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Въведение 

„Работната книга на UniCulture за университетски преподаватели“ е разработена в 

рамките на проект „Еразъм+“ „Развитие на иновативен подход за обучение на 

университетски преподаватели за работа в съвременната разнообразна и междукултурна 

среда“ UniCulture 2019-1-RO01-KA203-063400. Проектът се координира от Transilvania 

University of din Brasov (UNITBV, Румъния) и се изпълнява в партньорство с 

Buckinghamshire New University (BUCKS, Великобритания), University of Zagreb (UNIZG, 

Хърватия), Foundation for the Development of International and Educational Activity – 

(FRAME, Полша) и Фондация Pax Rhodopica (PAX, България). Срокът за изпълнение на 

проекта е от ноември 2019 г. до декември 2021 г. 

Заедно с „Ръководството на UniCulture за университетски преподаватели“ и 

„Наръчника за обучители“, Работната книга формира пълен пакет от обучения, който да 

се използва от университетските преподаватели и асистенти за подобряване на техните 

социални и преподавателски компетенции за работа в междукултурна и мултикултурна 

среда. Обучението на UniCulture е създадено да следва подхода на смесено-обучение, 

включващ възможности за самостоятелно обучение, онлайн и срещи и сесии лице в лице. 

Всички материали за самообучение са достъпни на уебсайта на проект.  

Целта на работната книга е да предостави практически упражнения, казуси, 

сценарии, приложения и тестове за всяка глава от Ръководството, за да бъде ефективен 

инструмент за преподаване и работа в академична междукултурна и мултикултурна среда. 

Целевата аудитория на работната книга са университетски преподаватели и асистенти, но 

тя може да бъде полезна за изследователи, администратори и целия персонал, работещ и 

взаимодействащ с чуждестранни студенти, студенти с различен културен опит или 

студенти в риск. Въпреки това, като Ръководството, така и Работната книга насърчава 

социалното сближаване, зачитането на разнообразието, толерантността и 

справедливостта, като е полезна за целия академичен персонал, желаещ да подобри своите 

умения и знания.  

Работната книга има същата структура на Ръководството и се състои от четири 

модула и 19 глави. Всички партньори по проекта са допринесли за развитието на 

съдържанието, с предимството да споделят ценни национални ресурси, прозрения и 

перспективи. 

Всеки модул от работната книга е проектиран като самостоятелна учебна единица 
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и всяка глава включва два/три модула и обобщение на теоретичния материал (подробно 

представен в Ръководството), за да се улеснят приложенията и практическото им 

прилагане в учебната стая. Читателите се насърчават да използват и допълващи материали 

(Наръчник и Работна книга), достъпни на уебсайта на проекта, ако решат да се 

самообучават, да предоставят обратна връзка за напредъка си или всяко запитване като 

използват данните за контакт на уебсайта. 
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Модул I. Социокултурни компетенции в мултикултурна 

и интеркултурна среда 

 

 

1.1. Глобализацията от социална гледна точка 

1.2. Културата като социален феномен 

1.3. Социални и интеркултурни компетенции 

1.4. Мултикултурализъм, интеркултурализъм, транскултурализъм 

1.5. Социална и индивидуална идентичност 

1.6. Символична комуникация и визуални данни в интеркултурна 

среда 
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1.1. Глобализацията от социална гледна точка 

от FRAME Foundation, Полша 

 

Обобщение на теоретичната рамка: Глобализацията е термин, който в 

днешно време може да се разглежда като описание на нова философия за възприемане на 

света. Той засяга всички видове социални отношения, както и отношението на индивидите 

към тяхната среда. От културна гледна точка, това позволява на съвременните култури да 

се смесват, което има положително въздействие върху изграждането на културно 

разнообразие, но също така създава предизвикателства под формата на по -малки, по -

малко привлекателни или маргинализирани култури, изложени на риск от изчезване в 

процеса на акултурация. Глобализацията обаче е необратим процес, затова сме изправени 

пред предизвикателство: как да общуваме между различните култури, как да работим в 

разнообразна среда, където всеки може да има различни навици, различен начин на живот. 

Тези процеси се подкрепят от възможностите за много по-голяма мобилност благодарение 

на развитието на транспортните средства. В допълнение, развитието на технологиите ни 

направи глобално общество с безпрецедентен достъп до информация, което поставя нови 

предизвикателства, първо, пред образователните системи, които поради динамиката на 

световното развитие бързо остаряват.  

 

Практически казус 1 – Семинар “Подкрепа на миграцията”  

 

Въведение: Този уъркшоп ни позволява да разсъждаваме върху сложността на 

подкрепата, която се изисква от различните мигранти. Въпреки че в обществото има 

различни сфери на живот и различен вид мигранти, е възможно да се определят общи 

насоки на подкрепа. Дискусията може да бъде полезна при определяне на политически 

решения за мигрантите и мобилността - в държавата, в местните държавни институции, 

както и в университетите. 

Условия: Уъркшопът се основава на теорията за социалния живот, обяснена 

подробно в глава 1.1 от Ръководството. Той е представен с фигура 1. Основната цел на 

дискусия е да персонализира отделните сфери и да размишлява върху техните 

практически препратки. 



  
 
 

  

 
 

8 

Дискусия: Дискусията може да се проведе в четири до пет групи (приблизително 

3-5 души на група). На всяка група се дава различен вид мигранти. Може да се използват: 

 

Фиг. 1. SEQ Глобални отношения 

 

• беглец от Чечения - търси убежище, има ниска квалификация, има семейство - съпруга 

и три малки деца; 

• украински икономически мигрант - търсещ работа, изискваща ниска квалификация (все 

пак трябва да е краткосрочна работа), с образование, предполагащо висока квалификация; 

• студент по мениджмънт от Нигерия - с добра бизнес идея и без желание да се връща у 

дома, който иска да развие новия си бизнес в страната, в която учи; 

• турска студентка по архитектура, която иска да се установи в европейска държава 

поради амбициите си за себеразвитие в област, различна от архитектурата, определена за 

нея от нейните родители. 

Задачата: всяка група трябва да даде поне един пример за проблем/въпрос, 

повдигнат във всяка сфера, дадена във Фиг. 1. След това всяка група трябва да разработи 

комплексна програма за подкрепа за всеки мигрант. След като представи програмата пред 

останалите, цялата група може да помисли за възможността за въвеждане на обща 

подкрепяща имигрантска политика, като открие общите моменти във всяка програма.  

Заключения: Дискусията ще позволи да се покажат възможностите за въвеждане 

на подкрепящи политики или програми, основани на реални проблеми на реални хора, и 

на начина, по който трябва да се произвеждат такива програми. Колкото повече 
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подробности можем да дадем в описанието на мигранта, толкова по-добре. Можем да 

основаваме описанията на истории от реалния живот.  

 

Практически казус 2 - Мултикултурен училищен проект 

 

Въведение: Проектът „Мултикултурни училища“ се провежда в рамките на 

програма „Еразъм+“ (2015-1-PL01-KA201-016963), започвайки от 2015 г. Целта му беше 

да помогне на учителите да придобият нагласи, знания и умения за ефективна работа с 

деца, идващи от различни културни Условия.  

Условия: Методологията на проекта се основава на модела за изследване на 

нуждите, осигуряване на вдъхновение чрез изграждане на хранилище от материали, които 

могат да бъдат използвани от учителите, и предлагане на Ръководството. Наръчникът е 

замислен да даде отговори на най -важните и често срещани въпроси, които могат да бъдат 

повдигнати от учителите, работещи в мултикултурна среда. По този начин наръчникът е 

конструиран по начин на въпроси и отговори.  

Резултати: Един от интелектуалните резултати от проекта беше наръчник за 

учителите, изготвен по специфична методология, изготвен в рамките на проекта. Тази 

методология взе предвид изискванията, на които трябва да отговарят учителите от 

мултикултурни училища. Съдържанието на Ръководството беше въведено съгласно 

следната структура: 

• ЧАСТ ПЪРВА- Светът около нас 

- Какво можем да знаем за миграцията? 

- Какво трябва да знаем за другите общества? 

• ВТОРА ЧАСТ - Училището 

- Каква трябва да бъде целта на образователния процес? 

▪ Какво означават „нови компетенции“ или „компетенции на XXI век“? 

▪ Каква е разликата между мулти-, между- и транскултурно образование? 

- Какво трябва да знаем за работата в класната стая? 

- Как да приложим процеса в класната стая?  

• ТРЕТА ЧАСТ - Учителят 

- Какви са нуждите на учителя? 

- Каква трябва да бъде ролята на учителя? 
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▪ Какво да кажа и какво да запазя? За доверието и доверието 

▪ Как да разберем авторитета на учителя в мултикултурната класна стая? 

▪ Къде мога да намеря помощ? 

▪ Как да получите най -практичните знания? 

▪ Как да комуникирам с други учители, които могат да имат съответни 

проблеми? 

▪ Къде да търсите информация за добрите практики? 

▪ Какво да направите, за да увеличите услужливостта на училищния 

персонал? 

▪ Какви институции могат да предоставят помощ? 

Заключения: Структурата на проекта беше успешна, тъй като беше проста, но 

пълна с факти. Понякога приемаме, че фактите трябва да бъдат широко известни, докато 

някои основни факти и фигури могат да бъдат достатъчни, за да вдъхновят хората да 

гледат на другите култури по различен начин и да се държат съответно. Най-важната част 

от Ръководството се състои от основна информация за малцинствата (описани са най-

често срещаните за партньорите по проекта), но може да бъде вдъхновение за 

подготовката на информация за културата на чуждестранни студенти или студенти, 

принадлежащи към малцинствени групи.  

Повече информация от самия наръчни: 

https://drive.google.com/file/d/1cn0W2_ZAuPpO63BzPZpfALqSAVMHNls8/view?us

p=sharing 

 

Практически казус 3 - Ягелонския университет в Полша и техните 

посланици 

 

Въведение: Ягелонският университет (ЯУ) е най -старият университет в Полша и 

вторият по големина (след Варшавския университет). Неговата политика за чуждестранни 

студенти е един от добрите примери за сложна и структурирана подкрепа за всички 

студенти: тези от чужбина, които искат да учат в университета, и тези, които са записани 

в краткосрочни програми за обмен. По този начин решенията, предложени от ЯУ, 

заслужават внимание и разпространение. 

Условия: Докато броят на студентите по програма „Еразъм+“ и други програми за 

https://drive.google.com/file/d/1cn0W2_ZAuPpO63BzPZpfALqSAVMHNls8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cn0W2_ZAuPpO63BzPZpfALqSAVMHNls8/view?usp=sharing
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обмен непрекъснато нараства, най -голямата група чуждестранни студенти са тези от 

източната граница на Полша: Украйна и Беларус, но и от други страни (като Румъния или 

Австрия). Тъй като един от най-важните фактори за успешната интеграция е разбирането 

на двете страни, е създадена институцията на посланиците на Ягелонския университет.  

Резултати: Екипът от студентски посланици на Ягелонския университет е група 

студенти от различни страни, които имат студенти, записани в университета. Тяхната 

задача е да дадат възможност на студентите от първата година да учат и живеят в Краков. 

Посланиците някога са били първокурсници и трябвало да се интегрират в новата среда. 

Те са избрани от студентите, идващи от конкретни страни, които участват в живота на 

университета и по този начин те са връзката, свързваща новите студенти с общността на 

университета. Посланиците трябва да отговарят на поне един от следните критерии: те са 

носители на стипендии от полското правителство или други институции, открояват се по 

отношение на академичните резултати, активно участват в дейностите на Студентския 

съвет на Ягелонския университет, участват в дейностите на научните клубове на 

Ягелонския университет или да извършват други дейности в полза на Ягелонския 

университет. 

Заключения: В живота на съвременния университет, който е бил мултикултурен 

от самото начало през 11 век, влизат в действие няколко аспекта на културните различия, 

от които два изглеждат по-решаващи. Единият е свързан строго с различните култури на 

произход на учениците, а другият е въпросът за различията между поколенията (вкл. и 

функционалните такива). Ето защо възникват две бариери между преподаватели и 

чуждестранни студенти. Идеята за преподаватели от същото поколение и социална роля, 

както и от една и съща култура изглежда пречупва и двете бариери. За повече информация: 

https://internationalstudents.uj.edu.pl/en_GB/ambassadors 

 

Оценка на познанията 

 

1. Глобализацията е термин, възникнал от (един отговор е верен): 

a. Икономика 

b. Философия 

c. География 

d. Политически науки 

https://internationalstudents.uj.edu.pl/en_GB/ambassadors
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2. Изберете последиците от глобализацията (повече от един отговор е правилен): 

a. Необходимост от укрепване на границите на страната 

b. Движение на хора 

c. Затваряне на финансовите пазари 

d. Движение на информацията 

3. Кои сфери са най-важни за успешния социален живот (един отговор е верен): 

a. Социални отношения 

b. Комуникация 

c. Нищо от горното 

d. Всички от горепосочените 

4. Статистически всеки гражданин на ЕС е пътувал през 2015 г. (един отговор е 

верен): 

a. 1000 km 

b. 5000 km 

c. 12000 km 

d. 60000 km 

5. Каква е основната причина за имиграцията в ЕС (един отговор е верен): 

a. Образование 

b. Икономика 

c. Семейства 

d. Транзит до други страни 

6. Кой е най-големият фактор на движението на информацията (един отговор е 

верен): 

a. Компютри 

b. Натиснете 

c. Научен обмен 

d. Мобилни телефони 

7. Глобализацията е: 

a. Необратим, естествен процес 

b. Обратим процес, произтичащ от политически фактори 

c. Просто тенденция, като веганството 
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1.2. Културата като социален феномен 

от FRAME Foundation, Полша 

 

Обобщение на теоретичната рамка: Културата е явление толкова 

многоизмерно и сложно, че предлагането на едно и напълно адекватно определение е 

невъзможно. От социална гледна точка обаче това е инструмент, създаден от човека, който 

прави разлика между социалния живот и света на природата. Той е и инструмент за 

създаване на усещане както за индивидуална, така и за социална идентичност. Това е 

сложно цяло, което включва както материални творения на човек като член на 

обществото, така и нематериални ценности, норми и модели на поведение. Културата, 

подобно на обществото, е стратифицирана - нейните отделни зони обаче са подредени 

концентрично, благодарение на което тази стратификация позволява на човек да 

функционира на различни нива: от лично, през местно, до глобалното усещане за 

гражданин на света. 

 

Практически казус 1 – Семинар “ Културни бобини”  

 

Въведение: Културата е много многоизмерен и многофакторен феномен. Животът 

в културата има много изисквания, но ние не осъзнаваме обхвата и разнообразието на тези 

изисквания. Целта на Дискусия е да дефинира тези видове изисквания и да даде конкретни 

решения, както и да насърчи глобалното отражение на придобиването на културни знания. 

Условия: В основната типология двете основни сфери на културата са: материална 

и нематериална. Но може да има и друг възглед за сферите на културата, представен от 

следните културни кръгове: 
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Фиг. 1. Модел на културата 

Дискусия: Дискусията е предназначена за произволен брой участници, които 

трябва да бъдат разделени на 4-6 групи. Всяка група получава голямо изображение на 

културните среди. Задачата на всяка група е да изброи необходимото за съзнателно 

участие в определена културна сфера. След това всяка група представя своите постижения 

и следва взаимна дискусия по темата: какво трябва да се направи, за да може съзнателно 

и активно да участва в културата. 

Заключения: Животът в културата обикновено не е процес, за който мислим 

дълбоко. Освен това често се случва нещо, без да сме наясно с това. Това е особено 

очевидно, когато влезем в контакт с различна култура, с която съжителстваме. Ето защо е 

важно да осъзнаем какво е животът в културата и какво е необходимо за това. Горният 

семинар помага да се визуализира какво е необходимо за съзнателно и активно живеене в 

дадена култура, така че да можем да разберем другата култура по-лесно.  

 

Практически казус 2 – Семинар “ Ценности в културата”  

 

Въведение: Една от основните причини за конфликт между културите са 

ценностите. Те са в основата на културните модели, поведението и мирогледа. 

Стойностите са йерархични и тяхното значение може да варира значително. Затова си 

струва да сте наясно със собствените си ценности, за да можете да прецените доколко е 

възможно да се манипулира тяхната важност в случай на ценностни конфликти. 

Условия: Семейството е основната социална сфера, в която протича процесът на 

акултурация. Семейството е предавател на ценности. Чрез процеса на възпитание в 

семейството не само ценностите се предават на нас, но и тяхната йерархия. Но тъй като 

този процес се осъществява от най -ранните години от живота на човек, често определени 

ценности се приемат като естествени, без да се отчитат тяхното значение в йерархията на 

ценностите. Ценностите обаче определят функционирането на човека в културата, а от 

друга страна, културата в крайна сметка е инструмент за адаптация както към 

естествената, така и към социалната реалност. Следователно йерархията на стойностите 

също е променлива. Важно е промяната на ценностите да бъде функционална и осъзната. 

Дискусия: Дискусията е предназначена за малка група от 10-12 души. Те трябва да 

бъдат разделени на екипи от 2-3 души. Би било добре екипите да са хомогенни по 
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отношение на средата на произход. Дискусия започва с факта, че всеки участник 

самостоятелно подготвя набор от 3-4 ценности, които са научили от собствения си семеен 

дом. След това той/тя ги споделя с екипа, който се опитва да избере общи ценности. 

Следващата стъпка е да се опитате да ги йерархизирате - от най -важното до най-малко 

важното. След това всеки екип представя своята йерархия. Участниците дискутират 

заедно представените ценности. Има ли общи? Групата трябва да реши дали разликите 

между различните стойности могат да бъдат съгласувани. Кой е най-големият проблем? 

Какво определя способността за съгласуване на ценностите? 

Заключения: В човешкия живот и особено в социалния живот ценностите играят 

много важна роля. Те обаче често се наследяват, главно в семейна обстановка. И все пак 

те се променят през целия живот в резултат на нашия житейски опит. Ето защо си струва 

да ги разгледаме, за да можем да направим такива промени съзнателно, по-специално в 

условията на конфликти на ценности, възникнали на мястото на среща на различни 

култури. Много конфликти възникват от неоправдано поставяне на собствените ценности 

над другите, които не познаваме, докато могат да се намерят решения, които да гарантират 

не само приемане, но и хармонично функциониране в мултикултурна среда. Трябва обаче 

напълно да осъзнаем ролята на ценностите в нашия живот, откъде идват и от какво 

зависят, както и възможността да ги оценим. 

 

Практически казус 3 - Културата за студента 

 

Въведение: Времето се превърна в една от най-оскъдните ценности в живота ни. 

Това се отнася по-специално за млади хора, като студенти, които трябва да го разделят 

между обучение, започване на професионална кариера и често създаване на собствено 

семейство. Следователно участието в културата е една от първите области, които 

учениците оставят настрана. Това от своя страна води до липса на познания за собствената 

култура и нейното развитие, което се отразява на социалната идентификация. 

Условия: Икономическото училище във Варшава подготви проекта „Културата за 

студента“, чиято цел беше да активира учениците да участват често в културата, създадена 

във Варшава - особено културата, която се разбира като висока. Обикновеният студент 

обяснява липсата на интерес към изкуството, театъра, добрата музика или киното с липса 

на знания или липса на пари. Участието в културата е важен фактор за осъзнаването на 
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културата. Тя ви позволява да идентифицирате собствената си личност в културно 

обусловена общност. 

Резултати: Чрез разпространение на културни събития, отстъпки за студенти и 

провеждане на състезания, в които наградите са входни билети, участието на учениците в 

културата беше значително увеличено. Проектът се оказа успешен не само поради 

големия интерес на учениците към случващото се във варшавския културен живот, но и 

поради отзива на културните институции, които с охота се включват в кампанията за 

разпространение на собствените им събития.  

Заключения: Културното осъзнаване е основата за контролиране на живота. Един 

от основните фактори на културното осъзнаване е непрекъснатото участие в него. 

Загрижени за собствените си дела, често оставяме културното участие настрана, като 

имаме много оправдания. Проектът позволи на учениците да участват по-пълноценно в 

културния живот на своя град, като по този начин повиши тяхната културна 

информираност. Това е отправна точка за контролиране на културния живот, особено в 

условията на глобализация, където жизнената среда става все по-мултикултурна.  

 

Оценка на познанията 

 

1. Културата е (повече от един отговор е верен): 

a. Вродена 

b. Научна 

c. Наследствена 

d. Естествена 

2. Изберете един екзогенен фактор на културата: 

a. Климат 

b. История 

c. Социална структура 

d. Размерът на общността 

3. Езикът определя (един отговор е верен): 

a. Начинът, по който мислим 

b. Йерархията на ценностите 

c. Социалната структура 
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d. Видовете култура, в която живеем 

4. Изберете едно вярно изречение: 

a. При определяне на нормите една общност се ръководи от ценностите. 

b. Ценностите се определят от нормите. 

c. Ценностите се извличат от правната система. 

5. Първата и най-близка социална група е (един отговор е верен): 

a. Местно общество 

b. Училище 

c. Семейство 

d. Братя и сестри 

6. Изберете един набор от двата най-важни фактора, които създават една нация: 

a. Обществото и културата 

b. Език и обща история 

c. Език и социален статус 

d. Обща история и религия 
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1.3. Социални и интеркултурни компетенции 

от FRAME Foundation, Полша 

 

Обобщение на теоретичната рамка: Тази глава насочва вниманието към 

трудностите при определянето на концепцията за компетентности, по-специално по 

отношение на меките компетенции, включително социалните. Представени са 

характеристики на ключовите компетенции, определени от Европейската комисия. Срещу 

тези условия се изтъкват характеристиките на социалните компетенции, с особен акцент 

върху културните компетенции. На границата на културите има когнитивни проблеми, 

които могат да бъдат отстранени чрез приемане на шестстепенния модел на свикване с 

друга културна реалност. Главата завършва с отворени въпроси и разсъждения за 

предизвикателствата, пред които сме изправени в случай на мултикултурна комуникация. 

 

Практически казус 1 – Добри примери в Медицинския университет 

на Варшава 

 

Въведение: Мобилността на студентите е свързана с необходимостта от попадане 

в нова културна среда. Това е много труден процес за студенти от други страни, изискващ 

преди всичко подкрепа за адаптация. Ето защо университетите се опитват да подкрепят 

студентите в това отношение. Един от примерите за дейности, които носят осезаеми 

ползи, е проектът SUPP, проведен в Медицинския университет във Варшава. 

Условия: Медицинският университет във Варшава (МУВ) е най-големият и един 

от водещите медицински университети в Полша, с над 9 000 студенти, включително 

прибл. 600 чуждестранни студенти. Проектът, наречен „SUPP - Културна адаптация, 

интеграция и психосоциална подкрепа за чуждестранни студенти“, чиято основна цел е да 

създаде цялостна програма, която улеснява ранната интеграция с местната и академичната 

общност и да подкрепя студентите в справянето с предизвикателствата на обучението в 

чужда държава, беше реализиран като част от безвъзмездна финансова помощ, получена 

в конкурса „Развитие на полските университети“. 
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Резултати: Като част от проекта SUPP бяха проведени редица проучвания и 

анализи и бяха предложени редица комплексни решения: от изчерпателна информация за 

чуждестранни студенти до специализирани езикови курсове. Проектът включва и 

подкрепа за персонала. Един от елементите му е въвеждането на т. нар. адаптационна 

седмица. Адаптационната седмица се състои от поредица от събития за новопристигнали 

чуждестранни студенти: те се запознават с персонала, университетските обичаи и са 

посрещнати от по-възрастни студенти, също от чужбина. Тази форма на подкрепа е много 

добра, тъй като позволява на учениците да сведат до минимум културния шок, 

предшестващ етапа на интеграция.  

Заключения: Проблемът на чуждестранните студенти е попадането им в нова 

среда. Това се отнася не само за институционалната среда на университета, но преди 

всичко за културната среда. По-специално, началото е най-трудното, защото ученикът 

изисква не само много информация, но и емоционална подкрепа. При нови условия е по-

лесно, ако човек бъде приет добре и топло. Ето защо си струва да приемете решения, които 

освен че са изчерпателни, по определен начин ви помагат да се озовете в новата реалност. 

Седмицата за адаптация, проведена като част от проекта APP в Медицинския университет 

във Варшава, позволява на студентите да се чувстват обгрижвани и подкрепя техните 

емоционални нужди, които са много специфични в случай на културен шок. 

 

Практически казус 2 - Изграждане 

 

Въведение: Важен елемент от интеграцията на чуждестранните студенти е 

подкрепата на академичния персонал за изграждане на междукултурни компетенции. При 

дейности от този тип е важно подкрепата да е съобразена със съответните нужди; не 

толкова изразени от самите заинтересовани страни, но и в резултат на най -новите 

изследвания и опит по темата. Често се случва професионалистите да не виждат решения, 

които биха улеснили значително изпълнението на задачите, поставени им от променящата 

се професионална реалност. 

Условия: Като част от интернационализацията Университетът в Лодз осъществи 

проект, озаглавен „Изграждане на компетентностите на академичния и административния 

персонал и повишаване на институционалния капацитет в областта на 

интернационализацията на Университета в Лодз“ (Build Up). По време на двугодишното 
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изпълнение проектът обхваща различни дейности за голяма част от академичния и 

административния персонал на университета в Лодз, както и за студенти. Благодарение 

на обученията и курсовете служителите подобриха своите професионални компетенции, 

придобиха нови знания и умения. Чуждестранните студенти получиха допълнителна 

подкрепа в процеса на интеграция с мултикултурната и разнообразна академична общност 

на Лодз. Задачите по проекта са разделени на 3 модула, които се фокусират върху 

нуждите, определени за всяка от целевите групи: учени, администрация и студенти. 

Първият модул включва обучение за преподаватели, провеждащи занятия с чуждестранни 

студенти. 

Резултати: Едно от обученията, проведени по проекта Build Up, се отнася за 

съвременните методи на преподаване и значително надмина традиционно признатия 

модел на междукултурни компетенции. Обучението се състои от четири семинара по 

четири важни дидактични области: активиране на методи, използване на технологии, 

провеждане на лекции и подходящо представяне на учебни материали. Интересното е, че 

всеки от гореспоменатите семинари е оптимизиран за международна аудитория. 

Следователно, в допълнение към междукултурните компетенции, обучението позволява 

развитието на преподавателски и социални компетенции, както и комуникация. Това е и 

пример за подход, който подчертава съгласуваността на социалните и културните 

компетенции. Обученията са толкова успешни, че абонаментите са много краткотрайни. 

Всички места са заети бързо. Той също така доказва голямото търсене на академичния 

персонал за знания в областта на преподаването и меки умения, като социални, 

дидактически и културни умения.  

Заключения: Наличието на междукултурна компетентност се отнася еднакво за 

цялата академична общност, включително академичните преподаватели. Важно е обаче 

тези умения да се комбинират с умения, свързани както с дидактиката и социалната 

комуникация, така и със съвременните методи на преподаване. академичната реалност, 

както и огромното търсене на персонала за този вид цялостно обучение, но също така 

показва как предметът на дидактиката може да се комбинира с мултикултурализъм. 
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Практически казус 3 – Самопрезентация на силните страни 

 

Въведение: Провеждането на класове в мултикултурни групи изисква цялостна 

подготовка както по отношение на съдържанието, така и междукултурните знания и 

умения. Понякога обаче са достатъчни малки, но иновативни дейности, като се има 

предвид, че те значително улесняват работата с такава група и повишават ефективността 

на образованието. 

Условия: Изабела Богданович, преподавател във Варшавския университет, в 

своята статия "Различни аспекти на мултикултурализма от гледна точка на академичен 

преподавател. Добри практики", представя десет избрани практики, които дават добри 

резултати от преподаването в студентски групи, включващи чужденци. Сред добрите 

практики са патентовани решения, като специално разработени карти за работа в екип 

(инструмент), организация на модерирани дискусии и организация на работа в екипи 

(техники). 

Резултати: Едно от заниманията, заслужаващи специално внимание, тъй като 

може да бъде както локално-в един клас, така и глобално-на нивото на целия университет 

е техниката, наречена „Самопрезентация на силните страни“. Използвайки примера на 

група студенти от Украйна, авторът наблюдава различни групови механизми, които се 

срещат в студентските групи. Оказва се, че дори в културно хомогенни групи има 

съпротива срещу интеграцията, тъй като например на украинските студенти липсва 

сътрудничество между тези, които идват от източна и западна Украйна. В смесените 

групи, от друга страна, има хронична липса на контакт, позволяваща на членовете на 

групата да научат за уменията на другите участници. По-специално, това е пречка за всяка 

дейност, при която могат да се използват групови роли. Оттук идеята за самопрезентация 

на вашите силни страни. Авторът, практикуващ метода, посочва, че благодарение на 

неговото използване учениците започнаха да се интересуват от уменията или хобитата на 

своите колеги, като се вземат предвид уменията им в различни дейности. В същото време 

подобна презентация, която се провежда във форума на цялата група или дори на целия 

факултет, ви позволява да се запознаете с всеки член на академичната общност.  

Заключения: Културните и социалните компетенции варират значително. 

Индивидуалното им притежание, дори от голям брой хора в дадена група, не гарантира 

сътрудничество. Ето защо си струва да предприемете всички действия за укрепване на 
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тези компетенции. В същото време те могат да бъдат малки, но важни неща, като например 

представяне на силните страни от всеки ученик от мултикултурна група. Това ще позволи 

на останалата група да научи за силните страни на всеки ученик, независимо от държавата 

им на произход. В същото време тя прехвърля тежестта от възприемането на културните 

различия към възприемането на ценности, които могат да донесат ползи в случай на 

възможно сътрудничество. Тази техника може да се използва в малки групи, както и при 

по-голям форум. Важно е да го приложите към всички и най-вече към получателите, за да 

включите всички членове на групата, независимо от техния произход. Хората в 

мултикултурна среда са склонни да се концентрират в културно хомогенни групи и 

запознаването с предимствата им позволява да се заинтересоват от ценностите на някой 

друг.  

 

Оценка на познанията 

 

1. „Оценяването на културното разнообразие“ е едно от описанията на отношението, 

включени в ключова компетентност (един отговор е верен): 

a. Социални 

b. Многоезичен 

c. Лични 

d. Културно съзнание 

2. Социолозите възприемат социалните компетенции като (един отговор е верен): 

a. Индивидуални 

b. Технологични 

c. Екологични 

d. Относителни 

3. Ядрото на вътрешноличностните компетенции е (един отговор е верен): 

a. Положителна самоидентичност 

b. Затваряне в себе си 

c. Отвореност към социалните отношения 

d. Идентифициране на себе си с ценности 

4. Първата официална институция, в която има процес на акултурация (един отговор 

е верен): 
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a. Семейство 

b. Училище 

c. Правителство 

d. Социални услуги 

5. Самосъзнанието, което е първата стъпка в модела на социалните компетенции на 

Gruczkun, е основно за (един отговор е верен): 

a. умението да се описва 

b. разбиране, че нещата не са такива, каквито ги възприемаме 

c. разбиране, че живеем сред други хора 

d. това изобщо не е първата стъпка  

6. Предизвикателството на отношенията в контакт между културите ни 

предупреждава, че (един отговор е верен): 

a. лошите отношения не винаги са резултат от културни различия 

b. лошите отношения винаги са резултат от културни различия 

c. лошите отношения са необходими, за да се разберат културните различия 

d. лошите отношения ни правят неспособни да разбираме други култури  

7. Индивидуалността е неделима от (един отговор е верен): 

a. обективност 

b. субективност 

c. всемогъщество 

d. близост 
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1.4. Мултикултурализъм, интеркултурализъм, 

транскултурализъм 

от FRAME Foundation, Полша 

 

Обобщение на теоретичната рамка: Концепциите за мултикултурализъм, 

интеркултурализъм и транскултурализъм са много неясни. Те обаче се отнасят до една 

реалност, а именно тази, в която в един глобализиран свят културите постепенно се 

смесват. В тази реалност са възможни няколко сценария на действие.  

