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УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА  

ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА  

НА  

ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Мало Конаре, общ. 

Пазарджик  

ул. „Дванадесета” № 1  

 
    Програмата е изготвена  в съответствие  със  Стратегията за образователна 
интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020),   както и с  

Всеобщата декларация за правата на човека, Международна конвенция за премахване 
на всички форми на расова дискриминация, Международна конвенция за борба срещу 
дискриминацията в областта на образованието, Международна конвенция за правата на 
детето, Декларация на ООН за правата на лица, принадлежащи към национални или 
етнически, религиозни и езикови малцинства, Световна програма на ЮНЕСКО 
„Образование за всички”, Закон за защита от дискриминация, Национална стратегия на 
Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., Рамкова програма за 
интегриране на ромите в българското общество 2010-2020 г., Стратегия за намаляване 
дела на преждевременно напусналите образователната система 2013-2020 г., Наредба за 
приобщаващото образование на МОН от 27.10.2017 г., План за обща подкрепа на 
личностното развитие на учениците в ОУ,,Св. св. Кирил и Методий ” за учебната 
2020/21 година, Стратегия  за развитие на ОУ,, Св. св. Кирил и Методий - с. Мало 
Конаре, общ. Пазарджик в  периода 2016 / 2020 г., Програма за превенция на ранното 
напускане на училище  -Учебна 2020/21 г., Програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, Годишен план за 
учебната 2020/2021 г. 
  
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
1.1. Дефиниране на понятието „мултикултурна среда“.  
      Мултикултурността в българското общество може да се разглежда преди всичко 
като традиционно съжителство на култури.  (Докато Мултикултурността като резултат 
от миграционни процеси е присъща на най-новата история и не е така значима – засега 
– за нашето общество.) При този аспект мултикултурността се проявява като 
традиционен феномен, присъщ на население/общество от различни етноси, живеещи 
продължително време върху една и съща територия, държавно обединена в единни 
граници. В този план вниманието се фокусира върху съотношението 
общност/общество, където общността/етносът е част от обществото и носител на 
определена култура, а обществото е цялото, отличаващо се със своята мултикултурност 
     При дефинирането на понятието „мултикултурна среда“ следва да имаме предвид 
множеството различни аспекти на мултикултурността:  

1. Мултикултурност е понятие, с което се обозначава феномена съжителство на 
различни култури. Педагогическият нюанс на явлението е в контекста на понятието 
„интеркултурност“.     

2. Мултикултурна среда е такава среда, в която съжителстват субекти/носители на 
различни култури. По този признак мултикултурната среда се отличава от 
монокултурната среда.  
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3. Самостоятелна употреба могат да имат и понятията религиозна мултикултурност 
(съжителство на различни религии и техните субекти/носители), етническа 
мултикултурност (съжителство на различни етноси и „техните” култури) и други.  

4. Мултикултурната среда е исторически променлива.  
5. Мултикултурната среда влияе върху мисленето и поведението на хората. 

Понятието среда е натоварено с такъв смислов акцент – тя е съвкупност от фактори, 
оказващи влияние върху хората.  

6. Мултикултурната среда е и съвкупност от фактори, влияещи върху 
функционирането на организацията.   

Изхождайки от посочените основания могат да се предложат следните дефиниции за 
мултикултурна среда:   

А) Социализираща: Мултикултурната среда е вид социална среда, отличаваща се с 
едновременното съжителство на различни култури върху определена територия,  която 
чрез своите компоненти на различни равнища оказва влияние върху формирането 
(живота) на хората.  

Б) Управленска: Мултикултурната среда е вид социална среда, отличаваща се с 
едновременното съжителство на различни култури върху определена територия,  която 
чрез своите компоненти на различни равнища оказва влияние върху функционирането 
на всяка организация.  

В) Интегративна: Мултикултурната среда е вид социална среда, отличаваща се с 
едновременното съжителство на различни култури върху определена територия,  която 
чрез своите компоненти на различни равнища оказва влияние върху формирането 
(живота) на хората и върху функционирането на организациите, които се намират в 
нейните рамки.  
 
