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Справяне с ксенофобските предразсъдъци, расизма, езика на омразата и 
преодоляване на нетолерантността в училище ПРОГРАМА 

  

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. 
 

 

Програма за тренинг на педагози 

Справяне с ксенофобските предразсъдъци, расизма, езика на 

омразата и преодоляване на нетолерантността в училище 

 

 

І. Програмата има за цел: 

Обща цел: развитие на хуманитарна философия и гражданска отговорност у младите хора 

в Р България 

Подцели:  

1. Изграждане на обща представа за проблема на нетърпимост и омраза в обществото, 

както и причините и механизмите на ксенофобията;  

2. Укрепване на толерантността, ненасилието и човешките права; 

3. Създаване на умения за съпротива към ксенофобия и етнически антагонизъм и 

мултиплицирането им сред младите хора в училище:  

• В работата с информация (критичен анализ, средства за масова информация, 

художествени и научни текстове и политическите процеси);  

• В ежедневните комуникации. 

4. Формиране на ресурси у педагозите за работа с децата и юношите в класовете  като 
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инвестиция в бъдещо общество на търпимост и приемане на различията; 

5. Изграждане на бъдеща среда на мултикултурализъм, утвърждаване на Р България като 

европейска държава на толерантност и многообразие. 

 

 

ІІ. Учебно - тематичен план 

ПЪРВИ РАЗДЕЛ – Правни параметри  и регулации на проявите на ксенофобия, 

расизъм, нетолерантност и непоносимост 

№ 

по 

ред 
Наименование на темите  

Разпределение на учебното време 

Лекции 
Практич. 

занятия 

Всичко 

часове 

1. 

Международните, общоевропейските и 

националните правни рамки и уредби 

относно  проявите на ксенофобия, 

расизъм, нетолерантност и непоносимост.  

Рамково решение 2008/913/ПВР на 

Съвета.  Законодателството в България 

относно расистките или ксенофобските 

подбуди и деяния    

1 - 1 

Всичко часове за първи модул 1 - 1 

 

ВТОРИ  РАЗДЕЛ  –  Предразсъдъци и стигми. Предразсъдъци на съвремието. Начини за 

разпространяване на етническите предразсъдъци в обществото 

 

№ 

по 

ред 
Наименование на темите  

Разпределение на учебното време 

Лекции 
Практич. 

занятия 

Всичко 

часове 

2. 

Митологичното мислене. Как се случва. 

Съвременни митове и предразсъдъци. 

Националистическите възгледи и 

внушения като инструмент за 

1 - 1 
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ксенофобски действия и насаждане на 

нетърпимост и език на омраза. 

3. 

Анализиране структурата на един мит в 

текст. Обсъждане причините за 

резистентността на митовете в 

съвременния свят и появата на 

ксенофобски мотиви в модерна 

митология.  Определяне на основните 

начини за проверка на факти и изучаване 

на избора на методи, които са оптимални 

за всяка конкретна ситуация 

- 1 1 

Всичко часове за втори модул 1 1 2 

 

ТРЕТИ  РАЗДЕЛ  –  Общо за ксенофобията: психологически и социални причини за 

този страх, възможни начини за промяна на настоящата ситуация, анализ на различни 

стратегии на поведение за "жертви", "свидетели" и "протектори" 

№ 

по 

ред 
Наименование на темите  

Разпределение на учебното време 

Лекции 
Практич. 

занятия 

Всичко 

часове 

4. 

Разпознава различните прояви на обща 

нетърпимост към различните. Вникнане в 

психологически причини, които лежат в 

основата на нетолерантно поведение. 

Запознаване със социалните корени и 

последствията на ксенофобията. 

1 - 1 

5. 

 

Обсъждане на възможните стратегии на 

поведение при сблъсък с прояви на 

нетърпимост. Използване на 

контрааргументи в дискусия с 

подрастващи и родители, които 

употребяват  ксенофобски аргументи. 

Описване на психологически прости 

случаи на контрол на чувствата в ситуация 

на конфликт или преследване поради 

непоносимост. 