Мултикултурализмът може да се отнася до самия феномен на присъствието на 

много култури в една област, но от гледна точка на образованието, това е подход, основан 

на създаването на обща културна идентичност, основана на доминиращата култура. Такъв 

е случаят в САЩ. В Европа има различен модел, основан на идеята за интеркултурализъм. 

Тя се основава на съвместното съществуване на много култури в една област, без да 

посочва нито една като доминираща, но разчита на междукултурен диалог. Тези два 

възможни сценария трябва да бъдат умишлени, тъй като естественият ефект от смесването 

на културите е транскултурализмът. От нивото на индивида това означава да изберете тези 

елементи, които са най-привлекателни и интересни. Липсата на контрол над този процес 

ще доведе до унифициране и по този начин изчезване на по-малко атрактивни и нишови 

култури, а техните ценности постепенно ще бъдат заменени от консуматорство. 

 

Практически казус 1 – Кухня на конфликта 

 

Въведение: Конфликтите могат да възникнат по много причини. Но 

екстремизацията им е изключително политически въпрос. При всеки конфликт е важно да 

опознаем другата страна, но и да открием това, което ни свързва със страната на 

конфликта. От друга страна, също е важно да се опознаем, да изразим желанието си да 

бъдем разбрани, ако искаме сами да разберем отсрещната страна. Подобна инициатива е 

проектът „Кухня на конфликта“. Той започна във Варшава, Полша през 2016 г.  

 

Условия: Някои елементи на културата водят до конфликт, когато човек срещне 

различните си колеги в други култури. Но има и елементи, които въпреки очевидните 



  
 
 

  

 
 

25 

разлики могат да се комбинират. Защото не предизвикват страх, агресия, желание да се 

затворят в навиците си, а любопитство. Кухнята несъмнено е такъв елемент. 

Следователно, това може да е това, което позволява на човек да опознае други култури и 

да премахне конфликтите. 

Резултати: Kuchnia Konfliktu (Кухня на конфликт) е място за среща на култури и 

социален диалог, а също и мобилен ресторант, предлагащ ястия от региони на света, 

засегнати от конфликти. Сервираните ястия се приготвят от имигранти и бежанци от 

региони, засегнати от въоръжени конфликти, и по този начин Кухнята е платформа за 

интеграция на чуждестранната общност с жителите на Варшава, както и други градове, 

тъй като идеята се разпространява и в други полски градове. Всяка направена поръчка е 

придружена от лична история на човек с миграционен опит, информация за политическата 

ситуация в даден регион или е свързана с културата, изкуството и социалния живот. Тези 

различни гледни точки отразяват разнообразието на всяка страна и са източник на 

разговори и дискусии с гостите. Конфликтната кухня е пример за активни усилия за 

намаляване на ксенофобията и очевидните и несправедливи стереотипи. 

Заключения: Както казват поляците: „Чрез стомаха към сърцето“, тази поговорка 

крие мъдростта да се използват национални кухни за свързване на хората и насърчаване 

на културния плурализъм. В същото време за други хора тя разпространява знания не само 

за готвенето в различни култури, но и за положението в засегнатите от конфликти страни. 

Кухнята на конфликта допринася за подобряването на положението на имигрантите не 

само като им дава работа, но и като дава възможност за директен контакт с поляците, 

достъп до професионално образование и подкрепа при получаване на професионална 

помощ от институции или организации, работещи за имигранти.  

 

Практически казус 2 – С хляб и сол 

 

Въведение: Има много различни отношения към хората от различни култури. Тези 

нагласи са индивидуални, но могат да се превърнат и в колективни (социални) отношения 

към чуждите култури. Тези отношения се подхранват от медиите и политиците, като не 

винаги отразяват реалното отношение на хората към чужденците. Още повече, че най -

големият враг на стереотипите са отделните истории. Понякога е достатъчно да ги 

съберете и да ги покажете на обществото, за да промените социалното отношение. 
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Условия: Поздравът с хляб и сол е традиционен полски обичай да се поздравяват 

гостите. През 2012 г. инициатива е създадена от група хора, които, след като научават за 

отделните истории на бежанците, решават да се борят срещу стереотипите и да накарат 

поляците да ги поздравят според традицията: с доброта, хляб и сол. Затова наричат 

проекта си по този начин. 

Резултати: Основните цели на проекта са две: повишаване на осведомеността на 

поляците за положението на имигрантите и бежанците, както и въздействие върху 

миграционната политика на страната и борба с ксенофобията, стереотипите и 

невежеството. Проектът беше формализиран с течение на времето като неговите 

основатели създават фондация „Polska Gościnność“,  който продължава да се развива, тъй 

като все още има големи нужди от неговото развитие. Дейностите се състоят в 

разпространение на индивидуални истории на имигранти и бежанци, в подкрепа на всяка 

инициатива, насочена към разпространение на информация и приемане на хора от 

различни култури. Интересни социални кампании се организират с видеоклипове, 

разказващи трогателни и сърдечни истории. Благодарение на използването на социални 

медии, проектът има шанс да разпространи идеята за толерантност и културното 

приемане. Също така и да се борят с негативни стереотипи.  

Заключения: Насърчаването на идеята за мултикултурализъм, както и културната 

толерантност и приемане не трябва да бъде свързано само със системни решения. 

Очакванията за политически решения могат и трябва да вървят ръка за ръка с 

инициативите като полския проект „Хляб и сол“. Самите поляци казват, че не са много 

приятелски настроена нация към чужденците и в същото време се гордеят с 

гостоприемството си. Проектът се позовава на него, опитвайки се да промени 

отношението на поляците към чужденците като показва индивидуалната история на 

бежанците и мигрантите. Борбата срещу стереотипите има шанс за успех, когато се 

подчертава, че зад всяка култура, както и на собствена, стоят хора с техните индивидуални 

истории. Живеем във все по-мултикултурен свят, така че трябва да разберем, че всички 

сме част от един и същи свят. 
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Практически казус 3 – Lemkos 

 

Въведение: Мултикултурализмът не е свързан само с миграцията или 

нарастващата глобализация. Той е свързан и с национални и етнически малцинства, 

живеещи в рамките на по-големи общности, нации, които изразяват своята идентичност 

чрез държави. За да се запазят тези малцинства, е важно да се открият, но и да се 

предоставят систематични и надеждни знания за тях на други общности и култури, както 

и на самите тях, за да се запази тяхната културна идентичност. 

Условия: Лемките са етническо малцинство, признато в Полша. Лемките са 

русини, които живеят в Закарпатие: живеят в Полша, Украйна, Словакия, Унгария и 

Румъния. В посланието си те са подложени на множество преследвания от отделни 

правителства. Пример за това е акцията „Wisła“ („Висла“), предприета от полското 

комунистическо правителство. В резултат на това хиляди лемки са били насилствено 

разселени дълбоко в СССР. Едва от края на 20-ти век лемките си връщат достойното място 

в полската общност и тяхната култура системно се възстановява. Важно е, обаче, че тя се 

съживява в първоначалния си вид, също и за самата Лемковска общност, и тук науката 

може да помогне. 

Резултати: Първите филологически специалности със специализация рутен и 

лемко са открити в Педагогическия университет в Краков през 2016 г. Проучванията са 

стартирани на базата на по-голяма езикова група, а именно те са включени в офертата на 

руската филология. Те са предназначени както за тези, които се интересуват от 

лемковската култура, така и за самите лемки, които силно се интересуват от съживяване 

и култивиране на своите културни традиции. Това е отличен пример за това как науката 

може да помогне на националните малцинства да задълбочат и пречистят знанията за 

своите култури. 

Заключения: Едно от условията за съвместно съществуване на културите е 

тяхното взаимно разбиране. Най-вече се основава на стереотипи, които сами по себе си не 

са лошо явление. Те стават такива, ако се основават не на знания, а на убеждения и 

представляват края на опознаването на дадена култура. Въпреки това, за да се разбере 

добре друга култура, е необходимо да се надхвърли стереотипите и да се разчита на 

доказани, верни и систематизирани знания. Видът, който всеки университет трябва да 

даде. Ето защо изследванията върху културите на отделните национални малцинства са 
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много важни и заслужаващи следене. Особено във времена, когато академичното 

преподаване се е превърнало в служител на пазара на труда и предлага само „модерни“ 

насоки, които ви позволяват да постигнете успех в глобализирани дисциплини, като 

пренебрегвате до известна степен нюансите на древните култури, обичаи или езици. 

Примерът на русинско-лемковската философия в Педагогическия университет в Краков е 

добра практика, която позволява на лемките да се надяват на правилно възраждане на 

тяхната култура и ще позволи на тези, сред които живеят лемките, да ги разберат 

правилно.  

 

Оценка на познанията 

 

1. Мултикултурализмът може да се разбира като (един отговор е верен): 

a. част от образователната система 

b. политически подход 

c. състояние на съвременния социален свят, в което никоя култура не може да 

бъде затворена 

d. ефект от процеса на глобализация, ограничен до икономически въпроси. 

2. Как се нарича подходът, въз основа на който всички култури в определена област 

се запазват без различия в третирането (един отговор е верен): 

a. топящ се съд 

b. купа за салата 

c. купа за топене 

d. глобализиран свят  

3. Стратегията на топящия се съд предполага (един отговор е верен): 

a. обща културна основа за хора с нашето разнообразно етническо и културно 

минало 

b. унифицирано третиране на различни култури от определена област 

c. обединяване на всички култури в процеса на глобализация 

d. ограничаване на обществото до една етническа група  

4. Мултикултурното образование се отнася до стратегията (един отговор е верен): 

a. купа за салата 

b. топящ се съд 



  
 
 

  

 
 

29 

c. една нация една култура 

d. панкултурализъм 

5. За правилно прилагане на междукултурното образование (един отговор е верен): 

a. Знанието за всички култури е важно 

b. Знанието за нашата собствена култура е важно 

c. Познаването на нашата собствена култура не е важно 

d. Познаването само на съседските култури е важно  

6. В рамките на междукултурното образование трябва да се погрижим за (повече от 

един отговор е верен): 

a. нашата собствена култура 

b. културите на малцинствата 

c. култури на мигрантите 

d. култури на бегълците  

7. Транскултурализмът е косвено свързан с термина (един отговор е верен): 

a. културно разделение 

b. културна диференциация 

c. макдонализация 

d. интеркултурализъм 

8. Транскултурализмът като процес е (един отговор е верен): 

a. естествен 

b. политически 

c. икономически  
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1.5. Социална и индивидуална идентичност 

От Пакс Родопика, България  

 

Обобщение на теоретичната рамка: Социалната идентичност е чувството 

на човек за това „кой е той“ въз основа на членството си в групата и организациите, към 

които принадлежи. Фундаменталните разграничения между лична и социална 

идентичност се отнасят до различното ниво на приобщаване в самокатегоризацията. 

Главата разработва политическите, териториалните, културните и наследствените 

концепции като „национал-на държава“ и „държава-нация“. „Западният“ и „източният“ 

модел на формиране на евро-пейските нации също са прегледани. Освен това се 

разглеждат някои основателни въпроси: как обективните условия ни влияят на 

индивидуално ниво за формиране на национално съзнание?; при какви условия се 

извършва преходът към активно национално съзнание? Тъй като националното съзнание 

разширява обхвата си не само сред водещите, но и върху етническите малцинства, в това 

отношение бяха разгледани различни концеп-ции: елит/маса, предмодернисти и 

модернисти; конструктивисти или обективисти. 

 

Практически казус 1 – Упражнение “Ти” език - “Аз” език 

 

Въведение: Способността да общувате с другите по теми, свързани с нечия 

самоличност, е важна - без значение дали става въпрос за лични или работни въпроси. 

Способността да задавате правилните въпроси на аудиторията, особено в 

университетските уроци, е от решаващо значение - тя определя как студентите ще 

възприемат своя професор и как ще се чувстват по темата, която се преподава. Професор 

или асистент, който е в състояние да зададе правилните въпроси в междукултурна и 

междукултурна среда (ICC), ще бъде много по-оценен от учениците и те ще бъдат много 

по-ангажирани и с желание да участват в уроците. Следователно използването на езика, 

информацията и концепциите, които искате да предадете чрез въпроси, трябва да се 

обмислят много внимателно - особено в университетска среда.  

Условия: Представете си, че вашият колега г-н Милев, с който преподавате в 

начален етап на основната образователна степен (или по даден предмет), неспазва 



  
 
 

  

 
 

31 

държавния образователен стандарт по интеркултурно образование. Притежава 

стиреотипи и предразсъдъци към етническите малцинства. Докато вие (за пореден път) не 

постигате резултати с учениците по този стандарт, решавате да говорите по въпроса 

открито с вашия колега. 

„Ти“ – Език 

• „Когато общуваш с учениците си не демонстрарай 

предразсъдците си към ромите“. 

• „Защо не се опиташ да промениш методите си на работа?“ - 

„Ти“– Езикът омаловажава другия човек (и разгорещява конфликта).  

“Аз“ - Език  

1. Ситуация (прецизно, не пренебрежително описание на поведението на другия 

или на проблема): „Когато преподаваш своя предмет не се съобразяваш със стандарта по 

интеркултурно образование на МОМН и аз имам проблеми с учениците по моя предмет“ 

2. Последствия (не омаловажаващо описание на последствията за себе си) 

„Заради това аз се опитвам да не засягам пред учениците темата за 

дискриминацията, но така не формирам у тях нагласи спрямо социокултурното 

многообразие. Така пречиш на работа та ми...“ 

3. Чувства (не омаловажаващо описание на чувствата ни) „Чувствам се несигурен 

и разочарован“. 

„Аз“ – Езикът оценява другата личност (и позволява съвместно решаване на 

конфликта) 

Резултати: Умения за задаване на въпроси - Чрез задаване на въпроси получаваме 

важна информация за нашите ученици. Това ни позволява да фокусираме мислите и 

действията си върху тях. За тази цел е важно да се задават добре обмислени въпроси. Те 

могат да помогнат за анализиране нуждите или желанията на учениците и в същото време 

придават на разговора ориентация към целта или решението. За това въпросите трябва да 

бъдат добре подбрани и зададени в подходящия момент. 

Правила при задаване на въпроси: 

• Задавайте само по един въпрос в удобен момент. 

• Преди да зададете въпрос трябва да знаете какво точно целите 

с него. Иначе учениците ще се затруднят в отговора. 

• Питайте кратки и ясни въпроси с конкретна цел, така че 
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слушателят да може да отговори лесно. 

• Дайте достатъчно време за отговор. 

Opportunities to ask questions:  

Възможности за задаване на въпроси: 

1. Отворени въпроси (започващи с въпросителни думи като: как, какво, защо, кога, 

къде): 

„Как мога да ви помогна?“; „Какво точно се нуждаете?“; „Защо мислите, че …?“. 

Отворените въпроси предполагат подробни отговори, които ни дават повече информация. 

По този начин можем да започнем или да поддържаме разговора. 

2. Затворени въпроси ( тласкат към отговор с „да“ или „не“): „Мога ли да ви 

помогна?“; „Имате ли нужда от съвременната версия?“; „Мислите ли, че трябва да 

продължим с дискусия?“. Тъй като затворените въпроси не допускат повече от две 

възможности за отговор те трябва да се използват не с цел да „заковават“ обучавания, а да 

„заковават“ проблема (анализ на проблема). 

3. Указващи въпроси: Внимавайте когато задавате тези въпроси на обучаемите! 

Използвайки указващи въпроси означава, че вие наистина не искате да получите отворен 

отговор, а да внушите вашето мнение. Очевидно този вид въпроси засилват 

противопоставянето на слушателите. Указващ въпрос, все пак може да бъде много 

полезен, ако желаем да наблегнем на общите интереси: „Сигурен/сигурна съм, че вие също 

сте заинтересовани от добрата ни съвместна работа.“ 

4. Алтернативни въпроси: За да бъдем по-точни тези въпроси могат да се 

квалифицират също като указващи въпроси. На запитания му се дават само две 

алтернативи за отговор. Алтернативните въпроси могат да се използват с обучаемите, 

когато решението е взето и трябва да обсъдят детайлите му: „Ще се видим в сряда или в 

четвъртък?“?” 

Заключения: Умението да използвате правилно езика „ти“ и „аз“ е много важна 

способност при провеждане на лекция/час в МИС среда. Задаването на правилните 

въпроси може да инициира дискусия, в която всички ученици могат да участват и по този 

начин да им помогне да останат съсредоточени и ангажирани в обучението. Скритото и 

понякога „несъзнателно“ значение в даден въпрос може да създаде враждебна или 

неприятна атмосфера в класната стая. По този начин професорът/асистентът трябва да е 

много наясно как той/тя води дискусия. 
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Практически казус 2 – Национална и европейска идентичност 

 

Въведение: Разширяването на Европейския съюз (ЕС) в края на миналия век, с 

включването на страни като Испания, Португалия, Гърция, Англия, Швеция, Финландия 

и Ирландия, започна да променя основите на този съюз, както вертикално, така и 

хоризонтално. Тази тенденция продължава и през първото десетилетие на 21-ви век във 

връзка с разпадането на комунистическата тоталитарна система (90-те години) и 

присъединяването към ЕС на страни от Централна и Югоизточна Европа, включително 

Кипър и Малта. Идеята за запазване и толериране на етнокултурното разнообразие в ЕС 

се усложнява допълнително от присъствието на малцинствени общности в отделни 

държави-членки, които също трябва да бъдат представени в разнообразната палитра от 

нации, етноси и култури на ЕС. Малцинствените групи обаче нямат свое политическо 

представителство и този факт значително усложнява сегментите на политиката за 

опазване на културното многообразие. В някои държави-членки проблемите вече 

възникват на местно ниво и това се фокусира върху общоевропейско ниво. И така, 

въпросът за опазването на етнокултурното многообразие в ЕС и в този контекст целостта 

на самия Съюз е много сложна и трудна задача за бъдещето. 

Условия: Обсъдете в групи, по двойки или поотделно обмислете следните 

въпроси, свързани с европейската и националната идентичност: 

• Докъде трябва да стигнат оптималните граници на Европейския съюз? 

• Какви са европейските държави в края на краищата? 

• Какви са критериите за вашето мнение? 

• Какво според вас е отношението към Европейския съюз във вашата страна? 

• Какво според вас създава нагласите за евроскептицизъм? 

• Как вашата национална култура допринася в паневропейски контекст? 

• В кой от предложените теоретични модели (в учебника) се вписват генезисът и 

развитието на нашата нация? 

• До каква степен според вас нашата нация отговаря на гражданския модел? 

• Как вашата национална идентичност се вписва в концепцията за обща европейска 

идентичност? 

• Каква е ролята на етническите маркери в нашето общество? 
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• Кои са основните проблеми в съжителството между мнозинството и малцинствата у 

нас с оглед на националната рамка? 

Семинар / дискусионна група: Следният семинар може да бъде приложен във 

връзка с дискутираната тема: семинар по бикултурна комуникация. Включени/избрани са 

представители на две култури (нации) или на мнозинство и национално малцинство. Този 

метод включва широк спектър от ролеви игри - индивидуално или в групи, като „говорене 

от името на другия“, играене на ролята на другия и т.н. Дискусия се ръководи от обучител, 

който е в състояние да ръководи сценарий за дискусия / ролева игра.  

Дискусията трябва да се основава на образователно взаимодействие и да включва 

въпроси от образователен, етнически, религиозен, научен, образователен, екологичен и 

дидактически характер. Необходимо е също така да се определят героите, които ще бъдат 

обсъдени. Групата трябва също да вземе предвид възрастовите характеристики на 

участниците, техните образователни квалификации и професионалната им ориентация. 

Дискусията помага на участниците да разберат по -добре културите и да могат да 

общуват ефективно с ученици от различни културни условия. 

Заключения: Дискусията в рамките на това упражнение трябва да се фокусира 

върху следните теми: как да се преодолее сегрегационното отношение към учениците от 

различна Условия (етническа принадлежност, култура, религия и т.н.); има ли хармония 

между нормативната база в образованието и етнокултурните (и религиозни) стереотипи 

на отделните общности в страната; Въведението на предмети за културата и историята на 

другите (чийто майчин език не е национален) и т.н. Горните теми сами по себе си 

предоставят достатъчно материал за дискусия, чрез който да провокират учениците да 

преосмислят подходите в преподаването и тяхното съответствие с съвременните 

етнически тенденции и образователни потребности. 

 

Практически казус 3 – Социокултурни компетенции на 

професор/асистент 

 

Въведение: Основните комуникативни компетенции на професор / асистент, 

работещ в междукултурна среда, са: 

• владеене на официалния език на страната; 
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• стимулиране на социалната интелигентност с цел улесняване на 

ориентирането в новите технологии; 

• критично мислене: способност за мислене чрез решаване на проблеми и 

намиране на изход от различни ситуации; да прави разлика между факти и 

предразсъдъци; 

• учебни стратегии и техники, осигуряващи овладяване на нови умения и 

адаптиране към новите ситуации; 

• комуникационни умения, включително познаване на други европейски езици 

и култури. 

Основните необходими социални умения включват: 

• умения за групово взаимодействие; 

• чувство за отговорност и самодисциплина и реална самооценка на 

собствените способности; 

• умения за вземане на решения, чувство за принадлежност, самооценка и 

умения за управление на риска; 

• инициативност, любопитство, креативност; 

• чувство за професионализъм и мотивация за постижения. 

Условия: Преминете през изброените проблеми.  

• Да приемем, че те се основават на анализ на ситуацията на училищната система в 

дадена държава и проблемите с малцинствата и тяхното включване в образователния 

процес.  

• Децата от ромски и турски произход не могат да бъдат записани в училище. 

Съществува така наречения феномен на „функционална грамотност“. 

• Някои родители от ромски и турски произход са неграмотни или полуграмотни и 

нямат педагогически познания за социализация на детето си. 

• Някои родители не позволяват на децата си да посещават училище поради етнически 

стереотипи, кодирани в тяхната стойност на ориентация. 

• Няма учебници и наръчници за родители и различни форми на обучение в условията 

на семейство или сезонност. 

• Не всички учители са запознати с европейските и международни разпоредби за правата 

на детето, Закона за закрила на детето, Закона за защита от дискриминация и други 

разпоредби и документи на ЕС. 
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• Родителите не са подготвени за интегрирана система на образование в междуетническа 

среда от трите етнически общности: доминиращо мнозинство, малцинство 1 и 

малцинство 2 (групата може да персонализира типа на трите групи, т.е. България, 

турското и ромското малцинство). 

• Сред родителите и учителите има негативно възприятие относно правото на детето да 

расте и да се учи в интегрирана междукултурна среда. 

Резултати: Задачи за дискусионните групи - групата на стажантите трябва да бъде 

разделена на екипи. Всяка група обсъжда въпросите последователно. Всяка група записва 

своите решения на плакат. Общите Заключения от дискусията на групата са представени 

от един лектор. Въз основа на горепосочените проблеми групите обсъждат следните теми: 

• Какви интерактивни методи бихте използвали в преподавателската си практика за 

преодоляване на зададените проблеми и ситуационни трудности? Как бихте 

организирали учебния процес в такава среда? 

• Изберете трите най-важни проблема и предложете методи за тяхното разрешаване. 

• Посочете примерни педагогически форми, чрез които тези проблеми могат да бъдат 

решени в условията на примерен тип и тип училище. 

• Направете SWOT анализ на ситуацията с акцент върху преподаването в МИС. 

Заключения: Професорите играят ключова роля не само по отношение на 

осигуряването на качеството на образователния процес, но и за по -доброто ангажиране 

на студентите в университетския процес на обучение. Следователно трябва да се обърне 

специално внимание на развитието на техните социо-културни компетенции. Те са най -

добре идентифицирани и развити в рамките на дискусионна група с колеги - 

дискусионните групи ще дадат възможност на обучаемите да споделят своя опит и 

проблеми при работата с ученици в МИС. 

 

Оценка на познанията 

 

1. Личната идентичност се отнася до: 

a. самостоятелни категории, които определят индивида като уникална личност по 

отношение на индивидуалните му различия от другите (в групата) лица 
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b. социални категоризации на себе си и другите, самостоятелни категории, които 

определят индивида по отношение на споделените му прилики с членове на 

определени социални категории за разлика от другите 

c. важни източници на гордост и самочувствие 

d. усещането на човек за това кой е той, въз основа на членството в групата. 

2.  Има два основни теоретични подхода по отношение на национализма: 

a. субективист и относително обективист 

b. класическият философски и социологически подход 

c. идеологически и политически концепции 

d. всички от горепосочените 

3. Позовава се етническият модел на нацията: 

a. политическата, правната и икономическата общност на определена, 

исторически различна територия; равенство на членовете пред закона; обща 

гражданска култура и идеология 

b. етническата общност с акцент върху произхода (етногенеза), а не непременно 

територията (която може да се възприема не само в административен смисъл, 

но и като символично етническо пространство 

c. културен феномен с идеологически комплекс 

d. културна, по-рано етническа и протонационална общност 

4. Активен национализъм е: 

a. обикновено насаждани от елитите в обществото за постигане на целите си 

b. направено чрез националистическа пропаганда 

c. формулиране на образа на другия като враг чрез пропаганда, образование, 

литература, история, държавно-административни механизми 

d. всички от горепосочените 

5. Пасивният национализъм е: 

a. е свързано с етническо, национално и национално чувство и се проявява в език, 

бит, традиции и др. 

b. се разработва в случай на пряк конфликт на интереси 

c. се насажда от елитите в обществото за постигане на целите си 

d. е продукт на определена историческа епоха 

6. Според социолога Антъни Гидънс 
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a. държавните граници определят нацията 

b. културното наследство и държавата се допълват взаимно при изграждането на 

нацията 

c. националното съзнание включва по -ранното етническо съзнание, заедно с 

митовете, легендите и устните традиции, станали част от фолклора 

d. естественото чувство за идентичност се проявява чрез съзнателни общи черти, 

родство, расови, езикови, религиозни и регионални общи обичаи и култура, има 

стремеж към подобряване на социалния статус 

7. В новите европейски нации основен фактор за развитието на националното 

съзнание е: 

a. език 

b. чувството за принадлежност към древните цивилизации 

c. култура 

d. религия 

8. Модернистите: 

a. поставят акцент върху важността на отношенията, основани на миналото, 

културата („духовност“, етос), расата, езика, религията, територията и т.н., които 

характеризират човешката общност и я отличават от друга 

b. концепцията често се извлича от биологизиращите и расистки подходи 

c. вярват, че нациите и национализмът са продукт на съвременната епоха, която 

започва в Европа с Френската революция 

d. вярват, че етносът (нацията), нацията и национализмът са биологично 

обусловени и представляват групов израз на солидарност в борбата за оцеляване 

9. Hobsbawm оперира с концепциите за: 

a. патриотизъм (естествено чувство, стимулирано от държавните институции и 

мобилизирано в екстремни ситуации) 

b. държавен национализъм (система, измислила национални исторически разкази, 

национален език и литература, символика, церемонии, култове и др., които 

олицетворяват образа на родината в колективното съзнание) 

c. протонационализъм, основан на съхранена памет (устна и писмена) 

d. всички от горепосочените 
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1.6. Символична комуникация и визуални данни в 

интеркултурна среда 

от Transilvania University of Brașov, Румъния 

 

Обобщение на теоретичната рамка: Комуникацията е символична, а 

символите са многогласни. Тези характеристики пораждат сериозни опасения, особено в 

контекста на мултикултурната комуникация. Имаме различни разбирания за една и съща 

дума и едно и също изображение; вербалната и визуалната комуникация оставят място за 

разнообразни, културно променливи интерпретации. Следователно както думите, 

използвани в диалога, така и изображенията, използвани за ефективна комуникация, могат 

да предизвикат трудности при разбирането и погрешни тълкувания поради множеството 

значения, които носят. За да се противодейства на проблемите, породени от символичния 

характер на комуникацията, би било препоръчително да се комбинират двата начина на 

комуникация. Например, можем да увеличим изразителната сила на някои думи с 

помощта на изображения или да изясним предвиденото послание на някои изображения, 

използвайки словесни обяснения. 

 

Практически казус 1 – Имаме различни разбирания за една и съща 

дума и едно и също изображение 

 

Въведение: В Ръководството е разширена идеята, че едно нещо може да означава 

нещо за някого и нещо друго за някой друг, идеята, че имаме различно разбиране на една 

и съща дума. Ето някои такива случаи: да предположим, че искате да използвате препратка 

към куче в презентация. Кучето може да се разглежда от вас или част от вашата аудитория 

като безобидно животно, докато друга част от публиката го смята за опасно. Може би за 

вас кучето е Снупи, вашият любим, игрив, лоялен домашен любимец. За някой от 

публиката това може да е агресивно куче, с което тя или той е имал изключително 

неприятно преживяване или може би някой наскоро е чул по новините, че куче е убило 

дете. По същия начин орхидеята може да предизвика много приятни спомени на 

определена жена в публиката, докато мъжът може да бъде безразличен към едно и също 
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растение или дори да не го разпознае. Някой може да смята черния хайвер за деликатес, 

нещо много ароматно, докато някой друг може да го определи като отвратителен. 

Условия: Различните разбирания са още по -често срещани в ситуации на 

мултикултурна комуникация, защото много думи носят различни символи в различните 

култури. Цветовете са най -удобният пример. Бялото е цветът на смъртта и траура на 

Изток, цветът на чистотата на Запад и цветът на младостта в Африка. Можем да повторим 

упражнението, използвайки черно, червено и т.н. или със значението на Луната, крава, 

смърт, котка, числото 13, черешови цветове, дракон и т.н. Подобни проблеми с 

разбирането възникват при изображенията. Те могат да имат различно значение за 

различните зрители. 

Може да има значителни разлики между това, което човекът, който прави визуална 

комуникация, иска да предаде, и това, което публиката разбира от тези изображения. За 

да стане по -ясно, ще предложа упражнение, изображение, което циркулира в интернет от 

известно време (вж. Фиг. 1). Какво мислите, че професията е предложена в чертежа по-

долу? 

 

Фиг. 1: Каква е професията на мама? 

 

Със сигурност сте сгрешили! Майката на художника продава последната лопата за 

сняг по време на виелица в специализиран магазин. Разликите между интерпретациите, 



  
 
 

  

 
 

41 

които различните хора в публиката приписват на един и същ образ, могат да бъдат големи. 

Както вече показах, разликата е още по-значителна в случай на мултикултурна аудитория. 

Предлагам нов образ. Във Фиг. 2 виждате ли коледно дърво с подаръци под него 

или „силата, вертикалността, енергията, физическата и психическата здравина“, която е 

представена, както е искал карикатуристът? Сигурен ли си, че е коледно дърво? 

 

Фиг. 2: Просто коледно дърво? 

 

Заключения: Комуникацията е символична и комуникацията в мултикултурна 

среда не облекчава проблема с разбирането и тълкуването, а по-скоро го задълбочава. 

 

Практически казус 2 – Разбирането зависи от хабитуса - пример по 

аналогия 

 

Въведение: За да изясня идеята за различното разбиране на едни и същи неща, 

предлагам интересно упражнение. Случайно открих, когато опитах аналогично 

упражнение, колко много могат да се различават значенията, които сме склонни да 

приписваме на предмети, животни, ситуации. Опитайте сами: направете сравнение между 

себе си, бъдещето си, професията, работата си и т.н. с животно, растение, кола, чиния, 

мебел, анимационен герой и т.н. И най -важното, обяснете всяка аналогия, която си 

направил! Обясненията могат да бъдат като: „шефът ми е като орел, защото има страхотна 
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визия, много е бдителен, нищо не му липсва, плува над служителите и дебне в очакване 

на грешен ход; след това се втурва към непознатото животно, което със сигурност няма 

измъкване ”. След това помолете другите да направят упражнението и да сравнят техните 

обяснения, характеристиките, които приписват на животни, растения и т.н., използвани по 

аналогия с това, което знаете и мислите за едни и същи животни и растения. Ще видите 

колко разлики има. Ако аналогиите се правят от хора от различни култури, тогава 

разликите могат да бъдат грандиозни. 