   1.2. Педагогически аспект на мултикултурността.  Този аспект се свежда до 
целенасоченото и специално организираното формиране на личност, умееща да живее 
в мултикултурна среда. Различните автори използват термините-прилагателни 
„мултикултурно“ и „интеркултурно“. В литературата се използват като синоними и 
педагогическите понятия възпитание, образование и обучение. Затова се срещат 
словосъчетанията: интеркултурно възпитание, образование, обучение и мултикултурно 
възпитание, образование, обучение.   

 Основанията за необходимостта от интеркултурното възпитание са: философските 
корени на идеята за интеркултурността; актуалните социално-политически проблеми; 
разнообразие от различия и промяна на отношението към различността; влиянието на 
други култури и приносът на всяка една култура за човешката цивилизация; 
международните документи и държавното законодателство и др.  

Педагогическите възможности за реализирането му са: научно-педагогически и 
организационно-педагогически възможности – идеята за интеркултурна педагогика, 
подготовка и усъвършенстване на учителите в областта на интеркултурното 
възпитание – основни задачи на интеркултурното възпитание, интеркултурно 
възпитание в рамките на училищната институция, форми, пространства, методи, 
средства за осъществяване, изучаване на „майчин език” в училище, взаимодействие 
между семейството и училището.  

Ограничения на интеркултурното възпитание са: негативното отношение и 
погрешните подходи към идеята за интеркултурното възпитание; „стоенето” в 
крайностите на отношението национално – малцинствено; негативното влияние на 
средствата за масова комуникация; предразсъдъците като пречка и др.  

   Съвременният свят е мултикултурен и намаляването на ефектите от 

противопоставянето и осъзнаването на различията в интернационален и интеркултурен 
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план има огромно значение. В съвременното образование интернационалните 

тенденции вземат връх над тенденциите за сепаратизъм и културно разделение. 

Първата фаза е на формиране на проблематиката и критичен подход към 

съществуващата практика. Изразява се в открояване на националните и етнически 

различия. 

Втората фаза (70-те години) се характеризира с приемане на тезата за равенство 

на различните култури и особено на езиците и интеграцията им в училищната 

практика. 

Третата фаза (80-те години) е постепенен преход към интеркултурно образование 

и интеркултурна педагогика. От педагогика на интеграцията, тя постепенно става 

педагогика на взаимодействието. Става преход от общи постановки към конкретно 

приложение на тази теория. 

В следващият етап (90-те години) интеркултурното образование се свързва с 

концепцията за «мондиализация на културата», като противопоставяне на практиката 

за доминиране на една култура над друга. 

1.3. Предпоставки за интеркултурно образование. Социалната реалност. Почти 

всички страни са културно плуралистични, социално, езиково, религиозно и расово 

стратифицирани. 

Въпреки плурализма на обществото, болшинството хора живеят в относително 

изолирани анклави, далеко от други, които са расово, социално и културно различни. 

Всичко това се отразява и на училището. В него процъфтява неофициалното 

неравенство, провяващо се в расизъм, етноцентризъм, предразсъдъци, фаворитизъм, 

дискриминация, културна хегемония. Доминират мнозинствените културни стандарти. 

Неспазването им се разглежда като отклонение от правилната линия. Интеркултурното 

образование е потенциално средство за коригиране на тези несправедливости.  

1.4. Определения на интеркултурното образование. Може да дадем следното 

определение: образователен процес, в който участниците, представители на 

разнообразни етнически, расови, религиозни и социални групи и съобразно със своите 

институционални роли, традиции и интереси, работят кооперативно, в дух на 

взаимозависимост и взаимно уважение, необходими за обединението на страната и 

света. Интеркултурализмът в образованието предполага действия на всички нива - 

обучение, администрация, управление, планиране, оценка, училищен климат. По такъв 

начин, всеки въвлечен трябва да играе активна роля в осъществяването на 

мултикултурното образование. 

 

Интеркултурното образование е свързано със съвкупност от знания, умения 

и компетентности и води до истинска промяна на начина на мислене, до един дух 

на отхвърляне на конфронтацията с другите култури за създаване на нагласи за 

реципрочност и коопериране. Интеркултурното образование е свързано с 

усвояване на социални умения: за изслушване; за комуникиране; за работа в 

група; за емпатия. Крайната цел в това отношение е потенциална социална 

компетентност. 
Интеркултурализмът в образованието предполага разнообразие по отношение на 

съдържание, структури и методи, затова е за предпочитание конкретните педагози да 

развият свои собствени концепции в пределите на общите граници, съответстващи на 

конкретни потребности, отколкото да се налага някаква универсална структура. 