- 1 1 

Всичко часове за трети модул 1 1 2 
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Общо: 6 часа 

 

III. Целевата група за курса: 

Курсът е предназначен за училищни психолози, представители на училищни 

администрации и преподаватели на ученици от 5÷10 -ти класове по следните причини: 

 педагого-психологическата работа с младите хора на тази възраст, доближаващи се 

към своята зрялост, с начално развиване на интерес към политиката, социалните 

отношения е с  изключителен потенциал за повлияване върху предразсъдъците и 

стереотипите; 

 учениците на посочената възраст са способни на сериозен интелектуален труд и 

могат да разбират конкретната полза от знанията и уменията;  

 националистическите организации имат за цел да привличат 14-16-годишните 

ученици в своята дейност и са необходими мерки по отношение на превенцията на 

ксенофобия и расизъм; 

 развиването на потенциала на училищните специалисти за партниране с родителите 

на учениците за решаване на конфликтни и кризисни ситуации, свързани с агресия, 

 

 

ЧЕТВЪРТИ  РАЗДЕЛ  –  Обучителни стандарти и добри норвежки практики за 

толерантността в училище   

№ 

по 

ред 

Наименование на темите  

Разпределение на учебното време 

Лекции 
Практич. 

занятия 

Всичко 

часове 

6. 

Запознаване с ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

СРЕЩУ ТОРМОЗА. Придобиване на 

умения за предотвратяване на прояви 

на тормоз в училище. Разпознаване  на 

тормоза между ученици. Мерки срещу 

тормоза.  

1 - 1 

Всичко часове за четвърти модул 1 - 1 
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насилие и др. подобни, основаващи се на етнически, религиозни, полови, социални 

и др. признаци. 

  

IV. Структура на обучението: 

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

Курсът завършва с комплексен заключителен тест по теория и практика за действие в 

първите минути в реална ситуация. 

Форми на обучението 

  Лекции 

 Ролеви игри 

 Упражнения 

 

V. Съдържание на курса: 

Курсът е предназначен за редуциране на проявите на нетърпимост и нетолерантност в 

училищна среда. Следователно, основното му съдържание се отнася най-разпространените 

стереотипи и предразсъдъци в българското общество (към турци, роми, арменци, евреи, 

имигранти, бежанци и т.н.), а също и на фактите, които помагат на младите хора да 

разберат тези стереотипи. 

 

VI. 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 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 
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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  

• Работа в малки групи  

Анализът на информацията заема особено място. Това включва сравнение на различни 

стилове на текст, лингвистичен анализ на публикуваните статии и анализи на 

телевизионни предавания. 

Важен компонент на метода е активното включване на участниците в дейностите по 

проекта. Като се започне от 1-та или 2-та лекция, участниците представят идеен модел 

(индивидуално или групово) на мит за някоя етническа група.  

 

 

VII. Програма на курса: 

Въведение: 

Представяне на проблема: защо точно сега е налице необходимост от специален курс, 

свързана с ксенофобия? Преглед на програмата на курса.  

Цели: 

Участниците трябва:  

• да се запознаят със структурата на курса;  

• сами да изведат актуалността на проблема за борбата с нетолерантността и 

търпимостта към проявите на ксенофобия и расизъм;  

• обръщане на внимание на собствените предразсъдъци и стереотипи и да 
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помислят за това как те са възникнали.  

 

Раздел 1. Правни параметри и регулации на проявите на ксенофобия, расизъм, 

нетолерантност и непоносимост. 

Задачи: 

Участниците трябва: 

• да се запознаят с международните, общоевропейските и националните правни 

рамки и уредби относно  проявите на ксенофобия, расизъм, нетолерантност и 

непоносимост. 

 да разпознават Расистки и ксенофобски изказвания, подбуждащи към омраза; 

 да познават мерките в Наказателния кодекс за престъпления от омраза по 

расистки и ксенофобски подбуди  

 да познават Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета относно борбата с 

определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством 

наказателното право; 

 да знаят кога се прилага Рамковото решение; 

 да познават законодателството в България относно расистките или 

ксенофобските подбуди и деяния. 