Условия: Приложих това упражнение в няколко ситуации към стотици участници 

и установих, че има много големи разлики между това, което мисля за орела, да речем, и 

какви характеристики са му приписани от тези, които анализират. Открих такива различия 

в представянето на растения, животни, съдове, коли и музикални инструменти, но съм 

убеден, че същите различия биха се появили и в случай на други аналогии. Трябва да се 

отбележи, че открих важни разлики във възприятието дори в случай на хора със същото 

обучение, същата професия и една и съща култура.  

Проблемът е, че колкото повече разлики има между тези, които участват в 

комуникацията, толкова по -вероятни и по -дълбоки са разликите между значенията, които 

те приписват на това, което се съобщава. Това е така, защото разбирането зависи от 

хабитуса. 

Усетих това много остро, когато представих резултатите от аналогичното 

упражнение на човек с различна културна Условия от мен и респондентите. За да 

анализирам 460 аналогии, се опитах да групирам изброените от моите субекти животни в 

категории. Открих, че изброените животни имат характеристиката да предизвикват 

неприятни чувства: лешояд, чакал, крокодил, врана, сова, бухал, октопод. Другите живот-

ни, които те цитират, са склонни да подбуждат добра воля чрез своята безпомощност - 

гълъб, заек, камила, жираф - или като не се приемат на сериозно: маймуна, папагал, 

катерица, делфин. 

Представих тези резултати на колега, който не е румънец и той постави под въпрос 

съгласуваността на групите, които бях създал. Той ме попита как са създадени групите от 

аналогични съществителни и защо делфинът е в същата група като маймуна, папагал и 

катерица. Той ме попита защо характеризирам тези животни като „не ласкави“, 

„предизвикващи неприятни чувства“, като „безпомощни“ и „не се приемат на сериозно“; 

как мога да докажа, че делфинът не се приема сериозно, че камилата се разглежда като 
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безпомощна, че драконът не се възприема като ласкателен, че бикът и черната коза се 

считат за умни или че лешояд предизвиква неприятни чувства. 

Заключения: Мисля, че такива любопитства и противоречия изобщо не са 

случайни, че хората от различни култури възприемат нещата по различен начин и 

приписват различни значения дори на най-простите думи. Мисля, че отговорът на 

въпросите на моя колега може да бъде свързан с хабитус, с факта, че класифицирах и 

етикетирах съществителните имена въз основа на чувствата, които те предизвикват у мен 

като румънец, който е роден и който живее в същата култура като участниците , където 

делфините все още се използват в детски изложби и където лешоядът е свързан със смърт 

или трупове. Затова трябва да обърнем голямо внимание на думите, които използваме, и 

на ехото, което те произвеждат в нашата аудитория. 

 

Практически казус 3 – Предимствата на визуалната комуникация 

 

Въведение: Едно от големите предимства на използването на изображения в 

комуникацията е способността им да преодоляват културните и езиковите бариери. 

Условия: Открих това, докато правех проучване, свързано със социалната 

стратификация, в което помолих участниците (някои румънци и други италианци) да 

нарисуват социалните класи в своите страни. Намирах за изненадващо, в случая с 

италианците, колко лесно ми беше да ги помоля да направят рисунките и да ги 

интерпретират, без аз да говоря италиански или те да говорят румънски (вж. Фиг. 3). Няма 

да ви бъде твърде трудно, независимо от каква култура идвате или на какъв език говорите, 

да разпознаете дейностите, заснети в чертежа, къде се провеждат, броя на членовете на 

семейството, представляващи долната и горната класа в Италия, и т.н. 
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Фиг. 3: Италианци, представляващи съответно горната и долната класа в 

днешна Италия 

 

Друго предимство на изображенията е, че те помагат на хората в публиката да 

разберат, да се поставят на мястото на снимките. 

Когато искате да накарате хората в публиката да разберат неща, които не са 

преживели, изображението може да бъде по -добър вариант за комуникация от думата. 

Трудно е например да се поставите на мястото на човек, който установи, че страда от 

неизлечима болест, но можете да разберете по-добре през какво е преминал, ако ви покаже 

въздействието на новините в снимки преди и след (вж. Фиг.4). За публиката ще бъде по -

лесно да разбере например каква е бедността в Румъния или Индия, каква е старостта, 

какви са имигрантите, ако успеят да ги видят. 

 

Фиг. 4: На сватба, преди да разбера за моя тумор / В коридора, в болницата. 

Знам за тумора! 
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Така че, можем да говорим за предпочитанието на визуалната комуникация в много 

ситуации. Но за да стане посланието още по -ясно и по -поразително, понякога е 

препоръчително представеното изображение да е придружено от текст. Обяснителният 

текст може да засили силата на визуалното съобщение (вижте фотогласа). 

 По -горе показах огромния комуникационен потенциал на единични образи; но 

изразителната сила на визуалното съобщение се увеличава, когато представяме няколко 

такива единични визуални парчета, събрани в едно цяло. Така визуалната комуникация 

става още по -ефектна, когато изображенията (и придружаващите ги текстове) са 

подредени в смислени последователности. Те изграждат история, правят съобщението 

изрично, обогатяват го и т. н. В този случай говорим за визуални есета. 

Например, опитвайки се да покажа колко е трудно за децата в инвалидни колички 

да водят нормален живот в страна, която не се интересува от тях, направих визуално есе, 

поставяйки последователно изображения и текстове, които разкриват ситуации от 

ежедневието, които представляват страхотно затруднения за тези деца (вж. фиг. 5, 6, 7 и 

8). 

 

Фиг. 5: Когато асансьорът е дефектен, е трудно да се качиш по стълбите към 3 

-тия етаж 
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Фиг. 6: Какви страхотни колеги имам, всеки ден ме носят нагоре и надолу по 

стълбите в гимназията .... 

 

Фиг. 7: Когато вали, е много трудно да се изкачиш ... пътят към къщата ми 

 

 

Фиг. 8: Колко спокойно и колко добре се чувствам след баня, но колко е трудно да 

влизате и излизате от ваната.. 
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Мисля, че вече сте усетили, изображенията имат по -голямо въздействие върху 

публиката, отколкото думите. Изображенията са запомнящи се и когато говорим за 

представяне на някои чувствителни, движещи се неща в изображения, тогава 

изображенията дори могат да преследват тези, които ги гледат. 

В проучване, проведено преди няколко години, се опитах да разкрия нуждите на 

семейства с рак. Чух шокиращи истории, които се задържаха в съзнанието и душата ми 

дълго време, но това, което ме преследваше и все още ме преследва, са снимките, 

направени от участниците, за да ми покажат какво означава да живееш с неизлечима 

болест. Във Фиг. 9 можете да намерите една от тези снимки и обяснителния текст на 

автора. 

 

Фиг. 9: Имам цяла колекция от часовници; все пак, сега .. те отчитат само 

моите часове.. 

 

Когато родителите говореха за неизлечимите болести на децата си, историите бяха 

още по -впечатляващи, както и образите, уловени от тях. Фиг. 10 показва съобщението на 

майка, която говори от името на своето малко момченце със синдром на Даун и тежки 

сърдечни дефекти. Той може да се храни само с помощта на маркуч и спринцовка. 
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Фиг. 10: Искам да мога да ям с лъжица и вилица, както прави моето 

семейство.. 

 

Затова бих препоръчал визуална комуникация, когато е възможно. 

 

Оценка на познанията 

 

1. Възниква въпросът за многогласния характер на символите: 

a. Само в ситуации на общуване в рамките на една и съща култура 

b. В комуникационни ситуации както в една и съща култура, така и в 

комуникационни ситуации в мултикултурна среда 

c. Само в ситуации на комуникация в мултикултурна среда 

2. Разбирането на това, което се съобщава, зависи от: 

a. Знание 

b. Опит 

c. Емоции 

3. При комуникация: 

a. Едно и също нещо може да означава нещо за някого и нещо съвсем различно за 

някой друг 

b. Едно и също нещо може да означава нещо в един контекст и нещо друго в друг 

контекст за един и същ човек 
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c. Едно и също нещо може да означава нещо във връзка с нещо и нещо друго във 

връзка с нещо друго 

4. Символите могат да бъдат: 

a. Универсален 

b. Многоизмерни 

c. Контекстуални 

d. Лични 

5. Най -общо казано, изображенията могат да носят: 

a. Един -единствен смисъл 

b. Няколко различни значения 

6. Визуалната комуникация е: 

a. По -малко достъпна от вербалната комуникация 

b. По -запомнящо се от вербалната комуникация 

c. По -малко изразителна от вербалната комуникация 

7. Комуникацията чрез изображения може да бъде проблематична поради: 

a. Фактът, че те могат да предадат нещо различно от това, което е било предвидено 

b. Фактът, че човек не може да контролира това, което предизвикват у зрителя 

c. Фактът, че елементи, свързани с контекста, в който се осъществява визуалната 

комуникация, могат да изкривят желаното съобщение 

8. Когато е възможно, препоръчително е: 

a. Да общува само устно 

b. Да комуникира само визуално 

c. Да общуват както устно, така и визуално 
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Модул II. Модели на образование 

 

 

2.1. Образование в мултикултурна среда 

2.2. Диалог и комуникация в мултикултурна и интеркултурна среда 

2.3. Приобщаващо образование от мултикултурна и интеркултурна 

гледна точка 

2.4. Прилагане на образователни модели в мултикултурна и 

интеркултурна среда 

2.5. Интеркултурни подходи в развитието на европейска образователна 

система  
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2.1. Образование в мултикултурна среда 

от Transilvania University of Brașov, Румъния 

 

Обобщение на теоретичната рамка: Тази глава представя основни 

концепции и подходи за образованието в мултикултурна среда. Той започва като 

подчертава основната цел на съвременните политики за образование в мултикултурна 

среда, а след това предлага дефиниции на няколко понятия, които са необходими за 

разбиране на предизвикателствата и възможностите, определящи тези среди. Следващите 

раздели предлагат преглед на последните теми и подходи на образователните процеси в 

мултикултурна среда, като теоретични модели, идеологически рамки и видове 

образование, като подчертават общата ориентация на тези подходи: създаване на културно 

отзивчива учебна среда. И накрая, накратко са описани четири професионални роли, 

свързани с образованието в мултикултурна среда: преподаватели като културни 

работници, обучители на междукултурна комуникация, училищни медиатори и 

междукултурни медиатори.  

 

Практически казус 1 – Ромско етническо малцинство 

 

Въведение: Много ромски общности в Европа се характеризират с ниско ниво на 

образование, липса на квалификация и по -високи нива на безработица. В много случаи 

образователното положение на ромските деца като цяло е по-лошо от това на неромските 

деца по отношение на отпадането от училище, неотчетените отсъствия и резултатите от 

изпитите и националните оценки. В проучване, проведено в Румъния между октомври 

2015 г. и март 2016 г., ние попитахме местните заинтересовани страни и ромските 

родители какви решения считат за най -добри за увеличаване на достъпа на ромските деца 

до образователната система1. 

Условия: Проведохме 20 полуструктурирани интервюта и фокус-група в 10 

местни общности, всяка със значително ромско население. Интервюирахме директори на 

училища, представители на публичната администрация, отговорни за социалната работа, 

 
1 See for details: Csesznek, C., 2018. Identifying Solutions to Promote the Education of Children in Roma 
Communities. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series VII, Vol. 11 (60), 1, 85-96. 
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учители, които работят с класове, съставени предимно от ромски деца, и родители на 

ромски деца. По -долу ще представя някои от решенията, предлагани от участниците в 

това изследване, решения, свързани с популяризирането на концепциите за 

мултикултурно образование и интеркултурно обучение, обсъдени в Ръководството.  

Резултати 

• Организирането на извънкласни дейности с участието на ученици и други 

членове на семейството се разглежда като средство, способно да подобри 

комуникацията учител-ученик и да мотивира децата да се радват да идват на училище. 

В такива дейности могат да се подчертаят специалните способности на учениците, като 

пеене, танци или техните хобита, които не са непременно видими в конвенционалния 

образователен процес.  

• Наличието на посредник за улесняване на комуникацията между училището 

и ромските семейства се разглежда като отлично решение за подобряване на участието 

на ромските деца в училище и промяна на негативното отношение към официалното 

образование. Респондентите не са намерили за необходимо училищният медиатор да 

бъде ром, но той/тя трябва да познава много добре ромската общност и трябва да 

притежава напреднали комуникативни умения. 

• Някои от директорите на училища посочиха, че училището трябва да стане 

по-привлекателно за децата, чрез по-интерактивни дейности и методи на обучение, 

фокусирани върху интер-културната комуникация и личностното развитие.  

Заключения: Решения като тези, посочени в гореспоменатото изследване, ценят 

участието на ромите в общността и училищния живот, както и по-добрата комуникация 

училище-семейство-общност. Те също са в съответствие със социалните ценности, 

насърчавани от междукултурното образование: участие на ромите в социални проекти, 

овластяване на ромската общност и развитие на общността, намаляване на 

дискриминацията спрямо ромите и т.н.  

Моля, помислете за други възможни решения, предназначени да допринесат за 

консолидирането на образованието в ромските общности или в друга мултикултурна 

среда. 

 

Практически казус 2 – Училищният посредник 
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Въведение: В румънската образователна система медиацията в училище е важна 

мярка за подпомагане на ученици в общности в неравностойно положение, особено при 

тези със значителна ромска популация. Училищният медиатор е част от помощния 

преподавателски състав, той или тя се заплаща съгласно Закона за националното 

образование от 2011 г. и има основната роля „да подкрепя участието на всички деца в 

общността по време на задължителното образование, като насърчава участието на 

родителите в образованието на децата и училищния живот и чрез улесняване на 

сътрудничеството между семействата, общността и училището ”. Училищните медиатори 

са ключови лица в комуникацията между училище и семейство, в райони с големи и в 

неравностойно положение етнически ромски общности. В проучване, проведено през 

2019 г. в окръг Брашов, Румъния, ние анализирахме 41 доклада на училищните медиатори, 

в които те бяха помолени да опишат дейността, извършена през втория семестър на 

учебната 2018-2019 г.2.  

Условия: Ние идентифицирахме и анализирахме основните дейности, в които 

участват училищните медиатори, основните резултати, които са постигнали, проблемите 

или трудностите, както и техните предложения за подобряване на дейността по училищно 

посредничество.  

Резултати: 

Повечето училищни медиатори от окръг Брашов (33 от 41) са работили в селски 

училища и са от ромска етническа принадлежност. 

Основните дейности, извършвани от медиаторите, бяха: комуникация между 

училище и семейство, посещения у дома, извънкласни дейности, създадени за 

подобряване на отношенията между училището и семейството, наблюдение на учениците 

в риск и сътрудничество с училищния персонал в различни дейности, свързани с 

участието на ромските ученици в образованието програми. 

Основните социални проблеми, възприемани от училищните медиатори в техните 

общности, са: несигурност в семейството, отпадане от училище, пропускане на часове, 

незаинтересованост към образованието и участие на децата в трудовите процеси. 

Основните решения на такива проблеми, според училищните медиатори, бяха: 

поддържане и подобряване на комуникацията училище-семейство-общност, повишаване 

 
2 See for details: Szasz, D., & Csesznek, C. (2019). School Mediators as a Mechanism for Increasing Educational 
Level and Social Integration in Roma Communities. Romanian Journal of Sociology, 5-6 , 435-446. 
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на осведомеността за състоянието на образованието в ромските общности, 

психологическо консултиране за ученици и родители, повече образователни програми, 

предназначени за повишаване на привлекателността на училището, интер-културните 

дейности, посещенията у дома и непрекъснатото обучение на преподавателите за работа 

с ромски деца. 

Основните резултати, получени при извършването на тази работа, бяха описани 

като: намален отсъствие, намалено отпадане, подобрена комуникация между училище и 

семейство, логистична подкрепа за училище и ученици и подобрени резултати от 

обучението.  

Заключения: Училищните медиатори са много важен ресурс за по-добро 

разбиране на социалния свят на мултикултурните общности, особено в случай на 

общности в неравностойно положение, където различни етнически или други културни 

групи могат да имат ограничен достъп до обществени блага или услуги. Училищните 

медиатори биха могли да подобрят комуникационните процеси между образователната 

система и лишените етнически или расови общности на местно ниво; те също биха могли 

да донесат нови перспективи и решения, основани на общността, за повишаване на 

социалната интеграция. Моля, помислете за други социални контексти, в които 

училищните медиатори биха могли да помогнат на общностите и образователните 

институции. 

 

Оценка на познанията 

 

1. В мултикултурна среда възможностите за образование произтичат от (един отговор е 

верен): 

a. наличието на предразсъдъци и дискриминация; 

b. разнообразието от културни ресурси; 

c. конфликтите между различни социални групи. 

2. В мултикултурна среда университетите и училищата не трябва (един отговор е верен): 

a. предоставят програми за обучение на учители и персонал, за да разберат 

по-добре различните културни перспективи; 

b. помагат на учениците да станат междукултурно компетентни; 
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c. насърчават учениците и персонала да култивират етнически или расови 

пристрастия. 

3. Според Oryan и Ravid (2019) ключовата идея в мултикултурна среда е да се (един 

отговор е верен): 

a. празнуват образованието във връзка с етноцентризма; 

b. празнуват образованието във връзка с отделни образователни системи; 

c. празнуват образованието във връзка със социалната справедливост. 

4. Основната цел на междукултурното обучение е (two answers are correct): 

a. да развиват междукултурна компетентност; 

b. развиване на културни различия; 

c. за развитие на културната интелигентност.. 

5. Теоретичният модел, предложен от Fantini и Tirmizi (2006), подобрява набор от 

елементи, които са основни за успешните междукултурни взаимодействия. Кой е 

правилният набор от елементи? (един отговор е верен): 

a. знания, интерес, умения и нагласи; 

b. знания, осъзнатост, визия и нагласи; 

c. знания, осъзнатост, умения и нагласи. 

6. „Съвместно образование“ в мултикултурна среда се отнася до (един отговор е верен): 

a. социални контексти, в които различни групи насърчават своята културна 

автономия; 

b. ситуации, в които се насърчават приемането и интегрирането на различни 

културни групи в образователните среди; 

c. социални контексти, където различни етнически групи живеят заедно. 

7. Междукултурният посредник е работа, която се занимава (един отговор е верен): 

a. отношения между имигранти и приемащи общности; 

b. социално маргинализирани студенти и техните семейства; 

c. отношенията между имигрантите и техните родни страни. 
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2.2. Диалог и комуникация в мултикултурна и интеркултурна 

среда 

от University of Zagreb, Хърватска 

 

Обобщение на теоретичната рамка: Основната разлика между диалога и 

комуникацията в мултикултурна и интеркултурна среда и диалога и комуникацията в 

стандартна социално и културно хомогенна среда се намира в разликата между културите, 

от които комуникаторите са част и които използват в своите комуникационни процеси. 

Съответно, разликата между културите е един от фокусите на мултикултурни и 

интеркултурни комуникационни изследвания, с фундаменталното разбиране, че 

интеркултурното означава да бъдеш диалогичен, да празнуваш различието и 

множеството. Мнозина, които теоретизират за мултикултурната и интеркултурната 

комуникация, се стремят да открият прилики и различия между културите. Според тях 

мултикултурните и интеркултурните комуникационни изследвания се фокусират върху 

сравняване на комуникационните модели на различните култури, изследване как хората 

от различни култури прилагат своите културни и комуникационни модели във 

взаимодействие и изследване как тези културни и комуникационни характеристики 

влияят върху взаимодействията в конкретен контекст. Поради това основният фокус на 

учените с мултикултурна и интеркултурна комуникация е управлението на културните 

различия. 

 

Практически казус 1 – Културни различия, стереотипи и 

комуникационни потребности в интеркултурната комуникация 

 

Въведение: Този практически казус, разработен от Arkadiusz Gut, Michal 

Wilczewski и Oleg Gorbaniuk3 (2017, стр. 1), както те заявяват, „изследва личните мнения 

на китайските служители, работещи в мултикултурна среда, за връзката между 

културното разнообразие и ефикасността на тяхната комуникация в мултикултурна среда 

 
3 Gut, A., Wilczewski, M., & Gorbaniuk, O. (2017). Cultural Differences, Stereotypes and Communication Needs in 
Intercultural Communication in a Global Multicultural Environment. The Employees’ Perspective. Journal of 
Intercultural Communication, 43. Retrived from: https://immi.se/intercultural/nr43/gorbaniuk.html 
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”. За да разберат по -добре връзката между културните условия и ефективната бизнес 

комуникация, те провеждат анкета сред 20 служители от китайско дъщерно дружество на 

европейска водеща световна производствена компания. Резултатите показват, че „дори 

респондентите да са изразили отрицателни ефекти на културните различия върху 

комуникацията, те също проявяват положително отношение към интеркултурните 

взаимодействия“ (Gut et al., 2017, стр. 1). Заключението е, че „игнорирането или дори 

неуважението към различните културни ценности на интерактантите се разглеждат като 

основни бариери в междукултурната комуникация и такива бариери могат да бъдат 

избегнати, когато се спазват различни културни условия“ (Gut et al., 2017, стр. 1 ).  

Условия: Основната цел на тяхното изследване е „да се определи до каква степен 

културата влияе върху начина, по който служителите на компанията възприемат 

комуникационните практики в мултинационална бизнес среда и до каква степен 

междукултурните взаимодействия оформят картината на междукултурната бизнес 

комуникация, видяна от самите участници в процеса комуникация” (Gut et al., 2017, стр. 

2). Тъй като изследователите се „интересуват особено от отношението на служителите към 

комуникационните взаимодействия с професионалисти с други културни условия, както 

и от техните чувства и мнения относно източниците на трудности в такава комуникация, 

тяхното въздействие върху задоволяването на психологическите нужди на участниците и 

- накрая - възможни средства за преодоляване на тези трудности (...) изследователските 

въпроси (...) [бяха]: Какъв е опитът и мненията на участниците относно (1) влиянието на 

културното разнообразие върху процеса на комуникация на работното място? (2) 

влиянието на стереотипните възприятия на служителите върху професионалната 

комуникация и задоволяването на техните психологически нужди, (3) източниците на 

комуникационни проблеми и средствата за тяхното преодоляване в бъдеще? ” (Gut et al., 

2017, стр. 4). 

Резултати: Изследването потвърждава, че „повечето респонденти смятат, че 

неуважението към културните ценности е най-големият източник на недоволство и 

намаляване на тяхното благосъстояние и положително отношение към колегите. 

Резултатите показват, че участниците в проучването очакват с нетърпение културно 

обучение, както и официални и неофициални срещи, на които могат да се запознаят (себе 

си и другите) по-добре с други култури (което съответства на културната адаптивност като 
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начин за преодоляване на негативните ефекти от междукултурното взаимодействие 

проблеми), така че техните култури да бъдат по-уважавани“ (Gut et al., 2017, стр. 10). 

Заключения: Това изследване потвърждава, че „трябва да се обърне специално 

внимание на специфичните за културата фактори, когато се характеризира ефикасността 

на комуникацията, тъй като многобройните изследвания показват, че те са ключови и 

положителни фактори, които подобряват процесите на преговори и вземане на решения, 

стимулират представянето на членовете на мултикултурните екипи и увеличават тяхното 

удовлетворение и намаляват отсъствието на работа “(Gut et al., 2017, стр. 10-11). 

 

Практически казус 2 – Анализ на „екстремния“ междукултурен 

диалог 

 

Въведение: В този практически казус авторът Фред Дервин4 (2015) се занимава с 

вездесъщата „интеркултурна“ концепция. Контекстът на изследването се осигурява от 

образованието във Финландия, което въпреки световната си оценка рядко проблематизира 

как да се справим с разнообразието. Дервин изследва въздействието на един курс за 

„мултикултурно образование“ върху финландски и международни учители студенти. 

Целта на курса е „да помогне на студентите да се научат бързо да развиват критични 

компетенции към многото и разнообразни подходи на разнообразието“ (Dervin, 2015, стр. 

72). Методологията на автора „почива на използването на документален филм за 

екстремен “междукултурен диалог, който студентите обсъдиха в края на курса” (Dervin, 

2015, стр. 71). Авторът (Dervin, 2015, стр. 71) предполага „че документалният филм, който 

често е конфликтен, би му помогнал (...) да оцени ученето на учениците и как те обсъждат 

и проблематизират такъв случай на междукултурен „диалог“ в образованието и да го 

свържат с бъдещата си практика“. 

Условия: Това проучване се основава на по-ранните изследвания на антрополозите 

Брейденбах и Нири5 (2009) и иска да подчертае значението на културата в 

комуникационните изследвания. За да поставят под въпрос „интеркултурното с 

 
4 Dervin, F. (2015). Towards post-intercultural teacher education: analysing ‘extreme’ intercultural dialogue to 
reconstruct interculturality. European Journal of Teacher Education, 38(1), 71-86. 
5 Breidenbach, J., & Nyiri, P. D. (2009). Seeing culture everywhere, from Genocide to consumer habits. Washington: 
University of Washington Press. 
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културата“ Брайденбах и Нири (2009, стр. 343-345) изброяват много въпроси, някои от 

които са: „Какви явни и неявни твърдения за културата са включени, за кои групи?; Какви 

са линиите на повреда, по които групите са дефинирани и диференцирани?; Пренебрегвате 

ли важни разлики в рамките на (или между) тези групи?; Кой прави изявленията за 

културата? Защо може да ги правят?; От чие име говорят изрично или неявно? Какво им 

дава правомощия да го направят?”. В подхода на антрополозите думата „култура“ може 

да бъде заменена с други маркери за идентичност като пол, религия и социална класа. 

Процесът на идентификация (осъзнаването, че идентичността е процес) става решаващ в 

съвременното междукултурно образование. 

Резултати: Дервин (2015, стр. 84-85) заключава, че в съвременното „пост-

междукултурно“ образование: „(1) Акцентът трябва да бъде върху идентифицирането 

(идентичността като процес), а не върху културата. Културата може да се анализира като 

елемент, водещ до втвърдяване на себе си и на други, премахвайки волята на индивида от 

картината - така могат и други маркери за идентичност като пол и религия, както и тяхното 

пресичане. (…) (2) Въпросът за властта също трябва да бъде централен в подхода, не като 

съществен аспект на интеркултурността (само силните „win“), а като нормално и 

нестабилно явление, което има значение. (...) Властта, подобно на идентичността, се 

изгражда съвместно и по този начин се променя. (…) (3) Учителите и ученици също трябва 

да разсъждават върху ролята на учителя и служителя за маргинализирането на някои 

ученици. И все пак, когато усетят, че някой е маргинализиран, е важно да поставят под 

въпрос собственото си възприятие. (…) (4) И накрая, както при всеки акт на 

междукултурност, контекстът трябва да бъде централен за разбирането на случващото се 

и за решаването как да реагираме”. 

Заключения: С това проучване Фред Дервин предлага нов „пост-междукултурен“ 

подход към образованието (за учителите). Неговият анализ на „фокус група около 

документален филм за„ екстремен “случай на междукултурен диалог показва, че 

студентите-учители са успели да свържат много аспекти на това, което са изследвали по 

време на 8-часов интензивен курс по мултикултурно образование с документалния филм” 

( Дервин, 2015, стр. 84-85). Това ни дава надежда, че междукултурното образование може 

да повлияе на преподавателите и тяхната работа с други културно-различни, както и на 

тяхното възприятие и подход към разнообразието, различията, неравенствата и 

асиметрията на отношенията на властта. Това би трябвало да им позволи да 
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разпространяват тези нови знания и междукултурна чувствителност в образователната си 

среда. 

 

Оценка на познанията 

1. Основната разлика между диалога и комуникацията в мултикултурна и 

междукултурна среда и диалога и комуникацията в стандартна социално и 

културно хомогенна среда се намира в разликата между: 

a) култури 

b) биоразнообразие 

c) географски характеристики 

2. Основното разбиране е, че интеркултурното означава да бъдеш: 

a) диалогично 

b) монологичен 

c) красноречив 

3. Основен фокус на учените по междукултурната и междукултурната комуникация 

е: 

a) управление на културните различия 

b) да превежда документи за правата на човека 

c) насърчаване на многоезичието 

4. Въпреки че хората възприемат, че културните различия оказват негативно влияние 

върху комуникацията, те са готови да го направят: 

a) участват в междукултурни взаимодействия 

b) избягайте от всички мултикултурни контакти 

c) затваряйте си очите за всички различия 

5. Неуважението към различните културни ценности на интерактантите се счита за: 

a) основна бариера в междукултурната комуникация 

b) добра отправна точка за взаимодействие 

c) цел на всички комуникационни изследвания 

6. Междукултурната комуникация ще бъде по-успешна: 

a) ако уважаваме културните условия на всички участници 

b) ако използваме най-модерния технически апарат 

c) ако представите силно как нашата култура е по-висша 



  
 
 

  

 
 

61 

7. Изследванията потвърждават, че когато се характеризира ефикасността на 

комуникацията, трябва да се обърне специално внимание на: 

a) специфични за културата фактори 

b) качество и използване на джаджи 

c) разбиране на дипломатическо поведение 

8. В подхода на антрополозите думата култура може да бъде заменена с други 

маркери за идентичност, като напр.: 

a) пол 

b) карбонизация 

c) осмоза 

9. Заедно с културата и идентичността междукултурното образование трябва да се 

съсредоточи и върху: 

a) сила 

b) знаменитости 

c) футбол 

10.  Винаги, когато преподавателите смятат, че някой е маргинализиран, важно е да 

поставят под въпрос своите: 

a) собствени възприятия 

b) учебни материали 

c) организационни умения в класната стая 
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2.3. Приобщаващо образование от мултикултурна и 

интеркултурна гледна точка 

University of Zagreb, Хърватска 

 

Обобщение на теоретичната рамка: Мултикултурният характер на 

съвременна Европа предполага присъствието на студенти с различна култура. 

Разнообразието трябва да се разглежда, подхранва и поддържа в класната стая, във всички 

видове и на всички нива на образование. Образованието има важна роля в опазването на 

основните ценности на Европейския съюз, борбата с неравенството и изграждането на 

сплотени общества. Прилагането на приобщаващо образование трябва да отчита нуждите 

на различни групи, които се различават в зависимост от плурализма в обществото, класа, 

социално -икономическия статус, пола, образованието, езика, религията и физическите 

увреждания. Образователните стратегии и подходи трябва да изграждат осведоменост за 

променливостите и неравенствата в постоянно променящия се глобален и местен 

контекст. Процесите на преподаване и обучение са от решаващо значение за развитието 

на междукултурна чувствителност и могат да действат като ключ към динамична, гъвкава, 

адаптираща се, но и стратегическа образователна система. 

 

Практически казус 1 – Студенти от различни културни условия 

 

Въведение: В учебна група/класна стая има различни ученици. Различни как? 

Можеш ли да кажеш? Трябва ли учителският персонал да знае за техните различия и би 

ли помогнал на персонала да насърчи по-активното участие на учениците в час? Този 

практически казус е продължение на раздела, озаглавен Достъп до / участие във висшето 

образование - нужди за целеви групи. Сред проблемите, изложени там, решихме да 

насочим вниманието ви към етническите различия сред учениците. Повечето хора, 

живеещи в европейските страни, принадлежат към етническо мнозинство, а има още 

повече такива, които са граждани на страната, в която живеят и получават образование. 