Интеркултурното образование не е само лозунг и теория, а ежедневна работа. То 

се изразява най-вече в образование в различност и постигане на съзнание за 
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собствената идентичност. Характерна особеност е, че формирането на учениците става 

едновременно с формирането на учителя. 

Интеркултурното образование има исторически измерения. То е необходимо за 

разбиране на миналото: идентичността (личностна, културна, социална); историята и 

културата на другите; еволюцията на мотивите им. То е необходимо и за посрещане 

предизвикателствата на настоящето: ксенофобия, фундаментализъм, насилие. То е 

основата на живота в бъдеще: мирно съжителство; солидарност; уважение на другите 

хора. 

1.5. Аспекти на интеркултурното образование. Обикновено се посочват четири 

аспекта: 

 (1). Образование на малцинствата. Има за цел интеграцията им в обществото и 

взаимното опознаване и обогатяване с мнозинството. (много видове малцинства) 

(2). Образование на чужденци и имигранти. То е предназначено за чужденци, 

които имат желание да усвояват културата и езика на мнозинството. За чужденци, 

които учат в училище комплекс от предмети. Свързано е със защита на културата на 

техния етнос. (Засега няма първостепенно значение у нас.) 

 (3). Подготовка на хората за интегриране в други култури (емиграция), като 

дуалистичната идентификация се разглежда като едно позитивно качество на 

личността. Основно се свързва с изучаването на чужди езици и култури.  

(4). Интеркултурното образование е и интергенерационно и интернишово, тъй 

като различните генерации в обществото практически са производни на различни 

култури и живеят в различни културни ниши. (Нещо повече, в днешното общество на 

„демасовизация“ дори хора от едно поколение, етнос и т.н. могат да живеят донякъде 

изолирано в свои мини-културни ниши (металрок-култура, веган-култура и пр.) и да 

представляват интерес за въздействие от интеркултурното образование.  

1.6. Принципи на интеркултурното образование. Интеркултурното образование ще 

бъде основано на някои общи принципи: 

1. Личностен подход – всеки има своя идентичност, изразена чрез бит, обичаи, език и 

традиции;  

2. Всеобхватност - предназначено е за всички деца. 

3.  Връзка с общото образование – то е необходимо за качествено образование и не 

може да го замества или изчерпва;  

4. Има  развиващ характер – процес на прогресивни и продължителни изменения, 

свързани с развитието на детето;  

5. Разнообразие – интеркултурното образование води до сливане на различни култури, 

внасяне на опит, нови перспективи и цялостен принос. 

 6. Индивидуализация на опита - мост за създаване на значими връзки между 

абстрактното знание и фактическия жизнен опит на етнически и културно различни 

ученици.  

7. Динамичност - интеркултурното образование трябва да отразява променящата се 

природа на културите.  

8. Корекционен подход - акцент върху училищните проблеми на културно различните 

ученици.  

 

     

2. КРАТЪК  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА ОУ “Св. св. Кирил и 

Методий“ с. Мало Конаре 
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2. 1.  Мисия на училището  

  

             ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий“, с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, чрез 

постоянната си работа предоставя качествено и отговарящо на световните тенденции 

образование и възпитание, създава гаранции, че децата и младите хора, обучавани в 

училището, като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, 

знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот /чл.5, ал.1, т.3. от 

ЗПУО/, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание. Съвместно със 

семейството и партньорите от общността, възпитаме учениците си като отговорни, 

грижовни и активни членове на обществото. Разбиране и прилагане на принципите, 

правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския 

съюз /чл.5, ал.1, т.12 от ЗПУО/.                           

Мисията ни е:  Училище, даващо качествено образование!   

