, но също така той да бъде обучен за такъв с 

определени предварително заложени качества. Впоследствие той да се утвърди 

именно благодарение на тези си качества.  

Младият лидер трябва да се научи да взима решение, отговорно и навременно в 

зависимост от конкретните условия. Ясно трябва да се изработи формула за 

подобно действие, имайки предвид теоретичните щрихи на вече национално 

изработени и наложени в практиката решения, а именно американски тип 

решение, японски тип решение, западноевропейски тип решение и други.    

Наред със заложените индивидуални качества, трябва да се работи в посока, така 

че лидерът да продължи да упражнява ефективно влияние върху членовете на 

своята референтна група. Тя трябва да бъде насочена към дискредитирането на 

поведенческата матрица на отрицанието, насилието и агресията към „другия”. 

Идеята е психически лидерът да е устойчив в своите новосъздадени 
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позитивистки действия, елиминирайки емоционалността и склонността на 

младата възраст към непостоянство или отстъпление от вече заявени позиции.      

 

ЗАДАЧИ 

Програмата за обучение на млади лидери си поставя следните конкретни задачи: 

- Участниците да развият и усъвършенстват лидерските и 

комуникационните си умения, с цел позитивната промяна в обществото, 

т.е. да се елиминира негативизма като индивидуален и групов еталон; 

- Да се насърчи обучението в практичните аспекти на цялостното правене на 

политики, в различни аспекти и на различни нива; 

- Да се обогати с теоретични знания и конкретни практики знанията на 

младите лидери за съвременните политически процеси и за културното 

многообразие; 

- Да се изясни на теоретично ниво ясната релация между политически 

системи и режими от една страна и ценностна система и масова култура, 

от друга страна; 

- Да се дефинират политическа култура и политическа социализация като 

теоретични понятия и да се изведе техния материален, специфичен 

български носител; 

- Да се изяснят основните политически реалности в страната, Европа и 

света. Специален акцент да се постави върху евроатлантическата 

принадлежност на страната и произтичащите от това социални и 

обществени ангажименти; 

- Да се даде ясна щриха за историята, структурата, задачите и бъдещето на 

Европейския съюз, основен политически фактор в нашия 

общественополитически живот.   

- Да генерира усилената обмяна на идеи между самите младежи, от една 

страна и професионалистите, ангажирани с програмата, от друга; 

- Да промотира междукултурно взаимодействие и сътрудничество между 

лидерите от различни професионални и социални направления; 

- Да обогати диалога и комуникативните форми между различните 

поколения с перспектива да донесе полза за всички участници;  

- Да се развият и да се повишат лидерски умения за младежите – 

представители на различни социални и културни общности - студенти, 

активисти на младежки движения и политически партии, ултраси, 

националисти и други.  

- Да се формира набор от умения на тези младежи, които са необходими да 

се адаптират бързо и ефективно към  новите предизвикателства. 

Програмата за обучение на тази специфична лидерска група трябва да постигне 

и определени крайни резултати. Тяхното предварително дефиниране ще помогне 

да се очертаят отделните етапи, средства, участващи екипи и реални ползи в 



   ПРЕВЕНЦИЯ НА КСЕНОФОБСКИТЕ НАГЛАСИ ПРИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ П Р О Г Р А М А 
 

14 
 

индивидуален и колективен план. Обобщено, те могат да бъдат групирани в 

следното:  

Трайно и безвъзвратно изкореняване на поведенческата формула на отрицанието 

и езика на омразата и противопоставянето. Това е първият и видим 

непосредствен резултат от програмата на обучение; 

Изграждане на взаимно доверие и уважение между младите лидери, 

представители на различни социални, културни , етнически и религиозни 

общности. Става въпрос за изграждането на алтернативна социална среда, в 

която практически да се „презастъпят” и „препокрият”, а в последствие и да се 

слеят враждебни до този момент референтни групи благодарение на промяната 

на оценъчния подход на дадените лидери;   

Лоялността трябва да се изгради в индивидуален план, но с ясното съзнание, че 

всеки един лидер представлява по-голяма или по-малка референтна група; 

Провеждане на следващи съвместни инициативи с конкретен позитивен резултат 

в контекста на поставените по-горе цели; 

Активизиране на процеса на социализация, а ако се наложи и на ресоциализация; 

Занижаване на младежката престъпност и агресивното поведение с ясното 

съзнание, че въпросната възрастова група е сред най-уязвимите сред 

националния криминогенен контингент; 

Повишаване на интереса към различни нива на образователната дейност, 

стимулиране към достигане на по-горен етап от образователните програми с 

ясното съзнание, че става въпрос за ефективна формула на социална интеграция 

и на професионална реализация; 

Активно партниране с различни обществени и държавни институции с оглед 

подпомагане на тяхната работа. 

 

Много контрастно трябва да се очертаят отделните компоненти – участници в 

програмата на обучение, а именно: 

 1. Потенциален лидер. Той е предполагаемият рецептор и емитер на 

посланията, изготвени и представени в програмата за обучение. Всъщност той е 

класически инструмент - проводник на посланията в програмата. От неговите 

лични качества зависи, доколко тя ще е ефективна не само като процес, но и като 

постигнати резултати. От тук идва и трудността на селекция на слушателската 

аудитория. Тя трябва много умело да бъде не само подбрана, но и съчетана с 

оглед първоначалната стартова хармонизация.      