Има обаче много от тези, които са имигранти, потомци на имигранти или членове на 

малцинства.  
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Условия: Целта на този практически казус е да привлече вниманието към факта, 

че етническите и културните различия на учениците могат да представляват 

предизвикателство и пречка. Например: езикът на преподаване не е първият език на всеки 

ученик, образователните условия на учениците имигранти варират, някои страни 

предлагат средно образование на езика, който се говори от малцинството, докато други не 

го правят и т.н. Дори учениците, които говорят езика и са запознати с културата на 

доминиращата/мажоритарната група намира висшето образование за предизвикателство 

по отношение на съдържанието, езика и културата. Продължителността на престоя на 

имигрантите в дадена страна може да повлияе на нивото на тяхната интеграция. 

Учениците могат да бъдат интегрирани по закон, може да изпитат трудности с 

икономическата интеграция, или да бъдат социално и културно неинтегрирани и 

маргинализирани. Ролите на половете се налагат в етническите групи (особено тези, 

основани на религиозни учения), заедно с етническия контрол. Поддържаните стойности 

в определена група са свързани с възрастта, пола и семейното положение. Всички тези 

въпроси могат да повлияят на участието на учениците, а именно участието в дискусии, 

групова работа (напр. студентка-мюсюлманка може да се чувства неудобно да работи в 

екип с ученик-мъж), да поеме инициатива и да популяризира студентските идеи, да се 

откаже от полето пътувания, които отнемат повече от един ден и т.н.. 

Резултати: Образователните организации и техният преподавателски състав 

трябва да имат известна степен на междукултурна информираност и да осигурят 

динамична, гъвкава и адаптивна образователна система. Вярваме, че това може да стане 

чрез анонимно проучване на ученици, където трябва ясно да се посочи, че получената 

информация би послужила за улесняване и подпомагане на междукултурността и 

междукултурното осъзнаване сред преподавателския състав и студентите. Всяка държава, 

университетски курс и учебна програма са специфични по свой начин. Затова не се 

колебайте да започнете свое собствено търсене на проактивни отговори сред вашите 

ученици. 

Заключения: Приобщаващото образование може да противодейства на 

неравенството и да постави основите на мултикултурно, сплотено общество. Едно от 

предизвикателствата, срещани в този процес, е включването на студенти, които са 

имигранти, потомци на имигранти или членове на малцинствени групи. 

Преподавателският персонал трябва да научи за културните различия и да бъде осведомен 
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за трудностите и предизвикателствата, които могат да срещнат в работата си. Това би 

улеснило включването, тъй като подготовката им за час би била по -добра и би 

намалила/премахнала пречките, причинени от културните различия. Трудностите могат 

да се окажат възможности за обогатяване на учебния материал и процеса на обучение - 

ако са снабдени с междукултурна рамка и проактивен, отворен и регулируем подход към 

преподаването.  

 

Практически казус 2 – Ученици с трудности в общуването 

 

Въведение: Учениците може да се различават по трудно разпознаваеми начини. 

Този практически казус показва ситуация, в която преподавателят има затруднения в 

общуването. Целта на преподавателя е еднакво и активно да облекчи проблемите и да 

включи ученика в учебния процес, да извлече учебни дейности, които могат да помогнат 

на ученика/студента да се чувства комфортно и в безопасност; да инициира овластяването 

на ученика. Крайната цел би била социалната промяна, която ще се осъществи 

едновременно на ниво индивид (овластяване) и на ниво група (премахване на 

предразсъдъци). 

Условия: Отвореността за работа в екип и публично говорене може да бъде 

предизвикателство в образователния процес, както за учениците, така и за 

преподавателите. Различни видове устни презентации и задачи могат да утвърдят 

сплотеността на групата, по -доброто усвояване на учебните материали и стимулиращото 

и приобщаващо преподаване. Устните оценки са неразделна част от процеса на обучение 

и обучение и имат за цел да насърчават активността и участието на учениците. Въпреки 

това, някои ученици срещат трудности при такива оценки независимо дали става въпрос 

за преместени класове, дискусии в класната стая, групова работа или публично 

представяне на резултатите. Учениците, които имат затруднения в общуването, няма да 

имат желание или изобщо няма да се включат. Как да отговорим адекватно на такова 

предизвикателство и да насърчим учениците с речева тревожност и страх от публично 

говорене да се ангажират? 

Резултати: Ученикът съобщава за проблем на учителя, свързан с тревожност, 

депресия, липса на самочувствие, пристъпи на паника по време на публични изяви и 

групови презентации. Ученикът се обръща към преподавателя с молба за освобождаване 
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на ученика от дейности, които могат да влошат състоянието му. Някои ученици не 

предоставят медицинско свидетелство и изобщо не съобщават за проблема си на учителя. 

Проблемът често остава скрит или се забелязва по-късно. Гъвкавата, адаптивна 

образователна система дава възможност и поддържа различни видове оценки и изисква от 

преподавателите да насърчават студентите да развиват умения за публично представяне 

„възможно най-рано в университетското си образование“ (Nash, Crimmins and Oprescu, 

2016, стр. 587). Институцията трябва непрекъснато да организира изследване на емоциите 

на учениците и ролята на афекта в процеса на обучение (Наш, Кримминс и Опреску, 2016), 

а преподавателят трябва да стимулира овластяването чрез индивидуализирани подходи, 

задания в по-малки групи и различни видове оценки (комбинация от писмени, чертожни 

и устни оценки). 

Заключения: Едно от предизвикателствата за приобщаващото образование е 

включването на ученици с трудности в общуването. За да намалят / премахнат бариерите, 

причинени от комуникативните умения и страха от публично говорене, преподавателите 

трябва да са наясно с типовете страхове и емоции, които могат да попречат на учениците 

да се включат. Тези трудности могат да се превърнат в предимства и обогатяване на 

учебния процес чрез проактивен, отворен и адаптивен подход към преподаването, но също 

и чрез непрекъснато изследване на емоциите и влиянията в процеса на обучение и 

оценяване. Преподавателите трябва да преразгледат индивидуалния подход, както и 

задачите в по -малки групи, с непрекъснати научни изследвания и внимание върху 

емоциите на учениците и емоционалното им преживяване при учене. Въпросите, посочени 

в частта „Оценка на знанията“, биха могли да стимулират идеи за обсъждане, проучване, 

говорене и/или наблюдение. 

 

Практически казус 3 – Ученици с увреден слух 

 

Въведение: Този Практически казус илюстрира трудностите, с които се сблъскват 

учениците с „невидими увреждания“ (Krishnan et al., 2020, стр. 109)6  в образователния 

процес. Учениците с увреден слух срещат различни пречки както в ежедневието, така и в 

 
6 Krishnan, I. A., De Mello, G., Kok S. A., Sabapathy, S. K., Munian, S., Ching, H. S., Kandasamy, P., Ramalingam, S., 
Baskaran, S., & Kanan, V. N. (2020). Challenges faced by hearing impairment students during COVID-19. 
Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 5(8), 106-116. 
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образованието. Пречките станаха още по -изразени в света на пандемия. Тази глава има за 

цел да илюстрира „старите-нови“ предизвикателства, пред които са изправени учениците 

с увреден слух по време на кризата с COVID-19.  

Условия: Целта на този практически казус е да привлече вниманието към 

бариерите в комуникацията със студенти с увреден слух във висшите училища, особено 

по време на пандемията и да илюстрира възможните микрорешения. Проблеми с 

комуникацията, изключването и маргинализацията в различни сфери на образованието и 

ежедневието съществували и преди, но избухвнето на Covid-19 донесе нови 

предизвикателства: преподавателите и учениците започнаха да носят маски за лице, а 

учебният процес се прехвърли от преподаване в класната стая към онлайн обучение. 

Литературата предлага четири изтъкнати предизвикателства: „слухови апарати, смущения 

в разбирането на урока, непознати с онлайн устройствата и емоционално засегнати по 

време на онлайн класове“ (Krishnan et al., 2020, стр. 106). Предизвикателствата, пред които 

са изправени учениците с увреден слух по време на пандемията Covid-19 все още не са 

добре известни. Както авторите заявяват: „Докато пандемията засяга хората, независимо 

от класата, вероизповеданието, религията, цвета или страната, хората са тези, които 

измислят класове или бариери и ограничения в наличието на капитал и свободи.“ 

(Krishnan et al., 2020, стр. 106). 

Резултати: Ученикът с увреден слух пише имейл до преподавател, като иска 

часове за контакт лице в лице или онлайн. Пандемичните протоколи за обществено здраве 

са в сила и имат приоритет и се спазват. Бързо променящият се свят изисква системни и 

ad hoc решения и подходи, отворени към перспективата на междукултурната 

чувствителност. Участниците в образователния процес се нуждаят от ефективно 

взаимодействие и комуникация. Педагогът учи жестомимичен език от известно време. 

Той/тя все още не може да го използва точно. В процеса на онлайн обучение 

преподавателят и ученикът се виждат чрез видео и паралелно използват чат за 

комуникация. Визуално лицето изразява емоции, а написаното слово съобщава 

съдържание. По друг повод, когато общуват лице в лице в университета, спазвайки 

физическата дистанция, преподавателят и студентът премахват маските, докато си 

взаимодействат, или носят прозрачни маски, предоставени от институцията за четене. 

Преподавателят ще продължи да изучава жестомимичния език, за да утвърди двуезичния 

подход към образованието. Засега той/тя подготвя допълнителни писмени презентации и 
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материали за четене и инструкции и ги предоставя на ученика с увреден слух преди часа, 

за да може той/тя да се подготви. 

Заключения: Едно от предизвикателствата, с които се сблъсква образованието, е 

включването на ученици с увреден слух и осъзнаването на преподавателите за 

трудностите и предизвикателствата, с които учениците могат да се сблъскат в своето 

образование и ежедневие. По време на пандемията възникнаха нови предизвикателства 

както за учениците, така и за преподавателите, лице в лице и онлайн. Педагогът трябва да 

бъде отворен за нови ad hoc решения и да схване мащабните препятствия и усещането за 

изолация на хората с увреден слух в глобални кризи като пандемия. Способността за бърза 

и чувствителна адаптация към променящия се свят определя образователните системи и 

техните различни участници и изисква бързи и междукултурно чувствителни решения. 

 

Оценка на познанията 

Верни са множество отговори. 

1. Учениците предпочитат устните оценки да бъдат: 

a) в по -малки групи 

b) пред по-голяма аудитория 

c) предпочитат писмени / текущи оценки да се комбинират с устни 

2. Устните оценки предизвикват следните емоции в учениците: 

a) интерес и предизвикателство 

b) страх и безпокойство 

c) успех и гордост 

3. Груповата работа: 

a) учениците харесват груповата работа и често се записват за ролята на 

ръководител/водещ на група 

b) учениците са готови да приемат компромиси, идващи с груповата работа 

c) учениците позволяват на другите да поемат ролята на лидери и така да се 

чувстват по -комфортно 

4. Учениците възлагат тези емоции на групова работа: 

a) Вълнение и предизвикателство 

b) Споделяне и свързване 

c) Страх и безпокойство 
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5. Студентите предпочитат оценките да бъдат: 

a) лице в лице 

b) видео, с допълнителен чат, рисуване и писмени материали 

c) различните оценки да се комбинират онлайн или/и лице в лице 

6. Езикът на знаците е необходим в класната стая: 

a) от време на време, като допълнителен инструмент за комуникация 

b) непрекъснато, това би позволило по -добра комуникация 

c) за предпочитане, но много различни форми на комуникация също са полезни 

7. Групова работа: 

a) ученици с увреден слух като групова работа и взаимодействие 

b) учениците с увреден слух могат да приемат компромиси, които идват с 

груповата работа 

c) учениците с увреден слух позволяват на другите да поемат ролята на лидери и 

така да се чувстват по-комфортно 

8. Учениците с увреден слух приписват тези емоции на носенето на маски за лице: 

a) препятствия 

b) изключване 

c) включване 

d) предизвикателство.  
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2.4. Прилагане на образователни модели в мултикултурна и 

интеркултурна среда 

от Pax PAX Rhodopica, България 

 

Обобщение на теоретичната рамка: Интеркултурното образование в 

университетите може да се реализира чрез разнообразна гама от интерактивни методи и 

технологии, които са добре познати и разработени от преподаватели и асистенти. Сред тях 

принципът на активното обучение е от първостепенно значение, тъй като той: 

• ангажира физически, познавателно и емоционално учениците; 

• поставя учениците в центъра на учебния процес, като гарантира, че съдържанието им 

съответства на начина им на живот, техните нужди и интереси; 

• засилва чувството за отговорност, самочувствието и самочувствието; 

• признава факта, че учебният процес е сложен по своята същност, че обучението е 

взаимно и се осъществява между всички участници; 

• създава условия за прилагане на различни дидактически и педагогически методи; 

• изгражда умения за решаване на проблеми, критично мислене и сътрудничество; 

• създава атмосфера на доверие и подкрепа, която насърчава учениците да изразят 

собственото си мнение, да експериментират и да практикуват нови умения; 

• насърчава активността, докато учениците се научат да оценяват реалистично своите 

способности и умения. 

 

Практически казус 1 – Практически упражнения: Идентификация на 

типа обучител 

 

Въведение: По-долу имаме дванадесет изречения, всяко с четири различни края. 

Всяка от тези възможности съответства на един от четирите вида преподаване. Трябва да 

разпределите 10 точки между четирите варианта, за да покажете предпочитанията си за 

всеки от възможните крайща на изреченията. Винаги използвайте всичките 10 точки. 

Никога не поставяйте повече или по-малко от 10 точки като сбор от точки за всяко 

изречение. Можете също да използвате нула, ако е необходимо, както в примера по -долу. 
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В класа 

предпочитам, 

когато учениците 

0 да 

споделят 

чувствата си 

2 да 

слушат 

внимателно 

3 да 

си правят 

бележки 

5 да 

задават 

въпроси 

Въпроси A B C D 

1. В класа 

предпочитам 

дискусии, свър-

зани с учащите 

лекции решаване на 

определени 

проблеми 

дискусии, 

свързани с теми 

2. Виждам себе си 

като 

слушател организатор служител насърчител 

3. Най -често 

насочвам учениците 

си към 

лично изражение внимателно 

наблюдение 

термини, 

символи, 

идеи 

самостоятелна 

работа 

4. Моят процес се 

основава главно на 

свободно 

изразяване на 

чувства 

прецизна 

организация на 

материалите 

време за 

независимо 

размисъл 

дискусия в 

малки групи 

5. Оценявам основно 

студентите чрез 

лична оценка на 

резултатите 

обективни 

тестове 

лични 

тестове 

лична преценка 

6. Предпочитам да 

бъда считан за 

приятел специалист учен съветник 

7. Предпочитам да 

подчертая 

поведение перспективи теория умения 

8. Предпочитам да 

поема ролята на 

асистент в група глава обяснителен треньор 

9. Фокус на класа да видим "кой" да кажем "как" да намериш 

„нещо“ 

да попитам 

"какво" 

10. Непременно 

отделям време за 

споделяне учебен процес обобщение експерименти-

ране 

11. Стремя се да накарайте ги да се 

забавляват 

накарайте ги да 

се замислят за 

проблема 

помогнете им 

да разберат 

накарайте ги да 

го направят 

12. Като цяло моето 

поведение във връзка 

с това предизвика-

телство за учене е 

сякаш е споделена сякаш е моя сякаш е 

тяхно 

сякаш е твоя 

Брой точки: A B C D 

 

Резултати: Всеки от четирите вида преподаване, дефинирани от идентификацията 

на типа обучител (TTI), се характеризира с определен подход към преподаването, начина 

на представяне на материала и връзката между учителя и учениците. Основните 

характеристики на учителя за всеки от четирите вида преподаване са описани по-долу. 

A - Слушател 

✓ създава емоционална среда; 

✓ прилага най -ефективно реалния 

опит; 

✓ насърчава учащите се свободно да 

изразяват личните си нужди; 

✓ помага на всички да бъдат чути; 

✓ показва разбиране за всеки член на 

групата; 

✓ тълкува поведението на учащите 

се, без да е необходимо да ги 

изразява; 
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✓ предпочита учениците да говорят 

повече от учителя; 

✓ иска учениците да могат да 

работят независимо и да бъдат 

независими; 

✓ описва личните емоции и 

преживявания; 

✓ показва съпричастност; 

✓ предпочита всяка форма на 

изразяване (думи, жестове, 

прегръдки, музика, изкуство и др.); 

✓ не изглежда „притеснен“ за 

подготовката; 

✓ остава тук-и-сега; 

✓ практичен („върви по 

течението“); 

✓ изглежда спокойно и не 

бърза. 

B – Мениджър / Лидер 

✓ създава учебна среда на 

възприятие; 

✓ прилага най -ефективно 

мисленото наблюдение; 

✓ поема отговорност; 

✓ дава насоки; 

✓ води бележки и записва данни за 

обучаемия за неговото / нейното 

познавателно ниво; 

✓ изглежда уверено; 

✓ е добре организиран; 

✓ оценява с обективни критерии; 

✓  той/тя е този, който решава 

наученото; 

✓  използва лекции; 

✓ съвестно (спазва обявения 

дневен ред). се фокусира върху 

конкретна точка от дневния ред, 

като се придържа стриктно към 

определеното време; 

✓ казва на участниците какво да 

правят; 

✓ стриктно спазва определеното 

време; 

✓ разработва непредвидени 

проекти; 

✓ дава примери; 

✓ ограничава и контролира учас-

тието на обучаемите в процеса. 

C - Обяснител 

✓ създава символична учебна среда; 

✓ прилага теоретичните съображе-

ния най -ефективно; 

✓ насърчава учащите се да запомнят 

и научат термини и постулати; 

✓ прави връзки (свързва миналото с 

настоящето и се грижи за 

последователността на учебната 

програма); 

✓ свързва теорията с реални събития 

✓ отличава личността от учебника, 

наблюдава; 

✓ споделя идеи, но не и чувства; 

✓ той/тя е този, който решава 

наученото; 

✓ използва лекции; 

✓ съвестно (спазва обявения 

дневен ред). се фокусира върху 

конкретна точка от дневния ред, 

като се придържа стриктно към 

определеното време; 

✓ казва на участниците какво да 

правят; 

✓ стриктно спазва определеното 

време; 

✓ разработва непредвидени 

проекти; 
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✓ дава примери; 

✓ ограничава и контролира учас-

тието на обучаемите в процеса; 

✓ представя информация въз 

основа на конкретни данни. 

D - Треньор 

✓ създава поведенческа учебна 

среда; 

✓ прилага най-ефективно 

„активното експериментиране“; 

✓ позволява на учащите да оценяват 

собствения си напредък; 

✓ включва обучаемите в практичес-

ки дейности, дискусии; 

✓ насърчава експериментирането с 

практическо приложение; 

✓ поставя стажантите в пряк 

контакт помежду си; 

✓ извлича силните страни на 

групата; 

✓ използва стажантите като 

инструмент; 

✓ помага на учениците да изразят 

това, което вече знаят; 

✓ действа като помощник, за да 

направи преживяването по -

приятно и смислено; 

✓ несъмнено носи отговорност; 

✓ използва дейности, проекти и 

проблеми, базирани на реалния 

живот; 

✓ насърчава активното участие. 

 

 

Практически казус 2 – Практически упражнения: Активно обучение в 

междукултурна и интеркултурна среда 

 

Въведение: В областта на ангажирането на публиката в междукултурна и 

интеркултурна (ICC) среда могат да се прилагат различни методи. Всички те обаче трябва 

да бъдат адаптирани към конкретния случай на конкретната група, в която преподава 

професорът / асистентът. По-долу са представени най-често използваните методи по 

отношение на активното обучение и ангажиране на аудиторията в процеса на обучение и 

преподаване. 

Условия:  

Структурирана дискусия. Дискусията е един от основните методи за междукултурно 

образование. Ефективността му обаче нараства значително, когато учителят определя 

насоки и правила за неговото управление, както и някаква обща рамка на обсъжданите 

въпроси. Също така е важно да се предложи подходящ стимул за дискусия, който може да 

бъде от различно естество: предварително четене на текст, слушане на музика, подходяща 

визуализация, физическа активност и т.н.  
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Симулационни и ролеви игри. Внимателната подготовка на предварителния 

контекст, разпределението на ролите, създаването и симулирането на „реална ситуация“ в 

контекста на класната стая са ключови тук. Уважаването на желанията или нежеланието на 

учениците да участват в ролева игра е от съществено значение, но дори и да не искат да 

участват директно, те трябва активно да участват в наблюдението и анализа на играта. 

Дебат. Дебатните теми трябва да бъдат избрани така, че да представляват интерес за 

учащите. Трябва да им се даде възможност да се подготвят предварително за дебата чрез 

предварително формулирани теми, предварителни изследвания и изготвяне на кратък 

уводен доклад или презентация по даден въпрос и т.н. 

Проучете актуалните новини. Тук е много подходящо да се работи в групи, както и 

да има набор от материали по дадена тема, които да бъдат анализирани и обсъдени след 

предварителна подготовка. 

Анализ на визуални материали. За тази цел могат да се използват фотографии, 

произведения на изкуството и различни изображения, за да се изразят различни гледни 

точки по даден проблем. 

Резултати: Теми за дискусии - при формирането на групите за реализиране на 

интерактивната методология, моментът на мозъчната атака ще бъде обсъждане на 

стереотипни представи за останалите. Трябва да има разнообразие в групите по отношение 

на етническа принадлежност, религия или професия, както и учениците и учителите да 

бъдат включени в една и съща схема. В тази връзка ще бъдат предложени няколко такива 

провокативни теми и подтеми. От опит е известно, че подобни проблеми, особено в 

мултиетническа среда, предизвикват много вълнение и размисъл сред участниците. Те 

атакуват основите на вредни и дълбоко вкоренени стереотипи и създават поле за размисъл 

върху концепциите, които се считат за „априори“ в ежедневието. 

Заключения: Следните въпроси могат да бъдат използвани след упражненията за 

самооценка: 

1. Какви интерактивни методи използвате в преподавателската си практика? 

2. До каква степен определяте вашето училище (клас) като мултикултурна среда? 

3. Ако да, какви са вашите критерии? 

4. Как решавате „проблемни“ индивидуални или колективни казуси, свързани с 

различни социални, етнически или религиозни условия (местна среда)? Споделете своя 

опит. 
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Практически казус 3 – Практически упражнения: Стационарният 

метод 

Въведение: В определен момент в областта на образованието могат да се приложат 

някои подходи от други дисциплини. Професорите / асистентите биха могли да използват 

подходи от други области, за да подобрят своите методи на преподаване и да ги направят 

по -съвместими с настоящата среда на ICC.  

Условия: В етнологията / антропологията експертите често използват т. нар. 

стационарен метод. Необходимо е изследователят да остане известно време на местата, 

където може да се запознае с елементи от културата на групата по интереси. Този метод 

може да се използва за опознаване на средата на учениците, които живеят в друго населено 

място и постоянно пътуват до селото, където се намира училището. Много често този метод 

се бърка с метода на спешната (бърза) антропология. Стационарният метод обикновено има 

по-голяма продължителност (от 4-5 дни до две седмици, а понякога може да продължи и 

цял месец) и изисква добро познаване на група, което разбира се не може да се случи само 

за няколко дни. Дори ако родителите и другите роднини на ученика знаят, че учителят на 

детето им ги подкрепя, те много рядко ще се отпуснат внезапно и ще позволят на 

новодошлия да получи дълбока представа за ежедневието им. Ето защо са необходими 

метод и търпение. Стационарният метод също изисква посещенията да са постоянни, на 

определени интервали от време, за да не се губи емоционалната връзка между изследователя 

и неговите/нейните респонденти. Що се отнася до метода на спешната антропология, той не 

дава добри резултати и обикновено се използва само при неочаквани обстоятелства или от 

хора с повърхностно отношение към етнографското търсене. Етнолозите на терена знаят 

много добре, че първите няколко посещения на определено място са твърде трудни от 

гледна точка на потапяне в терена. Тук гостоприемството на хората не трябва да се бърка с 

желанието им да разкрият своите съкровени ежедневни практики или това, което интересува 

изследователя. Следователно спешни експедиции трябва да се правят само в спешни и 

неочаквани ситуации. 

Резултати: Професорите / асистентите трябва да се обърнат към своите респонденти 

от гледна точка на хуманизма и толерантността. При никакви обстоятелства той / тя не 

трябва да изповядва фашистка, нацистка, расистка, ксенофобска и други мизантропични 

ориентации. Учителят трябва да бъде хуманист, трябва да обича хората и да се стреми да 

разбира философията на другостта. Фактът, че другите в определени области не мислят като 
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нас, не означава, че нашата гледна точка е единствената правилна. В никакъв случай не 

трябва да разделят учениците по цвят на кожата, етническа принадлежност, религия, 

социален статус или други характеристики. И това вече е изключително мощно условие за 

преодоляване на елиминирането от университетите, сегрегацията и взаимното недоверие. 

Това ще улесни усилията ни за постигане на високи образователни стандарти и най -важното 

ще даде на всички ученици равен шанс за учене и равен шанс за професионална реализация 

и просперитет. 

 

Оценка на познанията 

 

1. Междукултурното образование може да се определи като: 

a) образование, което се отразява в практическата хетерогенност на обществото на 

различни нива 

b) е взаимосвързан с междукултурни отношения, проявяващи се с „междукултурен 

диалог“ и „междукултурно взаимодействие (комуникация)“ 

c) е глобална идея, възникнала исторически в резултат на силното нахлуване на 

заселници от Азия, Африка и други в Европа, която също засилва съществуващата 

хетерогенност на населението 

d) всичко по -горе 

2. Идеята за мултикултурния характер на съвременното общество и осъзнаването на 

различията в международните и междукултурните термини е: 

a) от голямо значение в съвременното образование 

b) по -скоро без значение в съвременното образование 

c) включени във всички образователни програми в образователните системи на 

страните -членки на ЕС 

d) важно само за университетски лекции и класове 

3. Правото на образование се счита за: 

a) основен приоритет на всички правителства по света 

b) основно човешко право 

c) присъщо човешко право 

d) всичко по -горе 

4. Учението на съвременната педагогика се основава на следните принципи: 

a) исторически детерминизъм 



  
 

 
  

 
 

76 

b) посрещане на предизвикателствата на настоящето, включително ксенофобия, 

фундаментализъм и насилие 

c) целите за бъдещето: мирно съжителство, солидарност и уважение към другите хора 

d) всичко по -горе 

5. Интеркултурализъм: 

a) е сравнително ново явление, което поражда трудности, свързани с прилагането на 

междукултурния подход в образованието, свързан с етноцентричните традиции на 

съвременното образование 

b) изразява пълното господство на дадена култура или културна група над останалата 

част от обществото, какъвто е случаят с групи, обединени на етническа, религиозна 

или чисто културна основа 

c) изразява контекст, в който са представени различни културни групи 

d) изразява възможността за диалог и взаимодействие на хора от различни културни 

контексти 

6.  Мултикултурната (множествена) педагогика може да се определи като: 

e) педагогическа стратегия, в която акцентът е върху общите елементи в културата и 

върху универсалните културни елементи, които се превръщат в мост за взаимно 

разбирателство 

f)  педагогическа стратегия за подчертаване на културния релативизъм, стойността на 

всяка култура и нейната законна автономия 

g) предефиниране на отношенията педагогика-политика 

h) нищо от горното 

7. Могат да се използват следните методи за активно обучение: 

a) структурирана дискусия и дебат 

b) симулационни и ролеви игри 

c) анализ на визуални материали 

d) всичко по -горе 

8. Прилагането на насоките за междукултурна педагогика в системите за висше 

образование изисква: 

a) минимално внимание да бъде насочено към учениците, които са изолирани, уязвими 

и имат ограничен достъп до ресурси 

b) да стимулира опита на учениците в новата среда и да стимулира комуникацията в 

класната стая 
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c) пасивно отношение към учениците и студентската културна Условия 

d) училището да се тълкува като място за запазване на националната идентичност и 

култура  
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2.5. Интеркултурни подходи в развитието на европейска 

образователна система 

от PAX Rhodopica, България 

 

Обобщение на теоретичната рамка: Европейските общества стават все по-

разнообразни в резултат на много фактори (икономически, социални, културни и 

исторически) и тяхната различна еволюция във времето и влиянието. Това идва със 

сериозно предизвикателство за педагозите, които трябва да се обърнат към присъствието на 

ученици със значителна диференциация по отношение на културните, религиозните и 

социалните условия. През последните години се наблюдава нарастваща активност на 

европейско ниво в областта на междукултурното образование въпреки принципа на 

субсидиарност. Запознаването с различни подходи и модели, приложими за 

университетското образование в контекста на междукултурния диалог, с акцент върху 

техните предимства и недостатъци, е важно за обогатяване на компетенциите на 

преподавателите и асистентите, работещи в междукултурна и интеркултурна среда (ICC). 

Те трябва да научат различни методи за работа с ученици от различен произход, култура, 

религия и т.н., за да ги интегрират в учебния процес. 

 

Практически казус 1 – Критични инциденти 

 

Въведение: Този метод включва използването на типични случаи, което позволява 

на обучаемите да се запознаят с принципите, които са универсални за всички култури. Тези 

критични инциденти се състоят от кратки истории, които водят до взаимодействие на хора 

от различни култури. В този подход има герои с имена, сюжет и край, който съдържа 

някакъв проблем и / или недоразумение. 

Условия: Анализирайки причините, проблемите и недоразуменията, учащите се 

насочват към разбирането на културно повлияните знания, които биха могли да окажат 

голямо влияние върху комуникацията между хората. Използваните примери трябва да се 

фокусират върху: тревожност; непотвърдени очаквания; провокация към чувството за 

принадлежност; ценности, категоризации и йерархии; сблъсък със собствените 

предразсъдъци; ритуали и суеверия; работа; времева и пространствена ориентация; език; 
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роли; групови и индивидуални; вътрешно- и извънгрупово диференциране. В този случай 

някои от тези термини се приемат за означаващи: 

• Тревожност - индивидът попада в среда, която пред него поставя нехарактерни изиск-

вания, и възниква напрежение относно това дали поведението му е подходящо. 

• Непотвърдени очаквания - хората се чувстват неудобно не поради специфичните 

ситуации, в които се намират, а защото са несъвместими с техните очаквания. 

• Принадлежност - хората изпитват нужда да принадлежат към определена група, култура 

и т.н., но това често не е възможно поради статута им на „външен“ („чужд“). 

• Роли - Хората имат определен набор от поведения по отношение на приетите от тях 

роли. Обикновено има значителни разлики в различни социални и културни контексти. 

• Времева и пространствена ориентация - културата задава различия в този тип ориен-

тация на хората според ритъма на живот, реално и символично пространство и т.н. 

Резултати: Участниците чуват или четат примерите и след това ги анализират 

индивидуално или в групи. Този метод, застъпван от различни експерти, показва, че 

учащите са по-способни да анализират нови проблеми в областта на междукултурната 

комуникация, с които не са се сблъсквали досега, след като анализират предложените им 

„критични инциденти“. 

Пример (адаптиран)7:  

Един ден тайландски администратор със среден академичен ранг остави двама от своите 

асистенти да чакат около час от среща. Помощниците, макар и много ядосани, не го показаха, докато 

чакаха. Когато администраторът най -сетне влезе, той се държеше така, сякаш не закъсня. Той не 

направи извинение или обяснение. След като се настани в кабинета си, той повика помощниците си и 

всички започнаха да работят по бизнеса, за който администраторът беше определил срещата. Ако 

случайно наблюдавате инцидента точно както е описано в този пасаж, кое от следните бихте казали, 

че описва основното значение на поведението на участващите хора? 

1) Асистентите бяха изключително умели да прикрият истинските си чувства. 

2) Администраторът очевидно не е знаел за факта, че е закъснял час за срещата. 

3) От подчинените се изисква да бъдат учтиви към началниците си, независимо какво се случва, 

нито какъв е техният ранг. 