Тази мисия предполага:  

- Диференциран подход и индивидуална работа с учениците;  

- Активност, настойчивост, търпение, постоянство при справяне с дивиантните 

поведения;  

- Работа по овладяване на ключови образователни компетенции от учениците, както и 

развиване на уменията за общуване от всички участници в образователния процес;  

- Привличане и приобщаване на родителите към решаване на проблемите;  

- Засилване на екипната дейност   

 

2.2.Визия на училището  

  

              Да изградим  характерна и конкурентна образователна и възпитателна среда,  

която да насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо 

и личностно развитие. ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий“, с. Мало Конаре, общ. 

Пазарджик е „Училище с традиции – училище с бъдеще! „ 

Визията на  ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий“, с. Мало Конаре, общ. Пазарджик е 

да е училище, насочено към изграждане на компетентни, мотивирани и любознателни 

млади хора. Това се постига както в часовете от задължителната и избираемата 

подготовка, така и чрез участието в проекти, НП, извънучилищни, извънкласни форми 

на занимания, активна спортна дейност и изкуства. Като такова то трябва да формира у 

учениците национални и общочовешки добродетели, толерантност и уважение към 

гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресия и 

насилие.  

• Утвърждаване на  ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий“, с. Мало Конаре, общ. 

Пазарджик, като модерно и конкурентно училище, способно да формира у учениците 

национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и 

реализация;  

• Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия персонал;  

• Обособяването на педагогическия и непедагогическия персонал като екип от 

високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на 

човешкото достойнство;  

• Прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на ОВП  

• за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света;  

• Формиране на знания и личностни умения у учениците за активно  
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• взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и 

отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.  

  

        Успехът в почти всяка сфера зависи до голяма степен от енергията и от 

постоянството. За да постигнем целите, ние трябва не само да действаме, но и да 

мечтаем, не само да планираме, но и да вярваме. Това е част от нашата работа и 

разбиране за успех. Не се страхуваме да правим големи крачки, защото увереността ни 

води към високите резултати.   

  

              ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий“, с. Мало Конаре, общ. Пазарджик е училище на 

съвремието, в което:  

- се изграждат активни, успешни и оригинални личности.  

- работят партниращи си учители – вдъхновители и мотиватори.  

- родителите се доверяват, подкрепят и се включват в училищния живот.  

- се явява  център на общността.  

  

2.3.Цели на училището  

3.3.1.Повишаване качеството на преподаването.   

- Непрекъснат стремеж към развитие на професионално личностните качества и на 

професионалните умения на учителите, съобразно изискванията на съвременния живот 

и повишаване на авторитета  на учителя;   

- Промяна в стила на преподаване – от монологичен в диалогичен, от 

репродуктивен/мнемоничен и бюрократичен към проблемно –изследователски;  

- Промяна в общуването между учители, между учители и ученици и между учители и 

родители – взаимодействие, взаимопомощ;   

- Създаване на училищна култура, изграждаща лидери;  

- Въвеждане на учебни общности в начален и прогимназиален етап;  

  

3.3.2.Повишаване качеството на ученето: 

- Повишаване качеството на образование чрез промяна  процеса на обучение, 

насърчаващ развиване и придобиване на ключовите компетентности и ориентирането 

му към провокиране на самостоятелното и критичното мислене, самостоятелност към 

формиране на практически умения и към интелектуално развитие на личността;  

- Възпитаване на учениците в самоконтрол и организация на времето.  

- Осигуряване на позитивна образователна среда;  

- Осигуряване на безопасност на учениците.  

  

3.3.3. Осигуряване на достатъчен брой извънурочни и извънкласни дейности и 

стимулиране на ученическата активност: 

- Повишаване инициативността и разнообразяване формите на работа в дейността на 

УС;  

 

3.3.4. Превръщане на училището в център на общността: 

- Развиване на сетивност към заобикалящата среда;   

- Повишаване качеството на работа с партньорите от общността 

 

 2.4. SWOT-анализ 

Предимства Недостатъци 
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Наблюдава се балансираност на 

използваните ОВМ. Част от 

учителите членуват в различни 

обществени организации, т.е. те 

проявяват обществена активност, 

която е добра основа за 

изграждане на част от 

лидерските умения. Делегират се 

права и отговорности. 