Основни понятия: Рамково решение, Наказателен кодекс, инкриминиране на прояви на 

расизъм и ксенофобия 

(1 лекционен час) 

 

Раздел 2. Предразсъдъци и стигми. Предразсъдъци на съвремието. Начини за 

разпространяване на етническите предразсъдъци в обществото.  

а) Митологичното мислене. Как се случва.  

Задачи: 

Участниците трябва: 
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 • да се запознаят с различни предразсъдъци; 

 • да опознаят мита като жанр и да разберат, че „врагът“ е съществена и важна 

част от един мит; 

 • да придобият умения за анализ на структурата на един мит в различни 

текстове. 

Основни понятия: картина на света, мит, предразсъдък, стигма, изобразяване на врага.  

 

б) Съвременни митове и предразсъдъци.  

Задачи: 

Участниците следва: 

• да обсъждат причините за произхода на митовете и предразсъдъците в 

съвременното общество и тяхната функция; 

• да изградят представа за различните видове съвременни стигми;  

• да обсъдят причините за резистентността на митовете в съвременния свят и 

появата на ксенофобски мотиви в модерна митология;  

• да повишат уменията си за анализ на структурата на един мит в различни 

масмедиини послания. 

Основни понятия: социалнен мит, културен мит, национален мит 

 

в) националистическите възгледи и внушения като инструмент за ксенофобски 

действия и насаждане на нетърпимост и език на омраза  

Задачи: 

Участниците следва:  

• да опишат митологията в идеята за „чистота на нацията“ в материал на 

антибежански предразсъдъци;  

• да анализират причините за произхода на тези предразсъдъци (исторически, 
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религиозен, социално-политически, психологически);  

• да осъзнаят, че достоверна информация е една от основните потребности на 

съвременния човек; 

• да определят на основните начини за проверка на факти и изучаване на избора 

на методи, които са оптимални за всяка конкретна ситуация; 

• научаване различни начини за изразяване на мнение и извършване на оценка; 

практикуване в намирането езикови и невербални послания 

Основни понятия: национализъм, дискриминация, антиромска, антибежанска и 

антиимиграционна нагласа, информация, правото за получаване на информация, събития, 

оценка, автентични и неистински факти, проверка, манипулация, пропаганда. 

(1 лекционен час, 1 практическо занятие) 

 

Раздел 3. Общо за ксенофобията: психологически и социални причини за този страх, 

възможни начини за промяна на настоящата ситуация, анализ на различни 

стратегии на поведение за "жертви", "свидетели" и "протектори". 

Задачи: 

Участниците следва:  

• да разпознавате различните прояви на обща нетърпимост към различните;  

• да вникнат в психологически причини, които лежат в основата на 

нетолерантно поведение;  

• да се запознаят със социалните корени и последствията на ксенофобията;  

• да обсъждат на възможните стратегии на поведение, когато се сблъскват с 

прояви на нетърпимост;  

• да се научат да използват контрааргументи в дискусия с подрастващи и 

родители, които използват ксенофобски аргументи; 

• да опишат психологически прости случаи на контрол на чувствата в ситуация 

на конфликт или преследване поради непоносимост. 
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Основни понятия: агресия, психологическа защита, конформизъм, социално възприятие. 

(1 лекционен час, 1 практическо занятие) 

 

Раздел 4. Обучителни стандарти и добри норвежки практики за ограничаване 

тормоза в училище   

Задачи: 

Участниците следва:  

• да разпознавате различните прояви на тормоз в училище;  

• да могат да прилагат мерки за предодвратяване и разкриване на тормоза;  

• да се запознаят със социалните корени и последствията на ксенофобията;  

• да организират учители / ученици / родители да работят активно за 

създаването на добри стандарти и правила за това как да се отнасят към 

техните близки по позитивен начин; 

• да познават План за действие срещу тормоза. 

Основни понятия: тормоз, добри стандарти, позитивно поведение 

(1 лекционен час) 

 

 

 
 

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. 

 