4) Ясно е, че тъй като никой не го коментира, поведението не показва нищо необичайно 

Избрахте 1: Това не е напълно правилно. Характерно за тайландците е да се опитват да 

изглеждат резервирани при всякакви обстоятелства. Ако помощниците бяха изключително 

умели да прикриват истинските си чувства, щяхте ли да знаете, че не виждате истинските им 

 
7 https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=6710 
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чувства? Също така, позоваването на главното значение на поведението на „замесените хора“ 

го ограничава до помощниците? Опитай пак. 

Избрахте 2: Много лош избор. Докато администраторът се държеше така, сякаш не 

знаеше закъснението си, след като наблюдаваше часовото чакане, не подозирате ли, че може би 

е действал? Опитай пак. 

Избрахте 3: Много добре. Използвате информацията в епизодите в най -голяма степен. 

Продължи. Това е правилният отговор. 

Избрахте 4: Това е напълно погрешно. Докато поведението, описано в пасажа, не 

изглежда толкова важно за тайландците в тази връзка, колкото би могло да бъде за 

американците, защо нищо не беше казано за закъснението? И защо помощниците бяха „много 

ядосани“, въпреки че „не го показаха“? Няма ли по -значимо ниво на смисъл за това поведение? 

Заключения: До известна степен „уважението към шефа“ може да се наблюдава 

почти навсякъде по света, но е много по -вероятно да го откриете в по-висока степен в 

Тайланд, отколкото в Съединените щати. Имаше някои улики, които да ви помогнат да 

изберете 3: скритите чувства на помощниците, неспособността на администратора да се 

извини, фактът, че никой не спомена закъснението, и последващото спазване на уговорката, 

която администраторът е определил. За повече информация прегледайте следната статия: 

Bhawuk, D. (1998). Ролята на културната теория в междукултурното обучение: 

Мултиметодно изследване на асимилатори, специфични за културата, обща култура и 

култура, Journal of Cross-Cultural Psychology, 29(5), 630-656.8 

 

Практически казус 2 – Практически упражнения: специфични за 

културата асимилатори 

 

Въведение: Специфичните за културата асимилатори предвиждат преподаване на 

специфична информация за друга култура на представители на една култура. Разликата 

между този подход и метода на общокултурните „асимилатори“ се крие в обяснението на 

поведението на всеки от участниците. Ако в първия метод обяснението се основава на широ-

кия принцип на културните различия и неизбежните несъответствия между стереотипите 

(отрицателни или положителни), индивидуалния и колективния опит, то във втория 

обяснението се основава на специфичните характеристики на културата („собствена", 

„чуждестранен"). 

 
8 The article is available also here: 
https://www.researchgate.net/publication/247723665_The_Role_of_Culture_Theory_in_Cross-Cultural_Training. 
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Условия: Той е съсредоточен около поредица от инциденти, които посетителите на 

дадена държава са определили като проблемна ситуация. Всеки епизод описва 

взаимодействие между „чужденец“ и „местен човек.“ След като се запознаят със събитията, 

учащите се анализират няколко различни интерпретации, а след това обучителят подчертава 

правилния избор и ги насърчава. Ако те са грешни, това се анализира и се прави нов 

избор.Всеки учащ трябва да завърши случая по свой избор и едва след това той / тя може да 

пристъпи към други случа. 

Резултати: Основната цел тук е да подготви хората за конкретни обстоятелства. Този 

метод показа значителна ефективност в подкрепа на междукултурната комуникация, 

насърчаване на съпричастност и позитивни нагласи. 

Пример 1 - Примерен елемент от асимилатора (адаптиран от Tolbert & McLean, 19959) 

Американска фирма за преговори възложи на Пол, водещ преговарящ, да купува 

суровини от Венецуела. Пол беше в чужбина от няколко години в други страни от 

Латинска Америка, така че знаеше официален и уличен испански. По време на някои от 

преговорите с венецуелската фирма, Пол свали презентацията до неофициално ниво на 

изказване. Той забеляза, че венецуелците слушат внимателно и сякаш следват 

представените от него идеи и бизнес план. Той се шегуваше и говореше като „едно от 

момчетата“, тъй като беше уверен в латинската бизнес атмосфера. Венецуелците 

слушаха учтиво до края на презентацията. Когато Павел свърши, те му благодариха и 

той си тръгна. 

Седмица по -късно мениджърът на Пол го повика в кабинета си. Павел му каза 

колко прекрасно е пътуването до Венецуела и че той се стреми да чуе какво се е случило. 

След това мениджърът каза на Пол, че е на път да го попита същото - какво се е случило? 

Венецуелската фирма се обади на неговата компания и отказа да прави бизнес с тях в 

бъдеще. Пол беше много разстроен и нямаше представа какво се е случило. 

Защо преговорите между Пол и венецуелската фирма не дадоха очакваните 

резултати? 

1) Павел не трябваше да поема инициативата да промени атмосферата и 

отношенията с венецуелците на неформално ниво. Трябваше да уважи тона, 

зададен от венецуелците. Поради действията си той се възприема като 

снизходителен. 

2) Компанията на Пол направи злощастното предположение, че Павел е 

квалифициран да влезе успешно във венецуелската култура поради предишния си 

 
9 The text was adapred from: https://en.ppt-online.org/277327 
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опит в Латинска Америка. Павел разчита твърде много на предполагаемото си 

разбиране за културата. Той предположи, че всички латиноамерикански държави 

са еднакви и той беше твърде неформален за венецуелската култура. 

3) Спускайки се до неофициално ниво толкова бързо, Павел създаде 

съмнения в съзнанието на венецуелците относно сериозността на предложението 

и неговата компания. Във Венецуела подходът на компанията е много важна част 

от поддържането на нейната репутация. 

4) Компанията все още не е готова да вземе решение. Венецуелците 

трябваше да свикат още срещи с Пол и да го опознаят, може би на обяд или вечеря. 

Сделката трябваше да бъде обсъдена повече. 

Вие избрахте 1: Когато разглеждате тази ситуация от гледна точка на САЩ, 

това е разумен отговор. Да си неформален обаче не е непременно същото като 

снизходително. Докато Павел трябваше да уважи тона, зададен от венецуелците, има по 

-правдоподобен отговор на този сценарий. Моля, изберете отново. 

Избрахте 2: Това е добър избор. Някои държави от Латинска Америка наистина 

насърчават неформалните бизнес отношения, но това не е така във Венецуела. Пол 

трябваше да проучи венецуелските норми за бизнес отношения, преди да действа по по -

неформален начин. Опасно е да се приемат общи неща в ценностите, вярванията и 

практиките в страни, които просто споделят общ език. Има и друг избор, предпочитан 

от венецуелците. Моля, изберете отново. 

Вие сте избрали 3: Това е изборът, избран най -често от венецуелците. 

Венецуелците предпочитат формална пред полуформална работна среда и начин на 

комуникация. Нарушаването на тази норма породи съмнение в съзнанието на 

венецуелците относно това колко професионални и надеждни са Павел и неговата 

компания, във Венецуела доверието в една компания често се определя от нейния подход 

към бизнеса. Бизнес подходът е много важна част от утвърждаването и поддържането 

на репутацията. 

Вие избрахте 4: Може би компанията все още не е готова да вземе решение. 

Реалният отговор на венецуелците беше заплахата да не правят бизнес в бъдеще с 

компанията, което е по -силно послание, отколкото просто да се каже, че те не са готови 

да вземат решение. Такъв драматичен отговор е по -скоро показателен за грешка на нещо, 

което е направил, а не за нещо, което не е успял да направи. Моля, изберете отново. 

 

Още примери за случаите на специфични за културата асимилатори могат да бъдат 

намерени тук: https://en.ppt-online.org/277327  

https://en.ppt-online.org/277327
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Практически казус 3 – Практически упражнения: Brainwriting 6-3-5 

 

Въведение: 6-3-5 Brainwriting е особена форма на мозъчна атака чрез графиката; по 

-специално, той е класифициран под интуитивните и прогресивни методологии, тъй като 

включва вдъхновение от други членове по цикличен начин. Основанието на тази техника е 

убеждението, че успехът на процеса на генериране на идеи се определя от степента на 

принос и интеграция в предложенията един на друг и по -специално той има за цел да 

преодолее възможните бариери за творчество, породени от въпроси като междуличностни 

конфликти, различни културни Условия и причини за интелектуалната собственост10. 

Условия: 6-3-5 Brainwriting може да се използва с група или като индивидуална 

техника. За нашите цели опцията за група е по -подходяща: тя дава на всеки участник лист 

хартия, който да раздели на полета (вертикално) и шест реда (хоризонтално). По този начин 

се получават 18 квадрата и всеки участник записва на горния ред идея в първия квадрат и 

предава листа на всеки следващ отляво надясно. Това се повтаря пет пъти (шест души имат 

три идеи пет пъти). По време на писането няма дискусии или критики, което води до 180 

предложения относно стереотипите за „другия“. След като бъдат внесени всички 

предложения, най -добрите, най -интересните и хумористични от тях се пишат и обсъждат. 

Резултати: Както е представено на https://podojo.com/how-to-6-3-5-brainwriting/, 

прилагането на метода изисква следните стъпки: „Уверете се, че работните листове са 

подготвени предварително. След като изберете тема до изявление за проблем, напишете 

това в горната част на работния си лист. Това е работният лист, състоящ се от мрежа, 

където заглавията на колоните са Idea 1, Idea 2 и Idea 3 с редове (# реда на човек - ако има 

6 души, има 6 реда, ако има 5 души, там са 5 реда), идентифициращи кой е допринесъл за 

предложението. За работния лист можете също да създадете решетка с квадратни 

лепкави бележки, поставени върху работен лист с решетка 3 x 6. След това е по -лесно да 

групирате идеите с помощта на лепкави бележки, но това изисква повече предварителна 

подготовка. 5 -минутното времево поле може да започне от този момент. Всеки участник 

попълва първия ред и записва първите идеи, работещи в мълчание. Това може да бъде 

рисунка, бележка и т.н. Когато 5 -те минути приключат, работният лист се предава на 

лицето отдясно. 5 -минутното времево поле започва отначало и следващият участник 

може или да се вдъхнови от идеята на листа, да допринесе за тях чрез интегриране или 

 
10 https://en.wikipedia.org/wiki?curid=21491286 

https://podojo.com/how-to-6-3-5-brainwriting/
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завършване на идеята, или може да реши да ги игнорира и да започне отначало. Процесът 

продължава, докато всички 6 кръга от работния лист бъдат попълнени (напр. Всички 6 

души са допринесли.) 

Заключенията са маса от идеи, при които дублиранията трябва да бъдат 

премахнати и след това се извършва оценка и гласуване на консенсус за крайните 

резултати. И обобщаване на случилото се в час: След като екипът премахна дубликатите, 

работните листове бяха върнати на участниците. За анализа членовете на екипа 

разгледаха своите листове и идентифицираха първите 3 идеи, като поставиха знак „+“ 

от всеки от тях, след което предадоха листа на лицето вдясно, което след това повтори 

процеса, идентифицирайки най -добрите избори за групата, тогава настъпи бърз и 

последен кръг на гласуване с точки. ” 

 

Заключенияs: Теми за дискусии - следните въпроси могат да се използват като 

отправна точка за обсъждане и прилагане на горния подход: 

• До каква степен оценявате собствените си представи за другостта като стереотипни? 

• Кои според вас са основните фактори и източници за формиране на представи за 

етнически и религиозни различия в обществото? 

• Избройте най-често срещаните (типични) положителни / отрицателни стереотипи за 

съседните държави (народи). 

• Кои култури смятате за по-близки до вашата и кои са екзотични? 

• До каква степен религията е фактор на културната разлика? 

• Посочете социално (медийни, политически) валидни синоними на основните 

понятия по темата. 

• Анализирайте основните стереотипи за различните етнически и религиозни групи в 

страната в сравнение с реалния преподавателски опит. 

• Каква е ролята на така наречените „расови белези“ в нашето общество? 

• Кои са основните проблеми на съжителството между мнозинството и малцинствата 

в страната с оглед на расистките предразсъдъци (и има ли такива)? 

• Можете ли да идентифицирате неофициални (директни, хумористични или по друг 

начин нюансирани) расистки идеи, нагласи и предразсъдъци? 

• До каква степен расистките изявления и отношението към други етнически и 

малцинствени групи се разпространяват в публичното пространство в страната? 
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Определете и обсъдете възможни политически, медийни, образователни или други 

източници. 

• Кои според вас са най-острите случаи на расови конфликти в съвременна Европа (ако 

можете да ги отделите)? 

 

Оценка на познанията 

 

1.  Етнопсихологията се разглежда като: 

a) отделна област в психологическата антропология 

b) интегрална наука, която използва диагностичните инструменти на социалната 

психология, дидактическите инструменти на педагогиката и обекта на етнологията 

c) различни форми на взаимодействие и обмен между хора от различен етнос и 

културен корен 

d) социологическа тенденция, която не изразява политически доминиращия глас сред 

населението в едно общество 

2. Междукултурният диалог изразява различни форми на: 

a) маркери на околната среда, семеен език, етническа принадлежност, обичайна 

ритуална система. 

b) взаимодействие и обмен между хора от различни етноси, културни корени - водещи 

до взаимно разбирателство и намаляване на конфликтите. 

c) социално-културен статус на детето и родителя в общността и други 

d) всичко по -горе 

3. Етническа група е: 

a) социологическа група, която не изразява политически доминиращия глас сред 

населението в едно общество 

b) от социологическа гледна точка без числено малцинство 

c) отделна група хора, чиито членове се идентифицират помежду си въз основа на 

действително или предполагаемо общо наследство - биологичен произход, история, раса, 

родство, религия, език, култура, територия, националност или външен вид 

d) група хора, които се опознават по -добре като нации, религиозни общности и хора и 

съответно създават условия за зачитане на различията, с които хората се раждат 

4. Нацията е: 

a) чисто и просто един „ежедневен референдум“. 
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b) социологическа група, която не изразява политически доминиращия глас сред 

населението в едно общество 

c) група хора, които се познават по -добре като нации, религиозни общности и хора и 

съответно създават условия за зачитане на различията, с които хората се раждат 

d) нищо от горното 

5. Емпатията може да се определи като: 

a) синоним на толерантност 

b) явление, основано на принципа „поставете се на мястото на някой друг“ и имайки 

представа за позицията на другия 

c) чувство за единство, което се основава на общност от интереси, цели или 

предпочитания сред хората 

d) термин, използван главно в социологията, политиката и понякога във философията 

6. Глобалният образователен подход се основава на следните измерения: 

a) време; програма и култура 

b) почтеност; време и пространство 

c) време; съпричастност и толерантност 

d) толерантност; етнопедагогика и психология 

7. Образователните технологии в етнопсихопедагогиката се основават на: 

a) процес на осъзнаване, саморегулиране и самооценка на знанията и поведенчески 

модели 

b) преодоляване на разликата между индивиди, социални групи и нации 

c) водещи психологически концепции и подходи: поведенчески, културно-

исторически, етническа идентификация и други 

d) училището за изучаване на националните характери от културен антрополог 

8. Социалният подход разглежда малцинствените групи като: 

a) маргинализирани социални групи 

b) политически субекти 

c) потиснати групи хора 

d) хомогенни групи, основани на обща религия, политически убеждения и др. 

9. Националният подход третира малцинствените групи като: 

a) маргинализирани социални групи 

b) политически субекти 

c) потиснати групи хора 
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d) хомогенни групи, основани на обща религия, политически убеждения и др. 

10. Рефлексивният подход: 

a) подчертава размисъла и образованието като основни понятия 

b) се основават на водещи психологически концепции и подходи 

c) описва социалния характер като „ядрото на характера, общо за повечето членове на 

културата, за разлика от индивидуалния характер, по който хората, принадлежащи към една 

култура, са различни“ 

d) разбира и изследва природата на културата по посока на психиката на нейните 

„носители“ - на интегрално ниво. 
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Модул III. Теоретични подходи и технологии на взаимодействие 

с многоезични студенти 

 

3.1. Образователни парадигми на обучение в мултикултурна среда 

3.2. Психопедагогично развитие на учениците в мултикултурна и 

интеркултурна среда 

3.3. Ценностно ориентираният модел на социално поведение 

3.4. Дидактико-метрични методи и процедури за оценка на нивото на 

знания на учениците 

3.5. Инструменти за образование в мултикултурна и интеркултурна 

среда  
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3.1. Образователни парадигми на обучение в мултикултурна 

среда 

от Transilvania University of Brașov, Румъния 

 

Обобщение на теоретичната рамка: Мултикултурното образование е 

отговорът на образователните институции по въпроса за културното многообразие, 

предназначен да помогне на преподавателите да сведат до минимум проблемите, свързани 

с многообразието, и да увеличат максимално неговите образователни възможности и 

възможности (Banks, 2015). За да се разбере как от 60-те години на миналия век училището 

се опитва да отговори на предизвикателствата, представени както исторически, така и 

понастоящем, от мултикултурната образователна среда, тази глава има за цел да премине 

през основните образователни парадигми, изградени във времето и открити в литературата 

преглед: парадигмата на етническата добавка, парадигмата за развитие на самоконцепцията, 

парадигмата на културните лишения, парадигмата на културните различия, езиковата 

парадигма, парадигмата на културната екология, парадигмата на защитното разграничение, 

структурната парадигма, многофакторната парадигма. 

 

Практически казус 1 – Парадигмата на културните лишения 

 

Въведение: Първият Практически казус е пример за парадигмата на културните 

лишения. Що се отнася до образованието, поддръжниците на тази парадигма смятат, че 

лошите училищни резултати са свързани с бедността, дезорганизацията на семейството, 

интелектуалните и културните недостатъци (Coleman, apud Saporito и Sohoni, 2007; Bourdieu 

и Passeron apud Wiggan, 2007; Bernstein apud Smith, 2012). В Румъния има много деца, които 

поради факта, че живеят в неблагоприятна среда (бедни семейства, ромски семейства, 

неорганизирани семейства), не посещават училище или напускат много рано. Това явление 

идва, както бе споменато в глава 3.1. на Ръководството, с редица негативни последици, 

които засягат както децата, така и общността и обществото като цяло. За да намали ефекта 

от тези последици и да предотврати тяхното възникване, целта на училището стана 

компенсаторна по отношение на културата, както и на академичните умения (Smith, 2012). 

Пример за компенсираща образователна програма е програмата „Училище след училище“, 
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разработена в Румъния от Save the Children, най-голямата международна неправителствена 

организация за защита правата на децата в света. 

Условия: Според Save the Children в Румъния в началото на 2019 г. 380 000 деца на 

възраст 3-17 години не са участвали в никаква форма на образование. 38,1% от децата са 

изложени на риск от бедност или социално изключване, а почти една пета от децата под 6 -

годишна възраст живеят в условия на тежки материални лишения, според данните на 

Евростат (www.salvaticopiii.ro). Програмата „Училище след училище“, разработена от 

организацията „Спасете децата, Румъния“, има за цел да намали последиците от културните 

лишения на деца от Условия в неравностойно положение, особено ромските деца. Чрез 

програмата децата се подпомагат от специализиран учител при изпълнение на задачите, 

получават допълнително обучение по предмети, които създават трудности, и се насърчават 

да участват в дейности за свободното време, насочени към развиване на умения за 

независим живот. 

Резултати: Save the Children отбеляза, че записването в програмата „Училище след 

училище“ има ясно положително въздействие върху успеха на децата в училище: 

• 92% от над 34 000 деца, ползващи се от програмата „Спаси училището“, ръководена от 

„Спаси децата“, са постигнали напредък в училище в сравнение със ситуацията преди 

участието в програмата; 

• средно 45% от децата бенефициенти са постигнали добри и много добри училищни 

резултати; 

• 20% от децата бенефициенти спечелиха училищни награди. 

Заключения: Компенсаторните образователни програми са възможност за деца в 

неравностойно положение чрез стимулиране на активно участие в училищните класове и 

постигане на задоволителни училищни резултати, предназначени да намалят / предотвратят 

риска от отпадане от училище. В дългосрочен план тези деца ще станат интегрирани и 

независими възрастни, тъй като училищната интеграция е предпоставка за социална 

интеграция и основен компонент на успеха на бъдещата социално-професионална 

интеграция (Verza, 1998). Изхождайки от горния пример, моля, посочете други 

компенсаторни образователни програми, провеждани с цел предотвратяване на отпадането 

от училище сред деца от население в неравностойно положение (по отношение на етническа 

принадлежност, раса, финансово положение и т.н.). 
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Практически казус 2 – Парадигмата на защитната 

дезиндентификация 

 

Въведение: Във втория практически казус ще илюстрираме друга парадигма на 

мултикултурното образование, а именно парадигмата на защитната дезиндентификация. 

Както е посочено в Ръководството, основното предположение на тази парадигма е, че когато 

индивидите смятат, че трябва да се съобразят с груповите стереотипи или се оценяват въз 

основа на тези стереотипи, чувството им за себе си се застрашава. От гледна точка на тази 

парадигма, основната цел на училището трябва да бъде преодоляване на класовите или 

расови стереотипи в отношението към учениците, които са част от маргинализирани групи. 

Пример за програма, насочена към премахване на стереотипите и дискриминацията спрямо 

ромските деца, е „Заедно за свят без дискриминация“, проект, иницииран и осъществяван в 

Румъния през 2001-2002 г. от същата организация „Спасете децата“ и финансиран от 

Европейския съюз Съюз. 

Условия: Проектът се основава на проучване, проведено сред ученици на възраст 

12-14 години във връзка с техните възприятия и представи по термини като: толерантност, 

етническа дискриминация, права на деца и др. Резултатите от изследването потвърждават, 

че като цяло учениците не разпознават ситуациите на нетолерантност и дискриминация, с 

които се сблъскват в отношенията си с другите и не са готови да избегнат тяхното 

възникване. Затова проектът си постави за цел да организира поредица от срещи, дебати и 

неофициални събирания, на които да присъстват както румънски, така и ромски студенти. 

За тази цел са избрани 9 училища, както от градски, така и от селски райони, които включват 

румънски и ромски деца, по три от всеки от следните окръзи: Galaţi, Prahova и Argeş (Jigău, 

Surdu et al., 2002, p. 233 ). 

Резултати: Дейностите по проекта се състоят от дебати сред учениците, които 

обсъждат теоретичните елементи на термините на толерантност и взаимно уважение, 

правата на децата и въпроса за етническите малцинства, така и конкретни ситуации, 

поведение и проблемни нагласи, проявени в училище. Дебатите бяха насочени към 

повишаване на осведомеността за ситуации на дискриминация и нетолерантност в 

ежедневното поведение и към предоставяне на инструменти за предотвратяване и 

разрешаване на конфликтни ситуации в училище. Най-важният резултат от проекта е 

регистриран на ниво междуличностни отношения между ромски и румънски ученици, така 
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че по време на проекта нямаше ситуации на конфликт или дискриминация, всички дейности 

се провеждаха в духа на фразата „Всички различни - всички равен ”. Наблюдава се и 

подобряване на училищния климат, като учениците са много по-отворени за комуникация с 

колеги и проявяват инициатива при извършване на съвместни дейности (Jigău, Surdu et al., 

2002, pp. 233-234). 

Заключения: Следователно подобни извънкласни дейности, провеждани съвместно 

от румънски и ромски деца, позволиха създаването на рамка, благоприятстваща взаимното 

познаване в неформална среда, а дебатите, основани на конкретни ситуации на 

маргинализация или етническа дискриминация в училище, са реални възможности за учене 

за всички участващи деца. В допълнение, дейностите по проекта предлагат на ромските деца 

възможността да почувстват, че принадлежат към училищната общност, и да се чувстват 

оценени и ангажирани. По този начин се увеличават шансовете тези деца да се 

идентифицират с академичната (училищна) общност и нейните ценности. Помислете за 

последиците от негативните стереотипи в образователната среда върху ромските деца. 

Определете и други начини, по които стереотипите и / или дискриминацията срещу 

ромските деца в образователната среда могат да бъдат избегнати. 
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Оценка на познанията 

 

1. Парадигмите на мултикултурното образование са разработени навреме от 

образователните институции като отговор на: 

a. етническите движения за съживяване, които се случват през 60 -те и 70 -те години; 

b. Втората световна война (1939-1945); 

c. Гражданската война в Америка (1861-1865). 

 

2. Полезността на образователните парадигми в мултикултурна среда, идентифицирани 

от Banks (2009, 2015), се крие във факта, че те: 

a. успяват да уловят връзката между ценностите в образованието, образователните 

политики и програми; 

b. са се развили като начини за концептуализиране и обяснение на определен феномен, 

в случая образованието на етническите групи, за определен период от време; 

c. са логични и лесни за разбиране. 

 

3. Основното допускане на парадигмата на етническите добавки е, че: 

a. информация за етническите групи може да бъде добавена към съществуващата 

учебна програма, без да се преструктурира; 

b. етническото съдържание може да подобри концепцията за себе си при учениците от 

етническите малцинства. Много ученици от етническите малцинства проявяват ниска 

самооценка; 

c. малцинствените групи имат силна, богата и разнообразна култура. 

 

4. Основното допускане на парадигмата на културните лишения е, че: 

a. училищните постижения на учениците, принадлежащи към малцинствени етнически 

групи, са лоши, защото учебното съдържание не се преподава на езика, който се говори в 

семейството и общността им; 
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b. младите хора с ниски доходи и тези, принадлежащи към малцинствени етнически 

групи, са социализирани в семейства и общности, които ги лишават от възможността да 

придобият културните характеристики и да направят познавателните придобивания 

необходими за успех в училище; 

c. малцинствените групи имат силна, богата и разнообразна култура. 

 

5. Основната цел на образователните институции в структурната парадигма е: 

a. да преодолява класовите или расови стереотипи в отношението към учениците, 

които са част от маргинализирани етнически групи; 

b. да насърчава училището, учениците и учителите да разберат и да се обърнат към 

всяка от индивидуалните, културни, социални, институционални и структурни форми на 

расизъм; 

c. учениците и учителите да разбират структурните икономически и политически 

фактори, които възпрепятстват социалната мобилност и да бъдат подпомагани в 

ангажимента за радикална социална и икономическа промяна. 

 

6. Основната цел на образователните институции в културно-екологичната парадигма 

е: 

a. да позволи на маргинализираните етнически малцинства да станат част от основната 

култура; 

b. да осигури първоначално обучение на майчин език на ученици от малцинствени 

етнически групи; 

c. да промени училищната култура, като почитат начина на живот на младите 

етнически хора и адаптират стратегиите на преподаване към специфичните черти на 

учениците с различни културни Условия. 

 

7. Основното предположение на антирасистката парадигма е, че: 

a. ниските академични постижения на малцинствата се дължат преди всичко на тяхното 

противопоставяне на масовата култура; 

b. образователните неравенства, понесени от учениците от малцинствата, се дължат до 

голяма степен на индивидуални, културни, социални, институционални и структурни 

форми на расизъм; 



  
 

 
  

 
 

95 

c. училищното представяне на учениците, принадлежащи към малцинствени етнически 

групи, е лошо, защото учебното съдържание не се преподава на езика, който се говори в 

семейството и общността им. 

 

8. От гледна точка на парадигмата на културните различия, училищните програми и 

практики се стремят към: 

a. поведенчески и интензивни компенсаторни образователни преживявания; 

b. образователни интервенции, насочени към промяна на културните черти на 

малцинствените общности, така че те да станат по -съвместими с това, което се счита за 

доминираща обществена практика и култура; 

c. учебни стратегии, които са отзивчиви и чувствителни към културните различия. 

 

9. От гледна точка на парадигмата за развитие на концепцията за себе си, училищните 

програми и практики имат за цел да: 

a. включват специални звена в етническите изследвания, които подчертават приноса на 

етническите групи за изграждането на нацията; единици за известни етнически личности. 

b. разработят глави с етнически изследвания; курсове, съдържащи информация за 

герои, храна или празници, които са специфични за определени етнически групи. 

c. разработят образователни програми, които премахват расовите или класовите 

стереотипи, за да създадат академична среда, благоприятстваща самочувствието. 

 

10. От гледна точка на антирасистката парадигма, училищните програми и практики се 

стремят към: 

a. оценяване на силните страни и ограниченията на различните култури и какво можем 

да научим от всяка от тях; 

b. разбиране на груповата идентичност и между- и вътрешногруповите 

взаимодействия, особено в училище; разбиране на различните аспекти на 

институционалния расизъм и как той може да повлияе на училището; 

c. разбиране как властта в обществото и в училище може да бъде свързана с расовите 

различия. 
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3.2. Психопедагогично развитие на ученика в мултикултурна и 

интеркултурна среда 

от Pax PAX Rhodopica, България 

 

Обобщение на теоретичната рамка: Както заявява Тарасова Айзиряк 

Найлевна11, „целият свят преживява процеса на глобализация, чиято основна тенденция е 

междукултурното смесване и обменът на студенти. Днешното общество става 

изключително многокултурно и многоезично и броят на чуждестранните студенти, 

записани във висшето образование, се увеличава всяка година." (Найлевна, 2017, стр. 1173). 

Педагогиката се занимава с психологическия аспект на адаптацията, който частично се 

припокрива с концепцията за социална адаптация и включва адаптирането на човек като 

индивид към живота в обществото, в съответствие с изискванията на това общество и 

неговите собствени нужди, мотиви и интереси. Забраната за използване на определени 

знаци, етикети, маркери, следствие от етнокултурни предразсъдъци, съдържащи 

дискриминационни маркери, или по-точно опитите да се ограничи тяхното използване, са 

свързани с историческия опит и историческата памет на обществото, което налага или 

злоупотребява тях. Етнокултурните стереотипи могат да бъдат разделени на две големи 

групи: авто-стереотипи и хетеро-стереотипи. Трябва да се отбележи, че стереотипите са 

както положителни, така и отрицателни и формират както положителни, така и отрицателни 

нагласи, нагласи и очаквания, за разлика от предразсъдъците, които винаги са отрицателни 

 

Практически казус 1 – Практически упражнения върху стереотипите 

 

Въведение: Три групи фактори „диктуват“ съдържанието на етническите стереотипи: 

• специфичните характеристики на етноса и неговите особености, уникални за съответната 

култура и обществено съзнание, изградени в хода на социално-историческото и 

политическо развитие; 

 
11 Nailevna, T.A. (2017). Acculturation and Psychological Adjustment of Foreign Students (the Experience of Elabuga 
Institute of Kazan Federal University). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 237,1173-1178. 
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• глобалният исторически контекст и по-специално социално-политическите, 

икономическите и културните условия за развитие на конкретните етнически групи и 

особеностите на общуването им с други етноси, с Другите; 

• продължителността, естеството и измеренията на историческия контакт с други етнически 

групи. 

Значението на етно-стереотипите е свързано с факта, че етническите представи за 

„другия“ и за себе си се формират въз основа на тях. Етнокултурният образ е типизация, 

обобщение, форма на описание на етническа група, която включва най-значимите 

исторически и най-типични свойства, благодарение на които и чрез които човек възприема 

своя или чуждия етнос и изгражда етническа идентичност. Етнокултурният образ на 

„своите“ и „другите“ играе ролята на устойчив модел, който има специално място в 

социалното и личното самосъзнание, формирайки или влияещ върху формирането на 

поведение, отношение и очакване към другите. Съвсем логично е етнокултурният образ, 

изграден върху авто-стереотипи, да се различава от този, основан на хетеро-стереотипи. 

Условия: Размислите върху образа на Другия, върху имиджа на другите, различните 

общности, независимо дали са положителни или отрицателни, са един от универсалните 

начини за разбиране, изграждане и съхраняване на собствената идентичност. В обобщения 

образ на Другия са включени множество културни стереотипи (положителни и / или 

отрицателни). Те са синтез на запазени „спомени“ в колективната историческа памет, от 

колективен опит, предразсъдъци, клиширани възприятия и тенденциозни нагласи. Процесът 

на изграждане на образа на Другия несъмнено е повлиян от продължаващия аналогичен 

процес в обществата на Другите, който също не е изключение от етапа на национална 

самоидентификация, наблюдаван във всички европейски нации, в който постоянното 

сравнение между Неговия като по-добър, по-напреднал, по-ценен. В съвременния контекст 

проблемите с етническите малцинства, възприемани като други в рамките на една страна, 

са по-остри. 