Осъществява се навременен 

контрол. Изграден  е ученически 

съвет. Училището е финансово 

стабилно. Осъществява се 

квалификационна дейност на 

високо ниво, прилага се 

подходът „Учи и предай 

нататък“. Изградени са работещи 

начини за бърза информация и 

обратна връзка между  членовете 

на персонала. 

Работи се в екип. Приемственост 

между отделните етапи на 

образование – между 

предучилищна и начална степен; 

начална и прогимназиална. 

Възможност за целодневно 

обучение до VII клас. 

Работа по национални програми 

и проекти. Успешно 

осъществяване на план-приема. 

Работи се за развитието на част 

уменията на ХХІ век.  

Едносменен режим на работа. 

Участие в благотворителни 

каузи.  Съвместна работа с 

партньорски организации. 

Възпитание на европейски 

ценности у учениците. 

Подкрепят се всички членове на 

персонала, които са иновативни в 

работата си. 

Отделят се ресурси за въвеждане 

на нови технологии. 

Не всички страни в ОВП участват активно в разработването 

 и постигането на целите. Недостатъчна  ефективност на  

работата с родителите и семейството в прогимназиалните паралелки.  

Неосъзнатата роля на родителя към случващото се в училище. 

Наличие на неограмотени ученици и липса на последователни  

дългосрочни програми за ограмотяването им.  

Недостатъчна работа по посока формиране на умения за 

 самостоятелно учене.Преобладава обяснително илюстративния  

стил на преподаване.  

Липсата на  ефективност се  дължи на неподготвеността на  

учениците- не са мотивирани за учебен труд. Недостатъчна  

инициативност от УС. Липсва доверие в общуването  

между родители и учители. Не винаги самооценката е реална, липсва  

постоянна и навременна рефлексия.  

Има още какво да се желае по отношение на навременната, позитивна  

и качествена обратна връзка. Липса на физкултурен салон за начален  

етап и библиотека. Не всички партньори са отворени за  

конструктивен диалог, за съвместна работа и решаване на проблеми. 

Кампанийност в работата с някои организации. Липса на планове  

при съвместна дейност с  партньорите. 

Възможности за развитие Заплахи от вътрешната и външната среда 

Диалогичният стил на 

преподаване постепенно да 

премине в проблемно 

изследователски. 

Намален обществен престиж на учителя. 

Продължаваща девалвация на моралните ценности в обществото. 

Липса на синхрон между съществуващата нормативна уредба и  

изискванията на висшите институции в образованието. 
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Оказване на подкрепа чрез 

вътрешно-училищна 

квалификация. 

Предлагане на разнообразни 

извънучилищни 

квалификационни форми и 

споделяне на опит. 

Подобряване на ефективността 

от работата на учителя, 

подготовката  на уроците, 

включително и прилагането на 

индивидуалния и 

диференцирания подход. 

Повишаване инициативността в 

дейността на УС.  

Въвеждане на системи от 

награди за популяризиране на 

позитивния модел на поведение 

сред учениците и учителите. 

Подобряване комуникацията в 

екипа и всички участници в ОВП 

чрез активизиране на 

неформалното общуване.  

Въвеждане на училищни правила 

за поведение на учителя. 

Повишаване компетентността на 

родителите при отглеждането и 

възпитанието на децата им чрез 

тренинг- обучения. 

Осъществяване на тематични и 

интерактивни родителски срещи, 

в които главна роля да има 

родителят. Мониторинг на 

неограмотните ученици. 

Възможност за прилагане на 

теоретичните знания в 

практическа среда и в реалния 

свят. Засилване на усещането у 

учениците за принадлежност към 

своето училище и повишаване на 

мотивацията им за активно 

участие в училищния и 

извънучилищния живот.  

Създаване на „Клуб на 

родителя“. 

Нереални очаквания на ученици и родители спрямо учители. 

Намалени педагогически способности на работещите учители.  

Увеличаване броя на децата в риск. Тревожни тенденции, свързани  

с нарастващата апатия; неустойчивата мотивация за високи 

 образователни постижения; агресията и неумението за рационален 

 самоконтрол; податливостта на зависимо поведение. Миграция в  

големи размери. 