 2. Обучител. Много е важен съставът и ефективното окомплектоване на 

екипа, който ще подготви и изнесе обучението. От изключително значение е 

подборът на обучаващите и методологическото разнообразие на 
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преподавателите, тъй като материята е мултидисциплинарна. Най-ефективната 

методологическа формула е реализирането на системния подход, сбор от 

методиките на различни научни направления, приоритетно в областта на 

обществените и социални науки. В конкретния случай е значим не само 

изследователския капацитет за подготвянето на програмата, но и 

педагогическите умения за нейното представяне. Съдържанието, както и 

визуалното и вербалното представяне на програмата са тясно свързани и взаимно 

се допълват.      

 3. Отсъстваща от обучението, но визирана референтна група. Всеки 

обучаващ трябва да знае, че крайният адресат в програмата е референтната 

група, чието лице и материален представител е лидерът. Очертаването на нейния 

профил с всички компоненти - състав, приблизителен брой, психодинамични 

характеристики, заложен еталон на поведение и обществени аспирации е труден 

процес. Начертаният профил е задължителен, тъй като той трябва да бъде 

възприеман като еталон, чрез който може да се следят параметрите на 

заложената в програмата положителна промяна.    

 4. Търсен (заложен) нов модел на поведение. Неговото очертаване е от 

изключително значение, тъй като практически трябва се сравни първоначалния 

еталон на поведение и (евентуално) постигнатата негова девиация. В програмата 

трябва да бъдат заложени както нейната (положителна) посока, така и степента 

на предвидената промяна. Това предполага осъществяването на контакт с 

обектите на обучение след приключването на самата програма. 

Верификационните (мониторингови) механизми на всяка една обучителна 

програма са задължителни с оглед оптимизация на заложените цели и най-вече 

на нейното инструментализиране.      

Участниците в програмата, трябва да покриват определени възрастови 

изисквания. Става въпрос за лица между от 18 до 29 г. В същото време е 

чувствително по-трудно да се изработят и прецизират критериите за понятието 

„лидерство” в конкретния социален случаи. Затруднението идва от факта, че 

много често формалния и неформалният лидер се различават като понякога дори 

последният има по-силно влияние в референтната група. Като цяло обаче 

въпросните лица трябва да бъдат лидери и релевантни представители на 

различни социални  общности и групи по интереси, споделящи определени 

ценности, релевантни за младежката аудитория. Насърчава се включването на 

лидери на малцинствените общности.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОДУЛ „ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДИ ЛИДЕРИ” 

Необходимо е изключително прецизно селекциониране на целевата група. 

Насърчава се участието на представители на „проблемните“ общности – 
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футболни ултраси, крайни националисти, организирани или не в политически 

организации, ксенофобски настроени групи и други. Релевантният белег за 

включването в целевата група е трайната нетърпимост към културните и 

религиозни прояви на „другия”, особено след засилването на бежанската вълна в 

България през последните три години. Като цяло са предвидени три семинара, в 

които трябва да се внуши на младежите за предопределеността и голямото 

преимущество за съществуването в българското общество на многообразие на 

култури. Те трябва да достигнат до извода, че присъствието и контакта с 

„другия” е обогатяване за тях самите, тъй като подсилват тяхната 

информираност, подобряват тяхната психодинамична устойчивост и подобряват 

тяхната комуникативна способност. Дискусиите, срещите с представители на 

уязвимите етноконфесионални групи и фокусирането върху успешни примери на 

интеграция и реализация на бежанци, роми и други представители на 

малцинствата са част от методиката на програмата. Семинарните упражнения и 

самостоятелните разработки ще завършат с обучени млади лидери, които в 

последствие ще участват в заниманията в училищата и центровете за деца. 

Важен акцент ще бъде поставен върху лекциите, ролевите игри и дискусиите, в 

които младите лидери ще имат възможност да получат нови знания по въпросите 

на сигурността, отбраната, членството на България в ЕС и НАТО и на развитието 

на съвременните международни конфликти.   

Екипът на проекта ще разчита на съдействие от страна на ръководствата на 

футболните фен клубове, на политически партии, на лидери на ксенофобски 

сдружения и други. Освен това ще бъдат направени контакти с представители на 

сектор „Детска престъпност” към СДВР, както и Централната комисия за 

противообществени прояви на малолетни и непълнолетни с оглед 

селекционирането на потенциални участници в семинарите и упражненията. 

Лекторите ще бъдат специалисти с опит в държавната администрация, изявени 

експерти, известни общественици и университетски преподаватели.  

Методите за работа с младежите по време на семинарите са пространна 

дискусия, срещи с лица, олицетворяващи положителни примери сред групите, 

които представителите на целевите групи са възприемали до този момент като 

негативни, самостоятелни разработки и презентации пред широка аудитория. Ще 

се постави акцент и върху недидактични подходи, като симулация на 

овластяването на конкретния лидер и изработването на поведенчески дискурс в 

духа на толерантността и междукултурното разбирателство. Най-важното е да се 

възпроизведат ситуации, при които дадените младежи да почувстват 

делегирането им на групови и обществени отговорности. Последните трябва да 

се превърнат във фактори, които да възпроизведат ингрупово поведение, чийто 

резултат да е постигането на промяна и крайно положително решение. 

Успешно проведената програма на обучението ще завърши с изработването на 

широка гама от умения на участниците като увереност, взаимно доверие, 
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оптимизъм, аналитичност при вземане на решения, творческо решаване на 

проблемите, стратегическо мислене и планиране, изграждане на мрежи и 

връзки и т.н. 
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