Резултати/Теми за дискусия: Въз основа на горната информация, моля, обсъдете в 

групи или обмислете индивидуално следните въпроси: 

✓ Кои (какви фактори, причини, процеси) пораждат конфликти между етническите групи 

в процеса на обучение и как могат да бъдат преодолени, избегнати, предотвратени? 

✓ Кои според вас са основните фактори и източници за формиране на представи за 

етнически и религиозни различия в обществото? 
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✓ Какво е отношението на мнозинството към малцинствените групи в рамките на 

образователния процес в университета? Какви фактори влияят върху него? 

✓ Избройте най-често използваните негативни стереотипи за Другия. 

✓ Избройте най-често използваните положителни стереотипи за Другия. 

✓ Смятате ли, че има разлика в дефинициите на негър – черньо; афро-американец; Цигани 

- роми - представители на ромската общност? Има ли разлика, каква е и на какво се дължи? 

✓ Какви трябва да бъдат основните принципи за прилагане на мултикултурно обучение? 

✓ Какъв е вашият подход към преподаване на толерантност и уважение към Другия в 

етнически разнообразна, мултикултурна среда? Как преподавате културен плурализъм и 

етническа толерантност? Споделете своя опит. 

✓ Колко често използвате в час: въпроси или дискусии, свързани с опознаването и 

преодоляването на етнокултурните стереотипи и предразсъдъци? 

Ако работите в група: моля, запишете резултатите от дискусията си и ги споделете с 

групата. По-нататък обсъдете най-интересните резултати от дискусията.  

Ако работите сами: запишете основните мисли, които имате по въпросите. Прочетете 

ги още веднъж след това и разгледайте основните заключения, които можете да извлечете 

от тях и как можете да ги приложите в работата си. Ако искате, можете също да обсъдите 

основните резултати с вашите връстници в университета. 

Задачи за самостоятелна работа: 

✓ Ролева игра: „Говорене от името на другия“ - представете най -типичните, определящи, 

доминиращи културни, езикови, религиозни, физиологични характеристики на вашите 

ученици. 

✓ Използвайте „метода на инцидентите“, за да предоставите примери за конкретни 

проблемни ситуации в мултикултурното обучение и действията, които сте предприели, за 

да ги разрешите. 

✓ В обща дискусия дефинирайте мултикултурализма. Какви са нейните положителни и 

отрицателни измерения? Какви са връзките и зависимостите между автостереотипите и 

етническата / националната идентичност? 

✓ Формулирайте представите си за концепциите за етнокултурен стереотип и 

предразсъдъци. Какъв тип стереотип и предразсъдъци сте изпитали в преподаването си? 

Споделете ги с групата. 
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✓ Формулирайте въпроси и теми за дискусии, групова работа, есета за вашите студенти 

от ICC, насочени към насърчаване на толерантност и уважение към другия в етнически 

разнообразна и мултикултурна среда. 

✓ Формулирайте примери за автостереотипи / хетеростереотипи въз основа на вашия 

личен и професионален опит. Споделете ги с групата. 

✓ Формулирайте примери за това какви теми, материали, изследвания, анализи ще ви 

бъдат полезни в бъдеще, за да изградите свои собствени стратегии и практики за обучение 

как да преодолеете етническото напрежение и различия в мултикултурна среда. Споделете 

ги. 

✓ Опишете вашите стратегии, методи, подходи и тренировъчни практики за преодоляване 

на етническото напрежение и различия в мултикултурна среда. Споделете ги с другите в 

групата. 

 

Практически казус 2 – Проблеми в МИС 

 

Въведение: Идентифицирането на предизвикателствата, проблемите и задачите, 

пред които са изправени университетските преподаватели и асистенти с цел разработване 

на ефективни учебни практики в мултикултурна среда, са важна отправна точка за работа в 

МиИ среда. Основният акцент трябва да бъде върху: 

• липсата или недостатъчното обучение на учители и / или липсата на подходящи учебни 

материали; 

• ограниченията в учебната програма; 

• наличието на етнокултурни стереотипи и предразсъдъци сред самите обучители и 

формулиране на ефективни подходи за тяхното преодоляване 

Условия. Някои от специфичните проблеми, пред които са изправени както 

учителите, така и учениците: 

✓ изолиране на учениците от различни култури/ етнически групи/ и т.н. от динамиката на 

групата по време и след часовете; 

✓ недостатъчно обхващане на лекции на английски или друг основен език, който би могъл 

да бъде разбран по -добре в ICC среда; 

✓ липса на учебници и учебни пособия на английски или друг основен език (като френски 

или немски); 
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✓ липса на квалифицирани преподаватели, които могат да преподават в среда на ICC, като 

се вземат предвид всички нейни специфики; 

✓ липса на механизми за предотвратяване на риска от отпадане; 

✓ доминиране на етноцентризма в учебния план и учебния процес 

Методи, които могат да се прилагат в учебния процес: 

✓ Партньорска / групова работа - учащите споделят и обменят своите идеи, виждания и 

опит по проблем или въпрос, свързан с цикъла на обучение. 

✓ Метод на свободни асоциации - участниците споделят своите асоциации, идеи и идеи, 

свързани с определени концепции, проблеми и въпроси по дадена тема, част от 

лекционния план. Учителят отбелязва / записва / идеите и асоциациите, след което те 

се коментират и обсъждат. 

✓ Метод на инцидента - участниците анализират проблемни ситуации и предлагат своите 

решения, които се коментират заедно с възможните им последствия. 

✓ Метод „Основна тема” - в процеса на разработване на учебната програма учителят 

непрекъснато се връща към „основната тема”, маркира различните етапи и проблеми 

към нея. 

✓ Психични карти на съзнанието като техника за генериране на нови идеи, решения и 

стратегии за обучение чрез визуални образи. 

✓ Разговори - дискусии. 

✓ Обсъждане на конкретни случаи. 

✓ Текстови материали за анализ. 

✓ Самостоятелна работа с библиография и електронни ресурси. 

✓ Високо ефективни методи „Опитно обучение“ и „Опит чрез обучение“, особено в 

мултикултурна среда. 

 

Оценка на познанията 

 

1. Психопедагогиката се занимава с: 

a) адаптацията към новата среда и нейният психологически аспект 

b) е възприемчив към нуждите на културата 

c) съществуващия проблем за конструктивното предаване на знания в мултикултурната 

среда 

d) дистанционно обучение 
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2. Междукултурната комуникация е: 

a) инструмент за образователни дейности 

b) какво съответства на желанието на индивида да се свърже с представители на други 

етнически групи, други групи комуникатори 

c) различна форма на взаимодействие между хора от различни етноси, културни 

корени, водещи до взаимно разбирателство и намаляване на конфликтите 

d) е тясно свързано с процесите на акултурация 

 

3. Автостереотипите са: 

a) възприятия, оценки, очаквания, идеи, свързани със съответната етнокултурна 

общност, от нейните собствени представители; описание, устойчив образ на 

собствения етнос 

b) набор от преценки, оценъчни възприятия и определения за други етнически групи / 

народи 

c) образованието, обучението и социализацията на деца и възрастни, носители на 

различни култури, духовно и материално, създадени в историческото развитие на 

определена нация или етническа общност 

d) изразяване на възприятието на индивида за себе си, когато се свързва с 

представители на други етнически групи, други групи комуникатори 

 

4. Хетеростереотипите са: 

a) възприятия, оценки, очаквания, идеи, свързани със съответната етнокултурна 

общност, от нейните собствени представители; описание, устойчив образ на 

собствения етнос 

b) въз основа на преценки, оценъчни възприятия и определения за други етнически 

групи / народи 

c) образование, обучение и социализация на деца и възрастни, носители на различни 

култури, духовно и материално, създадени в историческото развитие на определена 

нация или етническа общност 

d) изразяване на възприятието на индивида за себе си, когато се свързва с 

представители на други етнически групи, други групи комуникатори 
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5. Хетеростереотипите могат да бъдат: 

a) положителен 

b) отрицателен 

c) както положителни, така и отрицателни 

d) нито положителен, нито отрицателен 

 

6. Съвременните педагогически технологии са посветени на: 

a) социализацията на учениците 

b) социализацията на преподаватели със студенти 

c) събиране на групи от хора със сходен интерес, за да обсъдят и научат повече по 

определена тема от общ интерес 

d) предоставяне на знания на учениците 

 

7. Социално-психо-педагогическата подкрепа за адаптиране на чуждестранни студенти 

или студенти от малцинствени групи се постига чрез: 

a) създаване на социално-педагогически условия за успешна адаптация на учениците 

мигранти 

b) формирането на доброволчески групи от ученици, които желаят и могат да работят 

върху адаптирането им към другата културна среда 

c) комбинация от двата описани подхода 

d) нито един от горните подходи 

 

8. Кое от следните твърдения е вярно: 

a) Основата на образователния процес е възприемането на ученика като основна цел и 

ценност. 

b) Днес всеки ученик се разглежда като уникален човек със своите качества, интереси, 

способности и образователни потребности. 

c) Равният достъп не означава еднаква грижа за всички ученици, а диференцирана 

грижа според различните им нужди. 

d) Всичко по -горе 
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9. Кое от следните твърдения е невярно: 

a) Необходима предпоставка за педагогизирането на образователната среда е 

познаването на ценностните ориентации на семейството и стимулирането на 

междукултурния диалог. 

b) Решението на образователните проблеми на малцинствата може да се търси както в 

самите малцинства, така и в мнозинствата. 

c) Необходимостта от мултикултурно образование като инструмент за образователни 

дейности е основен принцип, който определя новите стандарти и учебни планове и 

програми за обучение на бъдещи специалисти. 

d) Никой от университетския персонал никога не е подчертавал съществуващия 

проблем на конструктивното предаване на знания в мултикултурната среда като 

основни проблеми в това отношение. 
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3.3. Ценностно ориентираният модел на социално поведение 

от Buckinghamshire New University, Великобритания 

 

Обобщение на теоретичната рамка: В рамките на университетския контекст 

може да намерите ученици, нуждаещи се от подкрепа в рамките на организацията. Те могат 

да се сблъскат с физически или емоционални трудности, които могат да попречат на 

способността им да завършат избраната от тях програма. Ако университетската система има 

подкрепяща общност, например подкрепа за студенти, област, посветена на включването 

на студенти, консултантски услуги, услуги за хора с увреждания, финанси, настаняване и 

активен студентски съюз, пътуването на студента може да стане по -сплотено, а резултатите 

- постижими. Представите за неправомерно поведение, проблеми с поведението и 

емоционални проблеми се преплитат, тъй като едното е причинител за второто. Главата 

очертава теоретичното Условия за причините за неправилно класифициране на 

поведенческите проблеми на учениците и насоки за идентифициране на обучаемите с 

поведенчески проблеми. 

 

Практически казус 1 – Най-добри практики във Великобритания 

 

Въведение: Основната отговорност за един ученик се носи от учебното заведение. 

Студентът се впуска в място за висше образование чрез проспекта, кандидатстването, 

приемането, регистрацията, записването, прогресията и накрая дипломирането. Всяка фаза 

от този цялостен процес на обучение се управлява и инициира от съответния отдел, както и 

от външни агенции, свързани с организацията за висше образование, които работят 

съвместно, за да постигнат успеха на обучаемия, като сплотено работят за постигане на тази 

обща цел. Ролята на лекторите е да: 

✓ осигуряват активна учебна среда; 

✓ осигури трамплин за обучение; 

✓ насочва обучаемия към конкретен учебен резултат; 

✓ извлече от литературата знания, нов аргумент или дискурс.  

Преподавател в способността за учене може също по подразбиране да стане треньор 

и / или ментор, независимо дали става въпрос за индивидуален урок или групова лекционна 

ситуация. Целият помощен персонал, който не преподава, играе роля в осигуряването на 
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предоставянето на обслужване на клиентите на обучаемия и преподавателя, като 

отношението на успеха на обучаемите е и техният успех, тъй като те допринесоха 

положително за завършването на курса на обучение и е по-вероятно да препоръчваме на по-

младите ученици да кандидатстват в институцията. Когато в цялата институция се създава 

положителна учебна среда, тя произвежда модел на желание да бъде част от по-широка 

социална среда. 

Може да се предположи, че учениците, за които се смята, че имат поведенчески 

проблеми, може наистина да са се развили през годините на усвояване на уникална за 

тях техника в начина, по който схващат и предават нова информация, която до 

влизането във висшето образование не е била открита. 

Например, лека форма на дислексия може да се разглежда от социалната група 

като подходяща, форма на бързо мислене или делегиране на задачи, особено ако са 

необходими писмени упражнения. Други може да видят това избягващо поведение като 

мързеливо. Човек от другата страна на същия спектър на дислексия, който носи със 

себе си потвърдена диагноза на интелектуално увреждане, няма да има допълнителен 

натиск да намери механизъм за справяне, за да се научи. Необходимите инструменти 

за подпомагане на тяхното обучение биха били налице или в процес на прилагане при 

първото им присъединяване към институцията. 

Учениците във студентски форуми с различно ниво на дислексия, независимо 

дали имат диагноза, чакаща за доклад, или никога не са имали оценка, споменават 

факта, че са се сблъскали с най-голямото предизвикателство, когато са учили за 

квалификация. Това откровение позволи на читателя да заключи, че без допълнителна 

подкрепа, когато се сблъсква с независимо обучение, т.е. с намалено количество 

инструкции за водещи учители, обхватът на умствените способности на учениците да 

процъфтяват в образователната среда се забавя. Тази крива на обучение може след това 

да остави студента да бъде изолиран, по-малко способен от своите връстници и с 

повишени нива на стрес при изготвяне на курсова работа или изпитни документи. 

Закъснението при учащите, които се борят да схванат нови образователни 

концепции и да приложат новите знания, може да допринесе за процента на отпадане, 

когато достигнат университета. Може да се твърди, че ако учещият получи диагноза от 

по -ранна възраст, успеваемостта в университета щеше да бъде по -висока, тъй като 

профилът на учащия би ги последвал през образователната система със съответна 

допълнителна учебна подкрепа. Например, извънкласно време за индивидуални уроци, 
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усъвършенстване на компютърен софтуер на всяко устройство за лична технология, 

наставник за връстници, с който да работите, и персонал за поддръжка на ученици, с 

който да говорите като неутрален приятел без преценка. 

Важен фактор, който трябва да се вземе предвид, биха били онези хора, които 

може да не са част от по-голяма екипна организация, подпомагана от екипи и 

следователно са изложени на по-голям риск от по -ниска грамотност от техните 

връстници и впоследствие може би по-голям шанс да останат без работа и да имат 

зависимост от родителите в зряла възраст . 

Липсата на успех в университета и следователно липсата на заетост изострят 

психологическия стрес, който учещият може да изпита. Ето защо е важен фактор за 

преподавателите да са наясно с различните норми на предписаното поведение в 

класната стая, за да намалят потенциално високите проценти на отпадане. Ниските 

проценти на отпадане са равни на по-висока заетост и по-добро социално поведение. 

Учениците могат да изпитат неудовлетворени емоционални, социални или специални 

образователни потребности. 

Те могат да мислят, че институцията е враждебна към тяхното обучение и да изберат 

да се оттеглят от учебния процес, вместо да търсят помощ. Образованието и престъпността 

имат социални последици не само за учащия, който се оттегля от обучението, но и за 

семейството и по -широкото общество, ако учащият се занимава с престъпна дейност като 

начин да печели пари, за да се издържа (Фиг. 1). Следователно възможността да се 

ангажираме положително с различни нужди играе значителна роля в намаляването на 

престъпността.  

 

Фиг. 1 Образование и престъпност 

Социално поведение:  Литературата установява, че нуждите на обучаемия са от 

първостепенно значение по отношение на опита и резултатите. Не трябва обаче да се 
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управлява обучаваният или лекцията, а средата, в която се намира обучаемият, или 

съоръженията, които обучаемият може да призове да действа като рамка за подкрепа, за да 

помогне за идентифицирането и разбирането на обучаемия проблем/и (напр. 

неудовлетворени нужди, емоционални етапи или кризи, типове темперамент). 

Най-високо оценената причина за изключване от училище в началното и средното 

образование в Обединеното кралство, посочена от Директора на принципа, е постоянното 

нарушаващо поведение. Тази причина е цитирана, тъй като проявата на смущения се 

отразява негативно на образователното благосъстояние на ученика и другите учащи. 

Поведението не се ограничава до регистрирани инциденти на ниско ниво, като късно 

пристигане в час, изблици на коментари по време на преподаване или разсейване на други 

ученици. То може също да включва по-високи нива на неприемливо поведение, като тормоз 

над други ученици, подбуждане или участие в сбиване или удряне на друг ученик 

достатъчно силно, за да причини натъртване или спиране на кожата, или ако жертвата е 

достатъчно разстроена, за да съобщи за въпроса на факултет. 

Поведението, което носи нулева толерантност, би включвало поразяване или 

агресивност към всеки член на факултета. На ниво университетско обучение проблемният 

ученик възприема различен подход към своите нагласи, чувствителност, толерантност и 

способност да се справя, което ще има пряко въздействие върху начина, по който се 

възприема обучаемият и следователно върху начина, по който ще му бъде оказана помощ.  

Възприятие и решение: Различните мнения могат да бъдат на различни лица 

относно това дали обучаемият има проблеми с поведението или не, например конкретен 

ученик може да бъде диагностициран от психиатър като психично болен, от психолог като 

емоционално разстроен и от специален педагог като поведенчески разстроен поради 

специални образователни потребности. Английският кодекс на практика (Farrell 1995, стр. 

8) предоставя насоки за идентифициране на обучаемите с проблеми в поведението, т.е. 

когато ученикът: 

• не се ангажира редовно с учебното заведение; 

• проявява обсесивни и съмнителни хранителни навици; 

• показва признаци на злоупотреба с вещества; 

• се държи по неконтролиран, неочакван и разрушителен начин; 

• проявява признаци на тормоз от други ученици; и 

• психичното им здраве е под въпрос. 

Опитен преподавател, независимо дали този опит е житейски опит, придобит извън 
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класната стая, или опит, натрупан от години на работа с високи нива на ученическо 

взаимодействие, може да предположи, че някои от така наречените „неудобни ученици“ са 

съвсем „нормални“, ако техните социални и вземат се предвид психологическите Условия. 

Тяхното поведение може да бъде свързано с израз на стресови реакции към неподходяща, 

необичайна и вредна среда. По опит, преподавателят може да се обърне към обучаващия се 

или внимателно да организира подкрепа от връстник, като намали негативното 

емоционално въздействие, засягащо способността на обучаемия да схване знанията, 

необходими за успеха на завършването на курса. 

Обучаемият може да не потърси помощ поради вътрешното си усещане, че отнемат 

време на хората и че ги правят нещастни, когато им помагат. Въпреки това, с правилните 

социални връзки, негативните мисли и / или чувствата на тежест могат да бъдат обсъдени, 

мислите могат да бъдат изразени и чувствата могат да бъдат обменени. Например, ако един 

ученик има лека дислексия и бъде затруднен в работата поради по-ниско от очакваното 

използване на граматиката, лекторът може да забележи поведенчески модели с ученика, 

който не е диагностициран, и ученик, който има професионална диагноза; това осъзнаване 

от лектора може да насърчи едно от двете неща. Двамата учащи се събират в група, за да 

работят по проект. След това сътрудничеството може да доведе до честен личен разговор 

около усвояване на знания и създаване на по-добър стандарт на работа, което от своя страна 

ще доведе до по-висока оценка. Или преподавателят, който говори пред целия клас, 

заявявайки как членовете на класа ще работят за създаването на следващата работа за по-

висок клас. 

Като дава общи съвети, обучаемият не се чувства социално изолиран, стресиран или 

по -малко интелигентен от своите връстници. Този начин на доставяне обезпечава 

негативни черти за социално поведение, които преди са се възприемали като ненормални, 

като напр.:  

• Те непрекъснато привличат вниманието към себе си в класната стая, защото имат 

проблеми с ученето и подходящото взаимодействие. 

• Те имат лоши академични постижения - проблемите с правописа, четенето или 

математиката могат да ги накарат да не постигнат успех. 

• Те изпитват конфликт и стрес поради проблемите си. 

• Поведението им противоречи на обществено приетите норми. 

 В случаите, когато обучаемият има медицинско състояние като епилепсия, 

социалните групи, преподавателският и непедагогическият персонал трябва да са наясно с 
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тригери, които могат да го накарат да преживее епизод. Ако възникне епизод, 

предприемането на правилните действия е от първостепенно значение не само за 

безопасността на обучаващия се, но и за тяхното достойнство и психичното здраве на 

зрителите, които може би никога не са имали опит да станат свидетели на припадък на 

човек. Отрицателните коментари, шеги или всичко, което би могло да се възприеме като 

тормоз, трябва да се третира с нулева толерантност, тъй като емоционалните ефекти на 

обучаемия трябва да бъдат защитени. Ако обучаемият изпитва негативна ситуация, 

например сесия в кабинета, в която учащите трябва да гледат документален филм - преди 

да гледат, участниците трябва да се съгласят да изключат всички, с изключение на една 

светлина в задната част на стаята, за да предотвратят всякакъв потенциал проблеми за 

обучаващия се. 

Ако възникне проблем, институцията трябва да има помощ, която не е 

преподавателска. Учащият се също може да се включи в общество - или спорт или хоби, 

което вече им харесва, или такова, което би искал да опита. Това може да помогне на учащия 

да намери и да намери нови приятели в университета, дори ако тези приятели не са на един 

и същи курс. Тогава другите учащи биха имали опит от първа ръка на човек с медицинско 

състояние, което изисква бързо мислене и действия, които биха могли да спасят живот. 

Важно е да се отбележи обаче, че някои учащи могат да не са склонни да разкрият, 

че имат състояние, което може да ги накара да се почувстват социално неприемливи поради 

предишен житейски опит, когато са били дискриминирани или маргинализирани. Ето защо 

е важно институциите да бъдат добре подготвени и да имат допълнителна подкрепа, която 

обучаемият може да изисква готов, ако тези нужди са подчертани в заявлението.  

Учениците в миналото са страдали академично поради изоставане с обучението си 

поради лошо подготвени институции, на които им отнема няколко седмици, за да получат 

или внедрят необходимата подкрепа. Тази липса на подготовка в рамките на институцията 

може да доведе до неизбежно високи нива на отпадане в случай на обучаеми с увреждания. 

Проучване, проведено във Великобритания от Съвета за финансиране на висшето 

образование за Англия през 2017 г., имаше за цел да намери подробна информация от 

институциите за допълнително образование (колеж) и висше образование (университет). 

Проучването сред 105 образователни институции показва до каква степен е възприет 

социалният модел. Институциите са помолени да докладват за въпроси, свързани с:  

• помощна технология 

• учебни ресурси, включително обучение и въвеждане на персонал 
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• приобщаващо обучение при разработване и оценяване на модули и програми 

• алтернативни методи за оценяване на ученици с увреждания 

• консултантски услуги и административни процеси за идентифициране на потенциални 

проблеми с благосъстоянието 

• планове за достъпност за социални и развлекателни пространства, учебни заведения и 

помещения за настаняване. [https://www.officeforstudents.org.uk/]. 

Читателят не отбеляза за колко време се провежда проучването или кога 

последващите резултати са обработени от Съвета за финансиране на висшето образование 

за Англия. Въпреки това, от първоначалните 105, 67 институции са се включили в 

последващите действия; от 67, мнозинството е участвало в първия отчетен цикъл. Почти 

100% от институциите са направили учебни материали достъпни онлайн, т.е. достъпни по 

електронен път. Малко над 80% са разполагали със софтуерен инструмент за 

картографиране на ума. Малко под 80% са предоставили някакъв софтуер за четене. Висок 

процент (95%) потвърди, че предлага алтернативен модел за оценка. Всички участници в 

последващото проучване имаха всички учебни материали онлайн. Докладът успя да 

заключи, че доставчиците на образование са самооценявали приобщаването си с оценка 6,2 

от 10. 

Това общо подобрение е добре дошло. Във всеки случай напредъкът в различните 

региони е по-малко очевиден. Повечето от разглежданите колежи и университети, т.е. 80% 

записват част от своите беседи, но само малко малцинство от 8% записват всяка една от тях.  

Заключения: Университетските институции в различни страни с лекота възприемат 

външно модела на социално поведение, но все още има много работа, която трябва да се 

свърши вътрешно на всички нива, за да се види проявлението на това, което е прието на 

хартия или е съгласувано с правителствената политика. Моделът на социално поведение в 

духа на приобщаването, независимо от физическите видими и скрити различия, етническата 

принадлежност, културните предпочитания или пристрастията може да бъде приложен само 

когато има желание да се промени това, което може да бъде предписаното статукво. 

Поведението трябва да се развива чрез предизвикателен диалог на всички нива. Опитът на 

учениците, независимо дали е положителен или критичен, трябва да се вземе предвид, ако 

преподавателите и всички, които работят в институцията, се стремят да бъдат част от 

положителната промяна. 

Преподавателите имат голяма роля в прилагането на политиките за социално 

включване, тъй като разчитат на създаване на среда, в която всеки може да постигне 
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подобни академични цели. Тези цели влияят положително на семействата и обществото 

като цяло не само икономически, но и по отношение на намаляването на престъпността. 

Всички вътрешни заинтересовани страни трябва да бъдат включени в планирането за 

развитие в целия университет, от фазата на изготвяне до изготвянето. Етапът на изпълнение 

е от решаващо значение за успеха и трябва систематично да се наблюдава и оценява 

периодично, за да се гарантира, че процесът не е просто хартиено упражнение, което трябва 

да бъде забравено. 

Оценка на познанията 

 

1. Теорията на поведенческото обучение има за цел да промени поведението на 

ученика, като използва положителни подкрепления, като стикери и похвали, което 

означава, че ученикът е мотивиран отвън. Коя теория предлага почти обратното? 

a. Перспектива на йерархията на нуждите 

b. Перспективата на чертата 

c. Когнитивната перспектива 

d. Хуманистичната перспектива 

2. Учебна гледна точка, която предполага мотивацията на възрастните ученици, е 

вътрешна и лична и отхвърля идеята за предоставяне на външни награди от 

инструктора, е: 

a. перспективата на чертите. 

b. поведенческата перспектива. 

c. социалната когнитивна перспектива. 

d. психоаналитичната перспектива. 

3. Някой, който изпитва функционална неподвижност, ще направи кое от следните? 

a. Намери оригинално и уникално решение на проблем 

b. Потърси практически решения, основани на опит 

c. Използва предварително замислени знания за набор от конкретни проблеми 

d. Използва обекти или инструменти само по определен, специфичен начин 

4. Кой е един от основните принципи, включени в Закона за обучение на хората с 

увреждания? 

a. задължителни отделни библиотечни времена 

b. задължително съотношение 2 към 1 учител / ученик 

c. задължителни индивидуални образователни програми 
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d. задължително допълнително време за почивка 

5. Какво е наемател на най-малко ограничаващата среда? 

a. позволявайки на учениците с увреждания да продължат да учат в нормална 

класна стая, където е възможно 

b. сдвояване на студенти с увреждания с други студенти с увреждания на същото 

социално ниво 

c. среща един на един с ученици с увреждания, за да им позволи свободно 

изразяване 

6.  Каква е една част от подходящата оценка? 

a. учениците трябва да бъдат тествани на средно ниво за тяхната възрастова група 

b. учениците трябва да могат да извършват повторни оценки, ако не са доволни от 

резултатите си 

c. оценките трябва да бъдат безпристрастни и недискриминационни 

d. оценките трябва да съответстват на настоящите най-добри практики за писане на 

оценка 

e. ученици с увреждания да правят каквото им е интересно по време на урока 

7. Кое действие илюстрира социалната когнитивна перспектива? 

a. позволяване на учениците да съдействат за създаване на правила и очаквания в 

класната стая 

b. наблюдение на поведението на учениците по време на почивка 

c. определяне къде социалното поведение на учениците може да бъде подобрено 

чрез анкети 

d. настройване на учениците в социални групи според техните познавателни 

способности 

8. Теория на практика, която помага на учениците да се приведат в съответствие с 

личните цели, да насърчават положителните взаимоотношения с другите и да се 

стремят да постигнат най-доброто от себе си, ще се вземе предвид кой тип 

психологически подход? 

a. Познавателен 

b. Бихевиористичен 

c. Хуманистичен 

d. Функционален  
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3.4. Дидактико-метрични методи и процедури за оценка на нивото на 

знания на учениците 

от University of Zagreb, Хърватска 

 

Обобщение на теоретичната рамка: За да се разбере оценката, е необходимо 

да се познават основите на дидактиката и доцимологията. Преподавателите трябва да знаят 

каква е целта на оценката и как могат да я използват правилно. Много автори и изследвания 

показват, че е необходимо да се променят методите за оценяване във висшето образование. 

Професорите трябва да научат за нови и алтернативни методи за оценяване. В допълнение 

към обобщаващото оценяване е много важно да се включи формиращо оценяване, да се 

наблюдават студентите през целия семестър, да се мотивират, да се насърчават да учат с 

разбиране и да могат да прилагат придобитите знания. Професорите трябва ясно да 

идентифицират резултатите от обучението в началото на всеки семестър и да ги представят 

на студентите. В образованието е важно преподавателите да дават редовна обратна връзка 

на студентите и да насърчават студентите да оценяват себе си и своите колеги. Професорите 

трябва да са наясно със своята субективност и възможните грешки, докато оценяват 

студентите. 

 

Практически казус 1 – Малайзия: Автентична оценка и педагогически 

стратегии във висшето образование 

 

Въведение: Чан Юен Фук и Гурнам Каур Сидху забелязват несъответствие между 

съдържанието на учебната програма и практиките за оценяване във висшето образование. 

Фокусът е върху обобщаваща оценка, а не върху формираща. Това проучване е направено, 

за да се проучи прилагането на автентична оценка във висшето образование (Fook и Sidhu, 

2010). Проблемът може да бъде решен чрез свързване на оценяването с преподаване и учене, 

а обратната връзка от преподаватели и други студенти трябва да стане част от процеса. 

Проучването показа, че учениците по-добре приемат алтернативни и автентични начини за 

оценяване. Необходимо е да се проучат допълнително критериите и практиките за оценка, 

за да се подобри валидността, надеждността и справедливостта на оценката (Fook and Sidhu, 

2010). 
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Условия: Във висшето образование има несъответствие между учебния план и 

практиката за оценяване. Изследователите смятат, че ако институциите искат да успеят в 

ученето и преподаването, професорите трябва да въведат автентични начини за оценяване. 

Трябва да се консултират учениците и да се проучат техните мнения и възприятия за 

автентична оценка, както и методите за оценка, които те намират за полезни за техните 

нужди от интернационализация и глобализация (Fook and Sidhu, 2010).  

Чрез практическия казус авторите искаха да отговорят на следните изследователски 

въпроси:  

• какви са различните видове автентично оценяване, практикувани във висшето 

образование; 

• кои педагогически стратегии съответстват на автентичната оценка във висшето 

образование; 

• какви са ефектите от автентичното оценяване върху студентите от висшето 

образование; 

• какви са подходящите процедури за провеждане на автентично оценяване във 

висшето образование (Fook and Sidhu, 2010). 

Основните цели на изследването бяха да се изследват педагогическите стратегии, 

ефектите от автентичната оценка върху ученето на студентите и подходящите процедури за 

провеждане на оценката при преподаване във висшето образование (Fook and Sidhu, 2010).  