Наличие на нелоялна конкуренция.Трудности при кадровото 

 обезпечаване.Лошо отношение от немотивирани ученици към  

изявите на активните.Толериране на успелите ученици от учителите. 
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   В ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий“, с. Мало Конаре, общ. Пазарджик през учебната 

2020/2021 се обучават 169  деца със следния етнически състав: 

Български етнос Ромски етнос 

2 деца 167  деца 

В училището има двама образователни медиатори. Те подпомагат не само 

работата на учителя в ПГ  и на класните ръководители на учениците от I до VII клас, но  

съдействат за  приобщаването на родителите към образователния процес и  оказват 

подкрепа за  по-ефективното сътрудничество с педагогическите специалисти.  

 

3. ЦЕЛИ  НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА:  

3.1. Обща цел на програмата:  

  Интеркултурното образование е свързано със съвкупност от знания, умения и 

компетентности и води до истинска промяна на начина на мислене, до един дух на 

отхвърляне на конфронтацията с другите култури, за създаване на нагласи за 

реципрочност и коопериране. Интеркултурното образование е свързано с усвояване на 

социални умения: за изслушване; за комуникиране; за работа в група; за емпатия. 

Крайната цел в това отношение е придобита  социална компетентност и изграждане на 

общност, построена на принципите на взаимното опознаване на всички култури при 

запазване спецификата на всяка една от тях.  

 

3.2. Специфични цели на програмата:  

1. Развитие на етническа и културна грамотност у децата.  Развитие на личностна 

готовност за социални реформи. Формиране на усета за противопоставяне на всяка 

форма на дискриминация, коригиране на предразсъдъци (ценности и нагласи).  

2. Постигане на образователна, икономическа, социална и политическа справедливост. 

Трансформиране на властните отношения и реализиране на равенство.  Намаляване 

остротата на социалните конфликти в образователното пространство. Подобряване на 

социабилността - приемане на другите след опознаване и приемане на себе си, 

постигане на съгласие със себе си и с другите, повишаване на толерантността в 

училището и в квартала. 

3. Подобряване качеството на работа в училището чрез:  включването на  

педагогическите специалисти в квалификационни форми за работа в 

мултикултурна образователна среда, предоставяне  на дидактически материали, 

мотивация, демонстрация и обучение в ефективни образователни практики. Формиране 

на адекватни стратегии на преподаване.  Развитие на етно-културна рефлексия на 

учителите към децата от различни общности.  

4. Идентификация, измерване и анализиране постижения, типовете  поведение, 

интеракцията „учител-ученик” при децата от различните етноси и определяне на 

различията - както структурни, така и психологически, които въздействат 

неблагоприятно върху училищната успеваемост (специфичните затруднения). 

5. Подготвяне, приобщаване на учениците към и за живот в мултикултурно, 

полурикултурно общество. Формиране  на чувствителност към и умения за 

осъществяване на солидарност в едно мултикултурно общество; по-добро опознаване 

на културите, социалните класи, реда, училищната дисциплина, образователните цели. 

Разпознаване и преодоляване на стереотипите, повърхностните впечатления, 

предразсъдъците, еднозначните гледни точки; придобиване на знания и умения за 

съществуване в сътрудничество, емпатия и солидарност. Постигане на интеркултурна 

социална компетентност.  Натрупване на практически опит за общуване в 
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интеркултурна среда, поддръжка и заздравяване на основни социални умения (главно 

свързани с езика). 

6. Осъзнаване на стойността и приноса на различните култури чрез отчитането на 

тяхното богатство, взаимодействие, развитие. 

7. Осъществяване на конструктивни взаимодействия между училището   и семейната 

общност - разработване и реализиране на дейности за участие на семейството в 

интеркултурното образование.  

8.  Подпомагане приобщаването на родителите към образователния процес и подкрепа 

за  по-ефективното сътрудничество с педагогическите специалисти чрез обучение  на 

образователен медиатор.  

4. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ  

Първа целева група - учениците  от    ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий“, с. Мало Конаре, 

общ. Пазарджик /от български и ромски етнос/ с акцент върху: 

- деца в риск; 

- деца със СОП; 

- деца от социално слаби семейства 

Втора целева група - родителите (на децата от етническите малцинства и на 

българските деца), с участието на които ще бъдат реализирани дейности за спечелване 

на тяхната подкрепа за работа в мултикултурна среда. 