Резултати: Този практически казус показа, че професорите са използвали 

автентична оценка в това изследване; някои от примерите са портфолио, семинарни работи, 

казуси, проекти и др. Акцентът беше върху задачите за изпълнение и непрекъснатата 

формална оценка. Учениците вярват, че оценката е реална и че знанията, уменията и 

компетенциите, от които се нуждаят за бъдещата си работа, са до голяма степен проверени 

(Fook and Sidhu, 2010).  

Професорите смятат, че студентите трябва да бъдат в центъра и че те трябва да ги 

научат да мислят критично, да вземат решения и да решават проблеми. Автентичното 

оценяване е ново, но може да реши много от проблемите, които възникват в класната стая. 

Когато създават нови начини за оценяване, учителите трябва да обърнат внимание на факта, 

че учениците имат положителни реакции към новите начини за оценяване (Fook and Sidhu, 

2010).  

Учениците се нуждаят от насоки и резултати от обучението, за да ги насочат чрез 

задачите си. Указанията и резултатите от обучението трябва да бъдат представени устно на 
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учениците и също така да бъдат подготвени за тях в писмена форма. Необходимо е да се 

установят критерии за оценяване с учениците (Fook и Sidhu, 2010). Една от съществените 

характеристики е обратната връзка с акцент върху оценката за учене. Учениците също 

трябва да бъдат насърчавани да идват за консултации с учители и да имат правомощия да 

следят собственото си обучение и самооценка и да прилагат знания и умения в реални 

ситуации. На учениците трябва да бъдат предоставени инструменти, които да им помогнат 

да останат конкурентоспособни в ерата на глобализацията (Fook и Sidhu, 2010).  

Заключения: Проблемът, изследван в това проучване, е автентичната оценка във 

висшето образование. Алтернативните и автентични методи за оценяване са по-приети от 

учениците и трябва да се използват вместо традиционните методи. Проучването показа, че 

критериите и практиките за оценка трябва да бъдат допълнително проучени, за да се 

подобри валидността, надеждността и справедливостта на оценката (Fook и Sidhu, 2010). 

Всички преподаватели трябва да се запитат по какъв начин оценяват? Традиционна ли е и 

остаряла тяхната оценка? Променят ли своите практики за оценяване, за да обхванат всички 

дейности и задачи? Всеки професор може да проведе практически казус в курсовете си, за 

да види от гледна точка на студента как оценява и дали трябва да промени нещо. 

Необходимо е да се правят казуси в университетите и да се споделят резултатите с другите.  

 

Приобщаващо образование от мултикултурна и интеркултурна гледна 

точка 

Въведение: Проучването за формираща и споделена оценка, проведено от Виктор 

М. Лопес Пастор12, имаше три цели: 

• да представи пример за най-добрите определящи практики за оценяване в 

университетското преподаване, предлагащ три различни метода на учене и оценяване за 

преминаване на предмета; 

• да анализира различията в академичните постижения в зависимост от избрания метод на 

учене и оценяване; 

• да помислете как преподавателите и студентите оценяват тези методи за оценяване, както 

и анализирайте натоварването, което тези методи поемат върху студентите и 

преподавателите (Pastor, 2011). Резултатите показват, че разликите в академичните 

 
12 Pastor, L.V.M. (2011). Best practices in academic assessment in higher education: A case in formative and shared 
assessment. Journal of Technology and Science Education, 1(2), 25-39. Retrieved from: 
https://www.jotse.org/index.php/jotse/article/view/20/29 
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постижения на студентите зависят от метода на обучение и оценяване, използван в курса, и 

че формиращото оценяване води до по-голям академичен успех на студентите (Pastor 2011). 

Условия: В днешното образование учениците трябва да са в центъра на процеса, те 

трябва да участват активно в процеса на обучение. Тази промяна предполага промяна в 

системата за оценка. Оценяването трябва да се превърне в стратегия за обучение, а не в 

потвърждение на успех или неуспех (Pastor, 2011). Включването на учениците в процесите 

на оценяване трябва да бъде основен работен инструмент, ако крайните цели на 

преподаването са да направят учениците основни участници в обучението. За да се постигне 

целта за напредване на оценяването, един от най -полезните инструменти е процесът на 

формиращо и споделено обучение (Pastor, 2011).  

Целта на изследването беше да се представи пример за най-добри практики на 

формиращо оценяване, предлагайки на студентите три различни метода на обучение и 

оценяване за курса (непрекъснат, смесен и финален изпит), анализиране на разликите в 

академичния успех в зависимост от избрания метод на обучение и оценяване и обмислят 

как преподавателите и студентите оценяват тези методи за оценяване, както и анализират 

натоварването, което тези методи предизвикват върху студентите и преподавателите 

(Pastor, 2011).  

Резултати: Проучването установява, че учениците са по-ангажирани и по-

мотивирани като същевременно получават лична отговорност за учене. Професорите са 

придобили повече знания за студентите и техните учебни процеси; те са по-ангажирани и 

подобряват преподавателската практика и оценяването. Проучването разкрива и някои 

слабости като несигурност сред учениците, непознаване на новите системи за оценяване, 

съпротива на учениците и прекомерно натоварване на студенти и преподаватели, както и 

организационни трудности (Pastor 2011). Повечето ученици избират опцията за 

непрекъснато и формиращо оценяване и те имат далеч по -високи оценки от останалите. 

Вариантът само с последния изпит показа, че е трудно да се премине курса въз основа на 

един последен изпит. Проучването показа, че натовареността на студентите е в съответствие 

с кредитите по ECTS (Pastor, 2011). Резултатите показват, че преподавателите не са по-

обременени от обикновено, особено ако работният график е организиран еднакво през 

целия семестър и не се натрупва около изпитния период. Формиращата система за 

оценяване може да доведе до повече работа за преподаватели, но не е по-голямо натоварване 

(Pastor, 2011).  
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Заключения: Авторът иска да представи пример за най-добри практики на 

формиращо оценяване, да анализира разликите в академичния успех в зависимост от 

избрания метод на обучение и оценяване и да анализира натовареността на това какво 

представляват тези методи за оценяване на студенти и преподаватели (Pastor, 2011). От това 

проучване може да се заключи, че студентите имат положително мнение за формиращото 

оценяване. За да се отстранят проблемите и слабостите, е необходимо да се работи по тях 

системно и да се намерят решения. Резултатите показват, че има разлики в академичните 

постижения в зависимост от възможностите за учене и оценяване, избрани от учениците 

(Pastor, 2011). Възможността за формираща и продължителна оценка даде добри резултати, 

опцията за смесена оценка имаше по-ниски резултати, а опцията за финален изпит даде 

много ниски резултати. Това проучване може да помогне на преподаватели, които искат да 

разработят формиращи системи за оценяване, насочени към подобряване на обучението на 

учениците (Pastor, 2011).  

Има различни възможности за оценка и различни начини за подобряване на 

съществуващата система за оценка. Професорите трябва да се запитат как да адаптират 

начина си на оценяване към учениците и да бъдат справедливи към всички. Студентите 

трябва да участват в избора на метод за оценяване. В зависимост от групата студенти в 

курса, в началото на семестъра всеки професор може да постигне съгласие с тях за това как 

ще бъде постигната окончателната оценка, по време на семестъра и в края на семестъра, за 

удовлетворение на всички. Професорите могат да изследват методите за оценяване и да 

слушат идеите на своите ученици.  

 

Практически казус 3 – Нова Зеландия 

 

Въведение: Robert Y. Cavana and Kala S. Retnain13 извършват анализ на възприятията 

на студентите за обратна връзка в новозеландски университет. Авторите се интересуват как 

студентите възприемат обратната връзка, която получават от професора. Предварителните 

резултати от това проучване показват, че качествената обратна връзка е много важна за 

учениците, за да се подобри качеството на тяхната работа и по този начин техните резултати 

(Cavana and Retna, 2010). Обратната връзка може да бъде добър механизъм за подобряване 

 
13 Cavana R.Y., & Retna K.S. (2010). Preliminary analysis of students’ perceptions of feedback in a New Zealand 
University. Retrieved from: http://www.oecd.org/education/imhe/43977633.pdf 
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на ученето и мотивацията на учениците. Ако обратната връзка е конструктивна и 

своевременно представена на студентите, тя може да окаже значително влияние върху 

цялостните академични постижения (Cavana and Retna, 2010).  

Условия: Значението на обратната връзка във висшето образование е важна тема, за 

която много автори вече са писали. Също така е важно да знаете как студентите възприемат 

обратната връзка, която получават от своите преподаватели. В този практически казус бяха 

разгледани три аспекта, свързани с обратната връзка: качеството на обратната връзка, 

подобрената работа и необходимостта от обратна връзка (Cavana and Retna, 2010). 

Обратната връзка трябва да бъде с добро качество, за да бъде ефективна. Обратната връзка 

може да отнеме много време за преподавателите, но трябва да се вземат предвид ползите за 

студентите. Ако университетите искат да подобрят качеството на обучение и преподаване, 

те трябва да обърнат внимание на обратната връзка, която преподавателите дават на 

студентите (Cavana and Retna, 2010).  

Резултати: Въпросникът на студента разглежда три основни измерения: 

подобряване на представянето, необходимост от обратна връзка и качество на обратната 

връзка. Предположението беше, че подобрението във всяко измерение ще доведе до 

подобрена удовлетвореност на учениците от обратната връзка. Резултатите показват 

положителни връзки между цялостното удовлетворение от обратната връзка с три фактора: 

подобрено качество на работата, подобрени резултати и качество на обратната връзка 

(Cavana and Retna, 2010). Няма статистическа връзка между удовлетвореността от обратната 

връзка и важността, която учениците придават на обратната връзка. Подобряването на 

качеството на работа има най-силна връзка с общото удовлетворение от обратната връзка, 

последвано от подобряване на резултатите и качеството на обратната връзка (Cavana and 

Retna, 2010).  

Заключения: Обратната връзка е важна част от оценяването във висшето 

образование. Конструктивната и навременна обратна връзка има важно въздействие върху 

академичните постижения на учениците. Въпросът е как студентите възприемат обратната 

връзка, която получават от професора (Cavana and Retna, 2010). Предварителните резултати 

от това проучване подчертават значението на качествената обратна връзка за учениците. 

Въз основа на обратната връзка учениците могат да подобрят качеството на работата си и 

резултатите си. Учениците ще бъдат по -доволни от обратната връзка, която могат да 

използват, за да се подобрят. Тази тема трябва да бъде допълнително проучена (Cavana and 

Retna, 2010). Университетските преподаватели могат да изследват своите студенти и да 
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видят каква обратна връзка дават на студентите, дават ли я навреме и доволни ли са 

студентите от такава обратна връзка? Професорите могат да подобрят себе си и начина си 

на преподаване и оценяване по различни начини.  

 

Оценка на познанията 

 

1. Какъв метод на оценяване все още се провежда най -често във висшето образование? 

a) Обобщаващ метод за оценка 

b) Формиращ начин на оценка 

c) Някакъв друг метод за оценка 

2. Кой начин на оценяване приемат учениците повече? 

a) Алтернативен и автентичен начин на оценка 

b) Метод на обобщаваща оценка 

c) Традиционен начин на оценка 

3. В днешното образование оценката трябва да бъде 

a) Стратегия за учене на учениците 

b) Потвърждение на успеха или неуспеха на ученика 

c) Начинът за елиминиране на слабите ученици  

4. Какъв начин на обучение и оценяване води до най -добри академични резултати за 

студентите? 

a) Продължителен и формиращ начин 

b) Смесен режим 

c) Полагане на последния изпит 

5. Обратната връзка, която преподавателите дават на студентите, трябва да бъде 

a) Редовен с цел 

b) Кратко и в края на семестъра 

c) Обратна връзка не е необходима 

6. Какъв би бил автентичният пример за оценка? 

a) устен изпит 

b) писмен изпит 

c) възлагане на проект 

7. Увеличава ли формиращото оценяване натовареността на преподаватели и студенти 

по отношение на кредитите ECTS, които има определен курс? 
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a) Вярно 

b) невярно 

8. Нуждаят ли се от допълнителни изследвания методите за оценяване във висшето 

образование? 

a) вярно 

b) невярно 

9. Влияе ли конструктивната и навременна обратна връзка върху академичните 

постижения на учениците? 

a) вярно 

b) невярно 

10. Качеството на обучение и преподаване в университетите може да се подобри, ако се 

обърне внимание на методите за оценяване. 

a) вярно 

b) невярно  
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3.5. Инструменти за образование в мултикултурна и 

междукултурна среда 

от Transilvania University of Brașov, Румъния 

 

Обобщение на теоретичната рамка: Най-известните инструменти за 

сътрудничество, които могат да улеснят взаимодействието между хора с различни условия, 

са: платформи за обучение и масивни отворени онлайн курсове, платформи за социални 

медии и телекомуникационни приложения, предназначени за подобряване на 

комуникацията между студенти, приложения за съвместни презентации, приложения за 

превод, бази данни, използвани в глобален мащаб изучаване на. Междукултурните умения 

и компетенции могат да бъдат подобрени и улеснени чрез използване на 

телекомуникационни технологии, платформи за социални медии, приложения за съвместни 

приложения за съвместна и интерактивна комуникация и широко използвани инструменти 

като блогове и форуми. Дигиталните умения представляват ключов въпрос в контекста на 

съвременната междукултурна комуникация, където цифровите умения се определят като 

способността да се използват цифрови инструменти в процеса на обучение, докато 

визуалните умения са способността да се използват, произвеждат и комуникират чрез 

изображения или видеоклипове. 

 

Практически казус 1 – Facebook за творческия лагер на Трансилвания 

 

Въведение: Във Факултета по социология и комуникации на Трансилванския 

университет в Брашов са разработени съвместно или с активната подкрепа на чуждестранни 

университети партньори няколко извънкласни проекта. Един от най-важните международни 

академични партньори за този вид проекти е Meisei University Tokyo. Проектното обучение 

(PBL) се използва като съвременен подход към обучението на ученици от всички нива, като 

ги включва в съвместни проекти, за да могат те да водят собственото си обучение. 

Използвайки PBL, румънските и японските студенти бяха в центъра на дейностите по 

проекта и беше създадена рамка за преживяване на реални проблеми и предизвикателства. 

Целта на PBL проектите е да извади учениците от полето на конвенционалното мислене, 

като ги насърчи да ги ангажират с околната среда и помежду си, да надхвърлят стандартите 

и да предоставят творчески решения на автентични проблеми. 
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Условия: Творческият лагер на Трансилвания (TCC), второто издание на лятна 

школа за творчески дестинации и интерпретация на наследството, беше организирано 

съвместно от Трансилванския университет в Брашов, Факултет по социология и 

комуникация, в партньорство с Университета Мейсей (Япония), Алтернативното училище 

за творчество Мислейки Букурещ, с подкрепата на Universita Politecnica delle Marche 

(Италия), University of Applied Science в Залцбург (Австрия), Universidad de Extremadura 

(Испания) и Politecnico di Leiria (Португалия). В рамките на една седмица, в края на лятото 

на 2016 г., 26 участници - студенти от Румъния, Япония и Италия, заедно с 12 преподаватели 

и комуникационни специалисти, двама представители на Туристическия информационен 

център Târgu Lăpuș - изследваха селските райони на провинция Лапуш (Северна Западна 

част на Румъния), за да се намерят идеи за творческото популяризиране на споменатата 

дестинация и стратегия за популяризиране на тази туристическа дестинация чрез изучаване 

на фото и видео техники, маркетинг, дигитални медии, интерпретация на наследството, 

антропология. 

Преди началото на проекта е създадена затворена група във Facebook, за да запознае 

членовете на проекта, техните интереси, техните очаквания по проекта и да улесни 

комуникацията между координаторите и участниците в проекта. Японски, румънски и 

италиански студенти са посъветвани да публикуват самостоятелни въведения заедно със 

снимка. За да се увеличи диалогът чрез разнороден групов състав, учениците от гимназията 

и преподавателите бяха включени в групите само три дни преди началото на проекта. 

Същата група във Facebook беше използвана за събиране на снимки, които всеки участник 

направи по време на лагера. Преди и по време на проекта английският се използва като 

lingua franca. 

Резултати: TCC беше предимно опит в културния туризъм, но наблюдението на 

взаимодействието на петте междукултурни екипа от участници донесе важно 

междукултурно комуникационно измерение в проекта. Участниците бяха напълно 

информирани за проекта и неговата цел да направят своя опит отворен за обществеността 

чрез множество медии за рекламни и изследователски цели.  

Заключения: Първоначалното публикуване от японските студенти беше много 

официално и имаше малко лична информация. 

Здравейте! Казвам се Yuuma, ще се видим в Румъния！ 

Здравейте, това е Mizuki. Много се радвам да се видим !! 

Здравейте. Аз съм Мио. Чакам с нетърпение скоро :))) Ще се видим там! 
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Здравейте. Казвам се Мики Такахаши. 

Ще се видим скоро в Румъния. 

Здравейте всички. Аз съм Юйка.       く わ く。 

Очаквам с нетърпение този проект. 

ще се видим скоро! 

Здравейте, аз съм Yuzuka. 

Очаквам с нетърпение да работим заедно. 

От друга страна, публикуването на румънски студенти имаше повече лична 

информация и количество. Техните коментари могат да послужат на членовете на групата 

да намерят хомофилност (като интерес към Lăpus Land и вълнение). 

Здравейте! Казвам се Андрея! Живея в Брашов, Румъния. На 19 години съм и обичам да 

пътувам, обичам да говоря с хора и обичам да създавам много приятели. От моя гледна точка 

Румъния е една от най -красивите страни, където можете да намерите най -уникалните пейзажи 

в света. Очаквам с нетърпение да се срещна с всички вас! :) 

Здравейте! Казвам се Анка и уча и живея в Брашов. Радвам се, че съм част от този летен 

проект и се надявам да прекараме добре заедно! 

След един месец най -накрая ще се срещнем! Хубави дни до тогава. Прегръдки. 

Здравейте! Казвам се Кристина, от Сучава съм, но уча в Брашов. Тъй като съм 

перфекционист, целта ми в живота е да помогна на другите да постигнат целите си, като ги 

вдъхновя и да бъда до тях през възходи и падения. Развълнуван съм да създам нови приятели, 

така че нямам търпение да се запознаем и да направим забележителни спомени заедно. 

След като видяха тези коментари, японските студенти публикуваха и по-

персонализирано съдържание. 

Здравейте! Казвам се Мая. Роден съм в Ирак, баща ми е иракчанин, а майка ми е японка. 

Преместих се в Токио, когато бях на 10 години. Уча английски, защото обичам да пътувам. 

Затова съм много развълнуван да се запознаем с вас в Румъния!‼ ☺ 

Дълго след приключване на проекта групата на TCC във Facebook беше използвана 

от членовете, за да споделят новини за житейски събития или да си спомнят добрите стари 

времена на TCC. Тъй като други проучвания (посочени в Ръководството) показват, че 

Facebook е бил успешно използван за образователни цели и междукултурни съвместни 

проекти и факта, че са необходими индивидуални усилия за поддържане на устойчивостта 

на образователните проекти, този Практически казус допринася за разбирането по всички 

тези посоки. 
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Практически казус 2 – Предизвикателството 4Branding  

 

Въведение: За да се увеличи разнообразието на темата за управление на марката за 

записани в магистърската кампания за имидж на марката във Факултета по социология и 

комуникации, беше реализиран съвместен проект заедно с представителите на Unichristus, 

бразилски университет от Форталеза, град от Севера - източно от страната, близо до 

Атлантическия океан. 

Условия: Пандемията COVID 19 промени формата на повечето академични 

конференции и други дейности, насрочени за 2020 г., като ги премести онлайн. Освен 

всички недостатъци, новият онлайн формат отвори нови врати за международно 

сътрудничество. Следователно, основата на сътрудничеството между Университета в 

Трансилвания и Unichristus беше създадена на онлайн академична конференция през юли. 

За да се подготви бъдещото международно сътрудничество между гореспоменатите 

университети, беше договорено, че малките онлайн проекти ще помогнат за изграждането 

на двустранните отношения в поетапен подход. Първият проект, договорен през октомври, 

беше Предизвикателството 4Branding, съвместен семинар за брандиране, който ще се 

проведе на 24 ноември. Графикът и форматът достигнаха окончателната си версия след 3 

онлайн срещи в Google Meet. Беше договорено 2 румънски отбора и 2 бразилски отбора 

(всеки от отборите, включително 3-4 членове) да представят местна марка за 15 минути. Пет 

до десет минути бяха запазени за въпроси и отговори след всяко представяне. Бразилците 

са избрали да представят една местна марка алкохолни напитки (Ypioca) и известна 

бразилска марка за джапанки (Havaianas). Dracula и ROM (шоколадов блок и други свързани 

сладкарски изделия) произвеждат марките, избрани от екипите на румънските студенти. 

Резултати: Предизвикателството 4Branding допринесе за основната цел на 

интернационализацията на двата университета и взаимното сътрудничество. Интервюира-

ните след събитието студенти разкриха, че информацията, получена за марките от другата 

страна, е нова и ги накара да се замислят за нови перспективи по темата за брандирането. 

Основният недостатък на този първи общ проект беше ниското ниво на взаимодействие 

между учениците и различните нива на езикова компетентност между групите, които 

удължиха бразилските презентации поради превода, осигурен от учителите. 

Заключения: Представителите на двата университета решиха да организират 

следващите общи подобни проекти, като създадат смесени екипи, в които румънски и 

бразилски студенти трябва да работят заедно, преди да направят своите презентации. 
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Общата работа ще увеличи междукултурната комуникация и повечето време, отделено за 

взаимно разбирателство, ще допринесе за постигане на целта за увеличаване на процента на 

намерение за реална международна студентска мобилност, когато пандемичната еволюция 

ще позволи обмен на студенти. 

 

Практически казус 3 – Използване на бази данни за улесняване на 

въвеждането на чуждестранни студенти 

 

Въведение: Както бе споменато в Ръководството, за да се създадат връзки между 

ученици от различни културни произходи, учителите трябва да притежават умения от 21 

век (цифрови, визуални и глобални умения). Ако първите два казуса се фокусират върху 

цифровите и езиковите умения, този практически казус ще подчертае начините за развитие 

на способността на учениците да рефлектират в глобален контекст, с теми, които могат да 

се отнасят до различни контексти и могат да бъдат инструмент за преодоляване на 

културните бариери и установяване на истински взаимодействие между учениците. 

Условия: Всяка година Университетът в Трансилвания в Брашов е домакин на 

студенти по програма Еразъм+ за мобилност и студенти от други страни, които могат да 

посещават едногодишни курсове по румънски език и след това да се запишат в една от 

бакалавърските или магистърските програми на университета. Учителите взаимодействаха 

с такива ученици и забелязахме, че учениците не са склонни да общуват и да взаимодействат 

с другите. Затова решихме да включим по време на лекциите/семинарите сравнителни 

анализи на показатели по теми от общ интерес, за страната на произход на тези студенти, 

други страни от този регион и Румъния. Избрахме тези интерактивни бази данни с удобен 

за потребителя интерфейс, за да събудим интереса и любопитството на студентите, така че 

да могат да ги използват дори след завършване на курса. Фондация Gapminder е забавен 

образователен инструмент, с интерактивна база данни и презентации във видео формат за 

обяснение на различни данни, интерактивни тестове (които помагат на хората да се отърват 

от често срещаните системни погрешни схващания за глобалното развитие). 

Отначало им дадохме задачата да попълнят интерактивните тестове за често срещани 

погрешни схващания, свързани с глобалното развитие. Всеки от тях вижда резултата си и 

какво мислят другите за тези неща. След това използвахме базата данни Gapminder и 

извършихме сравнителни анализи с показатели като продължителността на живота, 



  
 

 
  

 
 

126 

оборудването за пол, рисковите фактори за здравето, степента на грамотност, степента на 

заетост по статут и т.н. Това беше начин за разбиране на света, в който живеем в световен 

мащаб, и идентифициране на нашия погрешни схващания, подобни или различни елементи 

между народите. С този инструмент успяхме да пробием леда и да говорим за различни 

културни контексти и други показатели. Така започнахме диалог и как можехме да 

идентифицираме предразсъдъци и възможни стереотипи, които биха могли да се превърнат 

в комуникационни бариери. След като учениците изразиха мнението си, ние потвърждаваме 

или обезсилваме тези мнения, използвайки базата данни. Ако бяха обсъдени показатели, 

които не бяха намерени в базата данни Gapminder, използвахме други интерактивни бази 

данни като WorldLifeExpectancy, Евростат, Световна банка или Undata.  

Друг път използвахме бази данни, предоставени от IPUMUS за някои училищни 

документи по дисциплините, които включват анализ на данните от социологическо 

проучване. IPUMUS предлага широка тема и разполага с данни от различни страни. 

Например, студент от Франция трябваше да реализира изследователски доклад и той 

използва база данни за Румъния и Франция, за да направи сравнителни анализи по 

определени показатели, които го интересуват. По този начин ученикът направи своя учебен 

документ, но в същото време той придоби по-добро разбиране за част от румънския 

контекст, приликите и различията между страните. 

Резултати: Използването на тези бази данни е привлекателно за учениците и 

начинът, по който са изградени, буди любопитството им да научат други неща за своите 

колеги (от други страни). Също така, това е чудесен начин да пробиете леда и да създадете 

мостове в комуникацията. Чрез играта те научават някои елементи за други държави и могат 

да установят прилики и различия и да идентифицират своите предразсъдъци и дали те са 

валидирани или не. С други думи, те се научават да използват надеждни научни източници, 

за да проверят представите си за други народ. 

 Заключения: Тези интерактивни бази данни могат да бъдат използвани от всеки 

учител, независимо от дисциплината, която той или тя преподава, или като част от първите 

класове, или като упражнения по време на часовете. Или могат да се използват индикатори 

от теми от общ интерес или показатели, свързани с преподаваната област. Това изисква 

идентифициране на базите данни, които могат да предоставят информация възможно най-

близо до областта на дисциплината, която се преподава. Зависи от въображението на всеки 

учител да използва такива бази данни, но те със сигурност са привлекателен ресурс за 

учениците да разбият леда и да премахнат потенциалните бариери пред комуникацията. 
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Оценка на познанията 

 

1. Какво означава терминът умения 21 век? (един отговор е верен) 

a. Поредица от умения, които учениците трябва да притежават през този век 

b. Поредица от умения, които учителите трябва да притежават през този век 

c. Поредица от умения, които и двамата (ученици и учители) трябва да 

притежават през този век 

2. Какво означава терминът дигитални умения? (един отговор е верен) 

a. способността да се използват големи данни в учебния процес 

b. способността да се използват цифрови инструменти в учебния процес 

c. способността да се използва машинно обучение в учебния процес 

3. Какво е значението на термина визуални умения? (един отговор е верен) 

a. възможност за използване на изображения или видеоклипове 

b. способността да се използват и произвеждат изображения или видеоклипове 

c. способността да се използва, да се произвежда и комуникира чрез 

изображения или видеоклипове 

4. Какво означава терминът глобални умения? (един отговор е верен) 

a. способността за критично мислене 

b. способността за критично отразяване на глобалния контекст 

c. способността да се използва изкуствен интелект 

5. Какво означава терминът съвместно обучение? (един отговор е верен) 

a. способност за работа и решаване на проблеми като екип 

b. способността да се работи с платформи за обучение 

c. способността да се работи с приложения за съвместни презентации 

6. Кои са инструментите, които могат да се използват за съвместно обучение? 

(множество отговори) 

a. платформи за обучение 

b. масирани отворени онлайн курсове 

c. платформи за социални медии 

d. телекомуникационни приложения, които могат да подобрят комуникацията 

между учениците 

e. приложения за съвместни презентации 

f. приложения за превод 
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g. бази данни с въпроси, които трябва да бъдат разгледани в глобалното 

обучение. 

7. Кои са инструментите, които могат да се използват специално за интерактивни 

презентации? (множество отговори) 

a. Ментиметър 

b. Трело 

c. Google диск 

d. Twitter 

e. Facebook 

f. Уики 

8. Когато учениците играят ролята на създатели на съдържание и отговарят на онлайн 

коментари в междукултурното обучение чрез социални медии, те трябва да бъдат 

предпазливи и отговорни към (множество отговори): 

a. онлайн реч 

b. увеличаване на трафика към уебсайта на проектите 

c. онлайн етикет 

9. Има проучвания, които разкриват, че има различие в поколенията между 

дигиталните местни жители и цифровите имигранти в използването на незабавни 

комуникационни услуги като Skype или други инструменти Web 2.0: 

a. невярно 

b. вярно 

10. Защо трябва да оценяваме ефективността на инструментите, използвани в 

мултикултурна среда? (отбележете всичко, което е подходящо) 

a. Да се оцени мярката, в която цифровите инструменти допринасят за 

развитието на междукултурни компетенции 

b. За оценка на използваемостта на използваните цифрови инструменти 

c. За да проверите дали ученикът е използвал тези цифрови инструменти. 
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Модул IV. Социално включване в университета 

 

 

4.1. Характеристики на социалното включване във висшето 

образование 

4.2. Области на социално включване в университета 

4.3. Фактори, стратегии и политики за социално включване 
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4.1. Характеристики на социалното включване във висшето 

образование 

от Buckinghamshire New University, Великобритания 

 

Обобщение на теоретичната рамка: Образованието в университета 

обикновено се нарича висше образование, което разграничава този етап на обучение от 

първоначалното, общообразователното и средното образование. Тази терминология се 

разбира в цял свят. Докато висшето образование отвори врати чрез прилагане на политики 

за равенство, приобщаване и разнообразие, висшето образование и неговите институции не 

са напълно равни. Независимо от това, висшите училища тепърва ще премахнат редица 

пречки, ограничаващи достъпа, които ги правят неравностойни за различните 

маргинализирани социални групи; недостатъчно представените групи в обществото имат 

равен достъп до подобряване на шансовете за живот. Разширяването на участието е 

свързано с гарантиране, че всеки се радва на справедлив достъп до колективни ресурси и 

дейности и има право на активно социално участие. Ако академичните институции не 

създадат проактивно приобщаваща среда, общественото предубеждение ще остане и ще 

укрепи социалната йерархия, като дублира моделите на изключване, маргинализация и 

дискриминация на различни нива. Съответните показатели за социално включване са 

основните нива на благосъстояние, пълен достъп до ресурси и дейности, социално участие, 

равни възможности, приемане и признаване. 

 

Практически казус 1 – Социалното включване, насърчавано от 

университета 

 

Въведение: Университетите играят решаваща роля за намаляване на разделението 

между географските райони, малцинствата и хората с ниски доходи. Предлагайки 

академични курсове, които отварят вратата за преподаване на множество дисциплини, те се 

поставят на образователната карта за по-голямо социално включване. Програмите, които 

предлагат, трябва да носят със себе си постижима такса за обучение чрез стипендия или 

спонсори от партньорски бизнес организации. Съвместната работа в различни сектори в и 

извън университетската среда винаги се е доказала като ефективна при задържане на 
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студенти, социална експанзия, разширяване на участието, положителен студентски опит и 

намаляване на нагласите на социалните елитисти. 

Условия: Възможни тънкости на преподаването на социално включване. 

Университетите са изиграли ключова роля за намаляване на класовото разделение и 

дългосрочна икономическа стабилност и доверие в страната. Източноевропейският регион 

с дълга история на ограничения, които са изградили бариери в себе си, са допринесли за 

съществуването и липсата на разделение, което съществува от поколение, йерархична 

система, която позволява на малцина да имат достъп до образователната си система. Поради 

колективното формиране на европейските съюзи и програмата за промяна, за да се осигури 

универсален достъп до добро ниво на образование, те трябваше да започнат да търсят и 

изследват нови начини за работа в своите висши учебни заведения. Тази програма за 

промяна е пътна карта за отваряне на достъпа до някога пренебрегваното в обществото. 

Сложността на образованието не е дефиницията му за приобщаващо образование, а 

готовността на институциите да адаптират и променят своите политики, процес и процедури 

за набиране и прием, които да отразяват обществото. Образованието е единственият 

наличен продукт, който помага на индивида да преодолее културните бариери.  