Трета целева група - учителите, които ще бъдат обучени на мултикултурни умения. 

 5. ДЕЙНОСТИ  

1. Повишаване на степента на училищна готовност на деца от уязвими групи за 

осигуряване на равен старт в училище 

2. Създаване на условия за успешна адаптация на деца от уязвими групи и 

пълноценното им включване в образователния процес. 

3. Превенция на неглижиране, насилие и други рискове в ранна детска възраст. 

4. Индивидуална оценка  на деца, за които има индикации, че са със специални 

образователни потребности, с цел осигуряване на допълнителна подкрепа. 

5. Включване на учениците в риск от отпадане в специфични училищни дейности.  

6. Осигуряване на необходимите специалисти за изпълнение на програмата- изготвяне 

на Програма за работа в мултикултурна среда. Обучение на педагогическите 

специалисти и образователния медиатор.  

7. Проучване на климата в класа и на груповите взаимоотношения. Подпомагане на 

учениците при решаване на конфликти и създаване на отношения, основани на 

толерантност, емпатия, сътрудничество, екипност. 

8. Разпространение на добри практики за запазване и популяризиране на културните 

традиции на етническите общности чрез съвременни технологии.  

9. Включване на родителите в различни съвместни дейности с цел установяване на 

добър диалог и отношения на доверие между ученици, родители и учители. 

10. Индивидуална работа с родители/ настойници на застрашени от отпадане 

деца/ученици - провеждане на индивидуални срещи с родители. Провеждане на срещи 

с децата/учениците, които са застрашени от отпадане 

 

 6. МЕТОДИ И МОДЕЛИ ЗА РАБОТА 

6.1. Създаване на приобщаващи класове: 

Класната стая и училището са места, където всички ученици се чувстват приети. 

Учителите трябва да гарантират създаване на приобщаващи среди, в които всеки 
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ученик се чувства в безопасност. 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. Знаем 

че учениците могат да се развиват  в среда, в която се чувстват сигурни и добре дошли, 

за това 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 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.  

6.2. Създаване на чувство за принадлежност на учениците в съответния клас чрез 

опознаването им.  

Общуване с родителите или настойниците в началото на годината, търсене на опорни 

точки. Откриване на силните страни и възможностите на детето и ученика. Търсене и 

намиране на дейности и възможности за създаване на доверие. 

6.3. Учителят е  позитивният 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.  

6.4. Идентифицирате и елиминирате липсата на справедливост в класната стая. 

Премахване на социалните несправедливости в училище и в класната стая. Ученикът 

трябва да е наясно, че учителят няма да допусне това.  Учителят трябва да 

противадейства моментално при евентуални доминанти на една или друга група в 

класната стая. 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 постарае да ги редуцира, ако усеща подобни 

явления и тенденции.  

6.5. Равенство и справедливост! 

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.  

6.6.  Включване на семействата!  
Какво може да се направи 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. 

Училищата  чрез свои политики, процедури и действия е необходимо да дадат пример 

за насърчаване на многообразието. Много от учениците са маргинализирани, защото те 
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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. 

Много внимателно трябва да се подхожда, когато се дискутира с родителите за 

ценностите им. 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.  

6.7.  Участие в различни игри и примери за работа с децата от различни етноси и 

култури.  

Важно е 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 бъдат чудесен помощник в работата с деца от различни етноси и култури. 

Започване с изучаване на различните ситуации, които са впечатлили учителя в неговата 

работа. Класната стая отразява огледално ценностите и принципите на учителя. 

 

  7. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА  ПРОГРАМАТА:  

  7.1.  Законосъобразност – съответствие на целите и на предлаганите дейности на 

законите и подзаконовите нормативни актове; 

  7.2.  Кохерентност – осигуряване на координираност и взаимна обвързаност на 

предлаганите политики и дейности при сътрудничество на всички заинтересовани 

страни; 

 7.3. Партньорство – активно и координирано участие на институциите за образование и 

обучение, другите държавни институции и гражданското общество, на учителите и 

родителите в реализацията на политика за образователната интеграция на деца и 

ученици от етническите малцинства;  

 7.4. Прозрачност и популяризиране на дейностите и резултатите – значимостта на 

проблема предполага висока степен на информираност на обществото; 

 7.5.  Приемственост – осигуряване на непрекъснато действие на програмата, независимо 

от управленски или други социални промени и гарантиране на постоянство в усилията 

и политиките за изпълнение на стратегическите цели  

 7.6. Устойчивост на резултатите – осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие на 

постигнатите резултати. 

8. ПРИНЦИПИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНОСИ 

       Училищните специалисти заедно с родителите на учениците са тези, които играят 

най-голяма роля при решаване на конфликтни и кризисни ситуации, свързани с 

свързани с агресия, насилие и други подобни, основаващи се на етнически, религиозни, 

полови, социални и други признаци. За тази цел е необходимо при работа с деца от 

различни етноси и култури да се изведат основни принципи, които биха улеснили 

образователния процес в междукултурна среда. 

8.1. "Единство в многообразието" . 

Трябва 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 
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умения, знания или интереси, то ако работят или творят заедно могат да постигнат 

повече, отколкото ако позволят на различията да ги делят. 

8.2. „Развитието на човека се предопределя  от неговата култура” 

 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 учителят да направи това с цел да:  

 позволи на децата и учениците да запазят собствената си културна идентичност, 

докато придобиват нови умения и знания, необходими, за да бъдат равнопоставена част 

от общество.  

 позволи на останалите деца и ученици, 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 учениците, и 

техните семейства 

При този принцип е важно да се дава възможност на децата и учениците 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. 

8.3. Преподаване чрез интегрирано учебно съдържание. 

Този принцип предполага педагогическият персонал при работата си с деца и ученици 

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 учене. 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.  

8.4. 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. 

8.5. Безпристрастност и равнопоставено отношение спрямо всеки от 

участващите в комуникацията 
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 Изключително важна предпоставка за успешната интеграция на децата е 

преподавателят да не проявява симпатия или антипатия към отделни ученици, защото 

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. 

8.6. 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. 

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.  

8.7. Насърчаването на самочувствие, спонтанност, любознателност и 

самодисциплина  

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.  

8.8. Насърчаване на извънкласни дейности, съвместно с родители, деца, 

педагогически персонал  

Увеличаване на възможностите родителите на децата да общуват с учителя и 

родителите на останалите деца в класа. Необходимо е по-често не децата, а родителите 

и семействата им да са тези, при които да се работи за преодоляване на 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.  

8.9. Учителят проявява инициативност!  

Учителят трябва да бъде иновативен, да използва познаването на семейството и 

неговите особености, за да намери верният за работа.  Затова учителят сам трябва да 

реши как би могъл най-добре да ги адаптира в неговия клас и културна среда. 

8.10. Познаване 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.  

8.11. Учителят не показва лични убеждения и нагласи и трябва да бъде 

безпристрастен!  

Независимо от коя културна група е учителят, е важно децата и учениците да не се 

почувстват, че учителят изпитва снизхождение или различно отношение към тях. 

Важно е както да не ги пренебрегваме, така и да не ги толерираме. Показването на 
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различно отношение във всеки случай е грешен подход. Трябва да се разработят и 

използват подходящи професионални и педагогически практики, съобразно културните 

специфики на класа, в който работи учителят! Той може да предприеме специални 

мерки, за да бъде класната стая сигурно място. 

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. 

9. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

9.1.Участие на всички заинтересовани страни в процеса на формиране на 

мултикултурна среда.  

9.2.  Успешно интегрирани деца и ученици в мултикултурна образователна среда. 

9.3. Придобити знания, умения и компетентности за работа в мултикултурна 

образователна среда на педагогически специалисти.  

9.4. Осъществено конструктивно взаимодействие между училището   и семейната 

общност - приобщаване на родителите към образователния процес и подкрепа за  по-

ефективното сътрудничество с педагогическите специалисти чрез обучение  на 

образователен медиатор.   

9.5. Осъществена квалификация на педагогически специалисти и образователния 

медиатор за работа в мултикултурна образователна среда. 

9.6. Подобрена  социабилност, повишена толерантност в училището  и в местната 

общност. 

9.7. Формиран усет у учениците за противопоставяне на всяка форма на 

дискриминация, коригирани  предразсъдъци (ценности и нагласи).  
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