Античност и права на човека. Силата на осъзнаването отваря смислен диалог в и 

извън лекционните зали и коридорите на обучение, които след това са в състояние да 

надхвърлят границите на ограниченията на мисленето и толерантността на поколенията. 

Университетите са отлична среда за транслитерално мислене и разговори. Университетите 

са почти последните институции, които могат да повлияят на начина, по който учащите се 

възприемат различията, независимо дали са етнически, религиозни или национални. Тези 

разнообразни взаимодействия разрушават бариерите, погрешното схващане и 

нетолерантността на поколенията, пораждайки ново мислене и сплотено сътрудничество в 

различни култури и полове.  

Движение напред. Желанието да се преподава в други държави с културни различия 

и да се върне в родината си с нов опит и преподаване са основни примери за подпомагане 

на преодоляването на индивидуалните бариери, които несъзнателно могат да бъдат 

проектирани в класната стая. Уважението към всички полове, сексуалните предпочитания, 

духовните практики и етническите култури може да помогне за развитието на мислене 

напред. Има много елементи, които трябва да се вземат предвид. Богатството дава 

виртуален отворен достъп до много възможности. Бедността, от друга страна, концентрира 

социалните недостатъци в засегнатата група, например неблагоприятните снимки и 
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възприятията на етнокултурните общности ограничават алтернативите за социално 

включване на тези хора в институции, които след това биха могли да се плъзнат в посока на 

социалното изключване. Изключването може да започне като фино, но с продължителна 

безрезултатна или неоспорена реч, лекото случайно поведение може лесно да се разшири, 

за да стане приемливи несоциални норми. След това включването на лица, които не 

отговарят на необходимата квота, само увеличава затрудненията в определени демографски 

области. Социалното приобщаване трябва да се работи непрекъснато. 

Заключения: Характеристиката на социалното включване включва трансфер на 

знания и мобилност, която включва сътрудничество в екип. Сътрудничеството не се 

ограничава до една институция, а до институти, базирани в други части на признатата 

европейска кохорта. Този вътрешен и външен съвместен начин на обучение се основава 

първо на самоусъвършенстване и в крайна сметка на по-добро и по-подобрено студентско 

изживяване чрез преподавателя, който има по-голяма осведоменост за собственото си (1) 

познаване и разбиране; (2) комуникация и взаимоотношения и (3) управление и 

преподаване. Тези основни области отварят пътя за още по-големи компетенции при 

предоставянето и изграждането на ученическо приобщаване и положителен житейски 

опит.  

Оценка на познанията 

 

1. Защо стратегиите за приобщаване се използват в специалното образование? 

a. Да позволи на учениците с увреждания да вървят в крак с останалата част от класа. 

b. За да се гарантира, че учениците с увреждания имат време да завършат 

допълнителна работа по решаването на техните специфични проблеми. 

c. Да се повишат високите проценти на пропуски, свързани с учебни затруднения. 

d. Да помогне на учениците с увреждания да развият житейски и социални умения. 

2. Как трябва да гледате на използването на интегриране и включване за вашите ученици 

с увреждания? 

a. Включването или включването няма да е необходимо за всички ваши ученици с 

увреждания в зависимост от степента на всеки ученик. 

b. Интегрирането и включването са част от група инструменти, които бихте могли да 

използвате за вашите ученици с увреждания в зависимост от отделния ученик. 
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c. Приобщаването винаги трябва да се използва, но интегрирането на принципите на 

интегриране има потенциал да навреди на учениците с увреждания в обучението и 

трябва да се избягва. 

d. Приобщаването трябва да се прилага за по -младите ученици, докато интегрирането 

е по -подходящо за зрелите студенти. 

3. Кой не е ключов елемент за насърчаване на социалното включване? 

a. Помагане на социално изключените ученици да преодолеят неравенството и 

недостатъците 

b. Насърчаване на равните възможности 

c. Насърчаване на доброто гражданство 

d. Даване на безвъзмездни средства за пътуване 

4. Законът за правата на човека защитава ли правата на учениците върху образование? 

a. Да 

b. Не 

5. Кое не е бариера пред социалното включване? 

a. Липса на необходимите знания и умения 

b. Роля на помощния персонал и мениджърите на услуги 

c. Местоположение на кръчмата 

d. Общностни фактори като липса на удобства и нагласи 

6. Кой не е един от 7-те стълба на включване? 

a. Избор 

b. Приятелства 

c. Комуникации 

d. Политики 

e. Възможности 

f. Достъп 

g. Поведение.  
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4.2. Области на социално включване в университета 

от Buckinghamshire New University, Великобритания 

 

Обобщение на теоретичната рамка: Плановете за развитие винаги са се 

оказвали отлични маркери за успех в областта на привличането, задържането и успеха на 

учениците. Доказателствата могат да се видят в програмата на възпитаниците, както и в 

академичния напредък от преподавател до професор. Плановете за развитие са за всички 

сектори на потребителите на организацията, а ректорите, които гледат напред, остават 

актуални, когато показват на персонала, настоящите и бъдещите обучаеми, че имат силно 

желание с решимост да успеят. Успехът е достъпен за всички учащи. План за развитие, 

който е едновременно амбициозен и перспективен, включващ и местния бизнес и 

привличащ спонсори, се оказа отличен маркетингов инструмент, който да се използва за 

привличане на обучаеми и за задържане на персонал. План, който включва настаняване на 

достъпни цени за учащите, може да има добри транспортни връзки, има капацитет да 

разширява сградата и пространството за ученици, както и начини за интегриране на учащите 

се от различни социално -икономически и етнически Условия напредват добре в класациите 

и привличат академичен персонал от по-висок калибър, който включва персонал със страст 

към научни изследвания и разширяване на знанията. Калибърът на академичния персонал 

от своя страна излага институциите на по-добри възможности за финансиране и 

сътрудничество. След това тези дейности се преливат в лекционните зали и учащият се 

възползва още повече от богатството от знания и по този начин се ангажира помежду си в 

разговори, които се разширяват в извънкласно взаимодействие между учащите и по-добро 

разбиране между различни групи хора. 

 

Практически казус 1 – План за развитие на университета 

 

Въведение: Стратегии за местно развитие. Собственият план за развитие на всяка 

институция ще се основава на процес на непрекъснато усъвършенстване и ще се 

актуализира редовно. Всеки план за развитие трябва да включва подробен план за това как 

трябва да бъдат интегрирани учащите се от малцинствата и хората с увреждания и трябва 

да осигурява справедлив достъп за всички. Планът за развитие трябва да включва 

разширяване на участието. Този активен ангажимент след това от своя страна ще извърви 
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дълъг път в преодоляването и в крайна сметка ще премахне моделите на изключване, 

маргинализация и дискриминация. 

Развитието на университета започва с преглед на текущата ситуация и се опитва да 

анализира къде университетът трябва да се репозиционира (виж Фиг. 1). Университетската 

общност би могла да се включи в преглед на отдел/факултет, който се фокусира върху 

нивото на социално включване на културно разнообразни студенти, посещаващи курсовете. 

Оценката може да предостави информация за броя на маргиналните студенти и да се 

позовава на специални предизвикателства, като например броя на отпадналите ученици, 

статистически данни с посетителите на курса и броя на студентите, участващи в обучението 

и записани заявки за материали или различни формати или видове специфични софтуерни 

инструменти.  

На практика всеки университет, който има непрекъснат преглед на целите и 

критериите с активен напредък към подобряване на социалното включване за всички, ще 

има по-високи постижения и по-нисък брой на отпадналите. Задържането на персонал 

вероятно ще бъде по-високо, защото се чуват мнения и се предприемат действия и се 

отстраняват до следващия преглед.  

 

 

Фиг. 1. Отказ от възможности 

Условия: Изготвяне на университетски план за развитие. В рамките на своята 

стратегия за социално включване и разширяване на участието един университет, 

независимо от страната, трябва да има правилото, че всеки индивид трябва да придобие 

предимствата на процъфтяването. Това е включено в 17 -те цели за устойчиво развитие. 

Глобалните различия означават, че всеки университет трябва да мисли творчески по 

отношение на това как да реализира целите за развитие, свързани с концепцията за социално 

включване. Основният въпрос, който всеки университет трябва да зададе, е: „Къде сме ние 

Неравен 
достъп 

до 
ресурси

Неравноп
равно 

участие

Отказ от 
възможности



  
 

 
  

 
 

136 

по отношение на това как ние като университет допринасяме за качествено образование, 

което не дискриминира и не е пристрастно към пола и прилагаме начини за намаляване на 

неравенствата?“ (вижте Фиг. 2) 

 

Фиг. 2 Социална пътна карта за интеграция 

Предложени въпроси за подобряване на развитието на университета. Във всички 

случаи изпълнението трябва да бъде гъвкаво с непрекъснато обучение на персонала относно 

правата на човека и недискриминацията, например: 

• университетска подкрепа за записване и посещаване 

• отпадане на интервенция/превенция 

• междукултурни проекти 

• връзки между университет и родители 

• поддръжка на общността след работно време 

• междусекторно сътрудничество между службите за социално 

подпомагане, здравните услуги, психолозите и университетите партньори. 

Обучение, базирано на проекти. Лекторът може да се разглежда като фасилитатор в 

процеса на обучение. Студентите следват инструкциите, дадени от лектора относно 

стъпките, които трябва да преминат, но по отношение на вземането на решения относно 

съдържанието това трябва да остане до голяма степен за студента. Това след това стимулира 

учениците да си взаимодействат помежду си и следователно да формират групи и да се 

споразумеят за различни теории на мислене и потенциално промяна на нагласите. Това 

също би насочило вниманието на преподавателите към отпаднлите и причините за това. 

Това в термина тогава ще подчертае какво може да се наложи на един ученик допълнително 
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за подкрепа и какви точки на действие университет трябва да включи в бъдещите си планове 

за развитие. 

Рамка за наставничество. Добре организираната подкрепяща рамка за 

наставничество, която има ниво на отчетност, може да подпомогне включването под 

формата на подкрепа на отделни лица или връстници. Той работи добре за улавяне и 

адресиране на всяка област, която може да бъде входна точка за социално изключване. Като 

е наясно и се занимава с това, един университет би помислил в рамката за развитие или би 

желал да признае потенциалните области за проследяване и определяне на необходимите 

мерки и как да насърчи по-добри методи за включване. 

Наставничеството и коучингът помагат за развитието на уменията, знанията и 

работата на индивида. Извънкласните дейности не се основават или ограничават до 

спонсори или участие на университети. Следователно списъкът с възможности зависи от 

тези, които вече са активни или се интересуват от дейността, или които познават външна 

организация, която предлага съоръжението. Възможността е да се създаде и група от 

заинтересовани страстни хора с еднакво мислене. Това би представлявало и възможности 

за ученици, принадлежащи към малцинствени групи, да представят собствената си култура 

и да споделят своите интереси и ценности с други студенти. 

Най-успешните институции са тези, които създават работна среда за сътрудничество. 

Ако студентът изпитва трудности в университета, е жизненоважно да се развие добра 

комуникация между полагащите грижи студенти и групата за подкрепа, за да се помогне 

при идентифицирането на проблема и решението. Когато учениците имат ограничена рамка 

за подкрепа, за тях е жизненоважно да получават социална подкрепа в рамките на и между 

етническите групи. Това мислене напред също би позволило намеса и подкрепа за ученици, 

които могат да напуснат поради емоционални сътресения и неспособност да се приспособят 

към промяна или травматично емоционално събитие в семейството, което може да 

допринесе за възникването на предизвикателства пред психичното здраве. За много ученици 

самотата и липсата на подкрепа са значителни рискови фактори. Ако студентите изпитват 

трудности в университета, институцията трябва да има политика и процедури, които да 

помогнат за интегрирането на студенти от малцинствата в тяхното заведение.  

Като имат социално приобщаващ начин на работа, университетите биха постигнали 

висок студентски опит и биха изградили дългосрочни отношения чрез връзки на 

възпитаници. Не преподавателският персонал, работещ в тясно сътрудничество с 
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преподавателския персонал, може да бъде използван проактивно, за да помогне за 

интегрирането на учениците от малцинствата в тяхното заведение. 

Насърчаване на достъпа до образование и посещаване на университети. В случай 

на отпадане на ученици, развитието на екип, ориентиран към ученика, трябва да води 

безпристрастен открит разговор с ученик, където честните въпроси за това с какво „ние“ 

можем да помогнем? Резултатът от разговора трябва да бъде как да се усъвършенства като 

институция и едновременно да мисли за икономическото бъдеще на ученика. 

1. Определете случая - Има ли нещо, което университетът би могъл да направи по -добре 

2. Подгответе базови въпроси за разговор, но позволете на ученика също да задава 

въпроси, 

3. Определете потенциалните Заключения както за студентско, така и за университетско 

обучение, 

4. Давайте официална обратна връзка на учениците, така че те и семейството им да са 

наясно с възможностите и да може да се вземе информирано решение.  

Тези точки не са изчерпателни, но формират начин да се гарантира, че нито един 

студент не е изключен и да се обърнат към всякакви области за по-нататъшни промени в 

рамката за развитие на университета. Най-добре подредената рамка за развитие не може да 

отчете отпадналите ученици, когато ученикът отказва да се ангажира с процеса на 

обсъждане преди отпадане. Успешни стратегии, обаче, които работят в съответствие с 

добрите междуинституционални отношения и отличното водене на записи. Това 

предварително планиране би помогнало за облекчаване на стреса от завръщането, като 

същевременно насърчи по-стабилно менторство и / или подкрепа от връстници. 

Университетите трябва да развият добри връзки с организации на общността в тяхното 

населено място, тъй като никой университет не може сам да овладее предизвикателството 

на студентския успех. Участието на заинтересованите страни също е важно за споделяне на 

успеха на ученик. 

Университетски медиатори. Медиаторите и съветниците обикновено са много 

добре информирани за положението на всяко семейство. Наличието на тези безценни връзки 

между университета, дома и общността добавя към положителния студентски опит и 

продължаващото подобряване на социалното включване.  

Заключения: Рамката за развитие на университета трябва активно да се стреми да 

подобрява предоставянето и предоставянето на образование, което целенасочено търси 

начини за реализиране на възможно най -много от 17-те цели на устойчивото развитие. 
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Качественото образование се предлага в среда, която е намалила неравенството за 

учениците с увреждания. Университетите могат да бъдат места, които насърчават доброто 

здраве и благосъстоянието на персонала и студентите, подготвят учащите да постигнат 

успех и следователно допринасят за намаляване на глада и бедността в тяхното общество. 

Характеристиките на социалното включване не са местни, но имат потенциал да бъдат 

глобални. 

 

Оценка на познанията 

 

1. Кое от изброените не е едно от деветте основания за дискриминация, изброени в 

законите за равенство? 

a. Възраст 

b. Религия 

c. Политическа привързаност 

2. Какъв процент от хората с увреждания имат „невидимо“ увреждане? 

a. 75% 

b. 65% 

c. 55% 

3. Кое от тези не засилва развитието на университета? 

a. университетска подкрепа за записване и посещение 

b. намеса/превенция при отпадане 

c. междукултурна собственост 

d. връзки между университет и родители 

e. поддръжка на общността след работно време 

4. При насърчаване на достъпа до образование и посещаемост на университета кой 

момент не е от значение? 

a.  Идентифицирайте случая - Какво, ако не друго, можеше университетът 

да направи по -добре. 

b. Подгответе базови въпроси за разговор, но позволете на ученика също да 

задава въпроси 

c. Повишете стреса за завръщащите се студенти с изненадващи учебни 

програми 
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d. Определете потенциалните Заключения както за студентско, така и за 

университетско обучение 

e. Дайте официална обратна връзка на учениците, така че те и семейството 

им да са наясно с възможностите и да може да се вземе информирано 

решение. 

5. Какво прави успешното висше учебно заведение? 

a. Среда за сътрудничество 

b. Добра комуникация 

c. Социална помощ 

d. Безплатни ястия 

6. Коя не е една от 17 -те цели за устойчиво развитие? 

a. ЦЕЛ 1: Без бедност 

b. ЦЕЛ 2: Нулев глад 

c. ЦЕЛ 3: Равно заплащане  
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4.3. Фактори, стратегии и политики за социално включване 

от Zagreb University, Хърватска 

 

Обобщение на теоретичната рамка: Главата предоставя информация за 

фокуса и основните идеи на политиката на ЕС в областта на образованието и обучението, 

които трябва да бъдат от значение за политиките за социално включване на национално, 

регионално и местно ниво. Обръща се внимание на следните фактори; а) приемане и 

насърчаване на общи ценности и общи принципи на Съюза; б) укрепване на европейската 

идентичност; в) осигуряване на равни възможности за всяко дете/ученик; г) насърчаване на 

активно гражданство, критично мислене, активно участие и ангажираност на общността; д) 

насърчаване на междукултурни и други компетенции; е) предлагане на подкрепа на 

преподавателски и образователен персонал и семейства; ж) използване и прилагане на 

инструментите и инструментите на Съюза; з) насърчаване и развитие на европейско 

образователно пространство. Държавите-членки на ЕС се различават по прилагането на 

приобщаващо образование. Националните, регионалните и местните предпоставки и 

контексти играят роля в процесите на разработване на стратегии и прилагане на политики. 

 

Практически казус 1 – Австрия: Национална стратегия за 

приобщаващо образование във висшето образование 

 

Въведение: Всяка държава от ЕС „е отговорна за собствените си системи за 

образование и обучение“ и трябва да разработи своя собствена образователна политика и да 

работи постоянно за нейното подобряване в съответствие с европейските и международните 

разпоредби. Заинтересованите страни в образованието и практиците, които работят по 

разработването на политики и стратегии, трябва да са наясно с различните национални, 

регионални и местни контексти и следователно да включват други препоръки, отнасящи се 

до етнически, религиозни, културни, икономически и други предизвикателства. Само 

няколко европейски държави са разработили национални стратегии и мерки за 

приобщаващо образование във висшето образование, които биха могли да бъдат 

обнадеждаващи и за други държави. 

Условия: През 2017 г. Федералното министерство на науката, изследванията и 

икономиката (BMWFW) на Република Австрия стартира „Националната стратегия за 
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социалното измерение на висшето образование. Към по-приобщаващ достъп и по-широко 

участие”, което е първият пълен стратегически документ по тази тема в областта на 

австрийското висше образование. Той определя области на дейност и специфични мерки, 

целящи постепенно увеличаване на социалното включване във висшето образование. Този 

документ приема европейския и националния образователен контекст като отправна точка 

за разработване на приобщаваща стратегия за висше образование. В него се подчертават 

основните целеви приоритети на ЕС, рамката на Европейското пространство за висше 

образование (EHEA), редица други политики на ЕС и национални (австрийски), препоръки 

и съществуващи мерки в областта на австрийското висше образование. Документът е 

разработен въз основа на процеса на изследване и обсъждане с федерални министерства, 

институции за висше образование, съответни институции, съответни групи по интереси, 

други посреднически органи и гражданска организация. Той идентифицира приоритетни 

групи – недобре представени групи (относно достъпа им до висше образование) и групи със 

специфични нужди, съществуващи мерки, целеви измерения и количествени цели до 2025 

г., както и конкретните стъпки за изпълнение. Документът определя три целеви измерения: 

(I) По-приобщаващ достъп, (II) Избягване на отпадане и подобряване на академичния успех, 

(III) Създаване на основни параметри и оптимизиране на регулирането на политиката на 

висшето образование. Всяко измерение има три линии на действие, които посочват ясни 

мерки и институции, отговорни за по-нататъшното развитие и прилагане (например 

конкретно министерство или институции на ВО). Подобен принцип се прилага при 

определяне на количествена цели.  

Резултати: Документът е създаден въз основа на анализ на различни данни, като се 

консултира с различни заинтересовани страни, за да разпознае реалните нужди и 

предизвикателства и да създаде адекватни отговори. Мерките показват разнообразие от общ 

характер и специфичност с ясни насоки за институциите, отговорни за изпълнението, т.е. 

отговорност. Важни аспекти от прилагането на стратегията са финансирането (взето като 

отговорност на министерството), разбирането на целия процес като междукултурен въпрос, 

необходимостта от „интегриране“ на социалното измерение в (бъдещите) политики и 

осигуряването на „подходящи финансови средства осигуряване на висши учебни заведения 

и схеми за подкрепа” (BMWFW, 2017, p. 8).  

Заключения: Съдържанието на националния стратегически документ за социално 

включване в австрийското висше образование, както и характеристиките на процеса, който 

го предхожда, показват значението на този вид документи, които могат да инициират други 
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стратегии, мерки, да разпределят средства и като цяло да повлияят на повишаването на 

осведомеността по въпросите на социалното включване в обществото.  

 

Практически казус 2 – Институционални стратегии за приобщаване 

във висшето образование 

 

Въведение: Въз основа на националните образователни политики други регионални 

и местни заинтересовани страни в образованието, например университети и образователни 

институции, са поканени да разработят свои собствени образователни политики и подходи 

за тяхното прилагане. Това може също да включва разработване на различни инициативи, 

учредителни органи, разработване на програми, проекти и мерки. Примерите от различни 

европейски университети показват различни начини за прилагане на европейски и 

национални стратегии на институционално ниво, които може да са окуражаващи примери 

за следване (EUA 2018, EUA 2019).  

Условия: Темата за разнообразието, равнопоставеността и приобщаването може да 

бъде разгледана в политиките и стратегиите на цялата институция на централно ниво 

(университети), но също и на ниво факултети и катедри (EUA 2019). Всяка образователна 

институция е поканена да анализира своите недостатъци, силни страни, нужди и да 

определи приоритетите и приоритетните групи, които да се справят. Необходимо е да се 

преодолеят настоящите бариери, наред с другото, за да се осигури външна подкрепа, да се 

проведат обучения и да се повиши диалогът. В повечето случаи развитието на политиката е 

резултат от пряката подкрепа на институционалното ръководство (ректор, заместник-

ректор и др.). Инициативите, платформи и проекти отдолу нагоре, които включват 

участието на персонал и студенти, могат да бъдат важни или решаващи за разработването 

на университетските стратегии.  

Например Дъблинският градски университет (Ирландия) използва онлайн 

платформа, която насърчава 80 000 души да участват в анкети и да определят теми от 

университетската стратегия. Политиките на университетско ниво могат да насърчават 

създаването на политики във факултетите и катедрите, както и създаването на центрове и 

инициативи, посветени на специфични предизвикателства и групи. Например в 

Университета в Лерида (Испания) университетската стратегия беше последвана с 

основаването на център, посветен на въпросите на пола. Положителните примери показват, 
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че осъзнаването на важността на разнообразието и редица външни двигатели имат важна 

роля и могат да действат като двигатели за положителни промени. Това включва 

разнообразни стимули за разработване на стратегии, стратегически цели на институцията 

(например цели за равенство между половете), различни етикети за високи постижения 

(например етикет, присъден от Европейската комисия), интернационализация, набиране на 

чуждестранни студенти като стратегическа цел, квоти за студенти и служители от различни 

условия, насърчаване на справедливостта, разнообразието и приобщаването като 

институционални ценности и др.  

Резултати: Положителните аспекти на съдържанието на институционалните 

стратегии включват: насърчаване на равенството, разнообразието и приобщаването като 

институционални ценности, различни инструменти и видове действия (от превенция и 

дискриминация до активно насърчаване на разнообразието или подпомагане на 

недостатъчно представени, в неравностойно положение или уязвими групи), компонент на 

мониторинг и оценка, амбицията за сътрудничество с външни заинтересовани страни 

(училища, бизнес, организации на работодатели и неправителствени организации). 

Съществуват редица мерки, които могат да бъдат разработени от университета, факултета 

или катедрата с цел насърчаване и постигане на приобщаване и решаване на специфични 

проблеми на студенти и (академичен и неакадемичен) персонал. Някои от мерките, 

насочени към учениците, са мерки за достигане до ученици (включително потенциални 

ученици) (например сътрудничество с училища/други образователни институции, дни на 

отворените врати, летни курсове, медии и т.н.), мерки за улесняване на достъпа на 

учениците (насоки, консултиране, наставничество, достъпни сгради / дейности, финансова 

подкрепа, подготвителни курсове и др.) и т.н. политика за недискриминация, езикови 

курсове, мерки за персонал с грижовни отговорности и др. Прилагането на стратегии в 

рамките на институцията обикновено се извършва от административен персонал, но може 

да включва конкретен офис, комитет или работни групи, както и студенти (EUA 2019). 

Заключения: В европейските университети има редица политически документи и 

практики, които се изследват и описват (EUA 2018, EUA 2019) и могат да послужат като 

идея или стимул за други университети, факултети и катедри. Тези примери показват как 

някои институции имат „голям брой професионален административен персонал и са с 

високо ниво на управленски капацитет“, което позволява на институциите да прилагат по -

сложни модели, които разглеждат широк кръг въпроси на разнообразието (EUA 2019, стр. 

21). В противен случай това е невъзможно. Нещо повече, някои институции, като 
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Дъблинския градски университет (Ирландия) или Университета Масарик (Чешката 

република), дори откриха специфични центрове и провеждат изследвания, за да подкрепят 

политиките, да събират данни и да създават доказателства по проблемите или да развиват 

приобщаващо образование методи. Примери от различни европейски страни показват, че 

някои от факторите за успех на институционалните стратегии са ангажираността и 

подкрепата на институционалното ръководство, прякото участие на целевата група (и) в 

разработването и прилагането на стратегията и дейностите, участието на целия университет 

общност, допълнителни финансови/персонални ресурси и др.  

 За да се постигне положително въздействие, е необходимо да се издигнат редица 

държави и институции със стратегии и мерки, разработени чрез диалога между различните 

заинтересовани страни във висшето образование и за да се отговори на специфичен 

„системен контекст и предизвикателства“ (EUA , 2019). Следователно връзките на различни 

инициативи и институции трябва да бъдат подобрени, както и връзките между институции 

и системи.  

 

Практически казус 3 – Информационни политики 

 

Въведение: Целта на този практически казус е да посочи ролята на 

информационните политики, тоест да информира (бъдещите) студенти за програми, 

финансиране и други аспекти на висшето образование, особено за политиките, отнасящи 

се до „Специална подкрепа за конкретни групи за избор на обучение“ (Kottmann et al., 2019, 

стр. 5), които все още се прилагат недостатъчно. Както е посочено от Kottmann et al. (2019, 

стр. 5): „информационните политики включват различни мерки, които подкрепят студенти, 

както и висшите учебни заведения. Те са насочени към различни потребители, от една 

страна студенти и бъдещи студенти, а от друга страна висши учебни заведения, органи и 

други заинтересовани страни (ibid. p.22).  

Условия: Котман и колеги (2019 г., стр. 22) заявиха, че повечето държави от ЕС са 

приложили общи информационни политики, за да информират (бъдещите) студенти за 

програми, финансиране и други аспекти на висшето образование. Тази информация е 

насочена най -вече към всички ученици. Консултирането и информацията за ученици от 

конкретни групи се развиха главно през последните 10 до 15 години. Най-типичните 

информационни политики за справяне със социалното включване са: 
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  а) Специална подкрепа за конкретни групи за избор на обучение: тази политика 

предоставя персонализирана информация на студенти от Условия в неравностойно 

положение, за да им даде възможност да установят реалистични очаквания за висшето 

образование. 

б) Специални разпоредби и програми за бежанците: тази политика има за цел да 

улесни достъпа до студентите бежанци и задържането и завършването им във висше 

образование “ 

Резултати: Същите автори (Kottmann et al., 2019, стр. 32-33) посочват, че „повечето 

страни са създали национални уеб портали, които предоставят информация на студентите. 

Предоставената информация е различна. В Австрия уебсайтът „Studiversum“ предоставя 

информация за висшите училища и техните програми, маршрути за достъп и възможности 

за финансиране. В Чешката република подобна информация се предоставя чрез уеб 

страницата на Министерството на образованието. В Холандия и Португалия уеб порталите 

са по-изчерпателни: те също така предоставят информация за по-късната кариера на 

завършилите и резултатите от оценките на студентите. Във Франция са предприети няколко 

инициативи за допълнително подобряване на информацията, достъпна за студентите. Сред 

тях е важно сътрудничеството между висшите училища и висшите училища. 

Неотдавнашният „Plan Étudiants“ предлага пет направления на дейност за по -нататъшно 

подобряване на функцията за ориентиране към висшето образование в лицеите чрез: (1) 

гарантиране, че всеки лицей има двама старши учители, които предоставят индивидуални 

консултации на студенти, работещи по техния учебен проект в последна година от 

гимназията; (2) интегрирането на две ориентационни седмици през последната година; (3) 

задълбочен преглед на предложения от всеки ученик предложен ориентационен проект от 

класния съвет; (4) засилване на диалога между средните и висшите учебни заведения под 

ръководството на ректорите; и (5) прилагането на схема „студентски посланик“. Проверката 

на избора на обучение е инструмент, прилаган в Холандия, за да подпомогне студентите 

при проверката на избора им на обучение. В теста студентите могат да проверят дали 

избраната от тях програма отговаря на техните интереси и компетенции.” 

Заключения: На студентите в неравностойно положение трябва да бъде 

предоставена цялата информация, необходима за избора на курс на обучение (на няколко 

езика), включително специфични програми за висше образование, по -специално наличните 

възможности за финансиране, очакванията относно шансовете им за успех във висшето 

образование, реалистичните очаквания за висшето образование . Това включва, например, 
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„съобщаване на стойността на висшето образование, предоставяне на ясна информация за 

образователните пътища, засилване на ангажираността на висшите училища с общностите 

и други заинтересовани страни, използването на ментори/модели за подражание в рамките 

на общностите - за да се даде възможност на студентите да се информират решения относно 

възможностите им за след средно образование и ангажиране на родители и учители като 

ключови съветници на учениците ”. (Kottmann et al., 2019, стр. 82) Има примери за добра 

практика, например в Германия “Arbeiterkind.de”14 и в Шотландия15.  
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Оценка на познанията 

 

1. Може да се разработят политики и стратегии за приобщаващо образование във 

висшето образование на: 

a) национално ниво 

b) регионално ниво 

c) местно ниво 

d) нивото на институцията 

e) всичко по -горе 

2. Разработването на национални стратегически документи трябва да се извършва в 

сътрудничество и обсъждане между различни заинтересовани страни (например 

министерства, институции за висше образование, съответни институции, съответни 

групи по интереси, други посреднически органи и гражданска организация)? 

a) Вярно 

b) Грешно 

3. Документи за политика, инициативи и мерки за социално включване във висшето 

образование могат да бъдат разработени от университети, факултети и катедри: 

a) Вярно 

b) Грешно 

4. Мерките, насочени към учениците, са: 

a) сътрудничество с училища/други образователни институции 

b) дни на отворените врати 

c) консултиране 

d) достъпни сгради / дейности 

e) финансова подкрепа 

f) всичко по -горе 

5. Положително е университетите да основават специфични центрове и да провеждат 

изследвания, за да подкрепят политиките, да събират данни и да създават 

доказателства по въпросите на приобщаващото образование или да разработват 

приобщаващи образователни методи. 

a) Вярно 

b) Грешно 
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6. Информационните политики включват „Специална подкрепа за конкретни групи за 

избор на обучение“? 

a) Вярно 

b) Грешно 

7. Необходима е информация за избор на курс на обучение, включително конкретни 

програми за висше образование, по-специално информация за наличните 

възможности за финансиране, очаквания относно шансовете им за успех във висшето 

образование, реалистични очаквания за висше образование трябва да бъдат 

предоставени на студентите. 

a) Вярно 

b) Грешно 

8. Учениците трябва / могат да бъдат информирани чрез:  

a) Уебсайт (на няколко езика) 

b) Седмица на кариерата 

c) Консултантски служители в институцията 

d) Подкрепа от студентски съюзи 

e) Всичко по-горе  
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