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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1. Дефиниране на понятието „мултикултурна среда“.  

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

     При дефинирането на понятието „мултикултурна среда“ следва да имаме предвид 
множеството различни аспекти на мултикултурността:  

1. Мултикултурност е понятие, с което се обозначава феномена съжителство на 
различни култури. Педагогическият нюанс на явлението е в контекста на понятието 
„интеркултурност“.     2. Мултикултурна среда е такава среда, в която съжителстват 
субекти/носители на различни култури. По този признак мултикултурната среда се 
отличава от монокултурната среда.  

3. Самостоятелна употреба могат да имат и понятията религиозна мултикултурност 
(съжителство на различни религии и техните субекти/носители), етническа 
мултикултурност (съжителство на различни етноси и „техните” култури) и други.  

4. Мултикултурната среда е исторически променлива.  

5. Мултикултурната среда влияе върху мисленето и поведението на хората. 
Понятието среда е натоварено с такъв смислов акцент – тя е съвкупност от фактори, 
оказващи влияние върху хората.  
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6. Мултикултурната среда е и съвкупност от фактори, влияещи върху 
функционирането на организацията.   

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

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

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

В) Интегративна: Мултикултурната среда е вид социална среда, отличаваща се с 
едновременното съжителство на различни култури върху определена територия,  която 
чрез своите компоненти на различни равнища оказва влияние върху формирането 
(живота) на хората и върху функционирането на организациите, които се намират в 
нейните рамки.  
 

   1.2. Педагогически аспект на мултикултурността.  Този аспект се свежда до 
целенасоченото и специално организираното формиране на личност, умееща да живее в 
мултикултурна среда. Различните автори използват термините-прилагателни 
„мултикултурно“ и „интеркултурно“. В литературата се използват като синоними и 
педагогическите понятия възпитание, образование и обучение. Затова се срещат 
словосъчетанията: интеркултурно възпитание, образование, обучение и мултикултурно 
възпитание, образование, обучение.   

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

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

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

   Съвременният свят е мултикултурен и намаляването на ефектите от 

противопоставянето и осъзнаването на различията в интернационален и интеркултурен 

план има огромно значение. В съвременното образование интернационалните 

тенденции вземат връх над тенденциите за сепаратизъм и културно разделение. 

Първата фаза е на формиране на проблематиката и критичен подход към 

съществуващата практика. Изразява се в открояване на националните и етнически 

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

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

практика. 

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

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

педагогика на взаимодействието. Става преход от общи постановки към конкретно 

приложение на тази теория. 

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

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

за доминиране на една култура над друга. 

1.3. Предпоставки за интеркултурно образование. Социалната реалност. Почти 

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

стратифицирани. 

Въпреки плурализма на обществото, болшинството хора живеят в относително 

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

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

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

дискриминация, културна хегемония. Доминират мнозинствените културни стандарти. 

Неспазването им се разглежда като отклонение от правилната линия. Интеркултурното 

образование е потенциално средство за коригиране на тези несправедливости.  

1.4. Определения на интеркултурното образование. Може да дадем следното 

определение: образователен процес, в който участниците, представители на 

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

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

взаимозависимост и взаимно уважение, необходими за обединението на страната и 

света. Интеркултурализмът в образованието предполага действия на всички нива - 

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

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

мултикултурното образование. 

Интеркултурното образование е свързано със съвкупност от знания, умения 

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

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

реципрочност и коопериране. Интеркултурното образование е свързано с 

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

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

компетентност. 

 

Интеркултурализмът в образованието предполага разнообразие по отношение на 

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

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

конкретни потребности, отколкото да се налага някаква универсална структура. 

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

се изразява най-вече в образование в различност и постигане на съзнание за 

собствената идентичност. Характерна особеност е, че формирането на учениците става 

едновременно с формирането на учителя. 

Интеркултурното образование има исторически измерения. То е необходимо за 

разбиране на миналото: идентичността (личностна, културна, социална); историята и 
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културата на другите; еволюцията на мотивите им. То е необходимо и за посрещане 

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

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

хора. 

1.5. Аспекти на интеркултурното образование. Обикновено се посочват четири 

аспекта: 

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

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

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

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

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

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

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

дуалистичната идентификация се разглежда като едно позитивно качество на 

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

(4). Интеркултурното образование е и интергенерационно и интер-нишово, тъй 

като различните генерации в обществото практически са производни на различни 

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

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

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

представляват интерес за въздействие от интеркултурното образование.  

1.6. Принципи на интеркултурното образование. Интеркултурното образование ще 

бъде основано на някои общи принципи: 

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

традиции;  

2. Всеобхватност - предназначено е за всички деца. 

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

може да го замества или изчерпва;  

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

свързани с развитието на детето;  

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

внасяне на опит, нови перспективи и цялостен принос. 

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

абстрактното знание и фактическия жизнен опит на етнически и културно различни 

ученици.  

7. Динамичност - интеркултурното образование трябва да отразява променящата се 

природа на културите.  

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

ученици.  

2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО  

ОУ „Стефан Захариев“ има дългогодишна и богата история. То е основано през 

1847 година и наскоро тържествено отпразнува своята 170-та годишнина.От 2002 

година в него се обучават ученици от ромския етнос, които през последните 5-6 години 

са преобладаващият брой ученици в училището. От 2009 година училището е със 

статут на средищно училище  и е въведена задължителна целодневна организация на 

учебния ден. Работата с ученици от ромския етнос наложи  необходимостта от 
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разработването на училищна програма, която да осигури равен достъп до образование 

на тези ученици. 

В ОУ „Стефан Захариев“ град Пазарджик   през учебната 2020/2021 се обучават 

79  деца със следния етнически състав: 

 

Български етнос Ромски етнос 

3 деца 76  деца 

 

В училището има образователен медиатор, който е назначен по проект 

„Подкрепа за успех“, на 4 часа/дневно, до м. септември 2021 г. 

 

Училищната програма за работа в мултиетническа среда е  изработена в 

контекста на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване, на 

предложената от  Европейската Комисия „Стратегия за интелигентен устойчив растеж 

„Европа 2020” и на препоръките, направени  във връзка с тях по отношение 

превенцията на социалното изключване и  за по-добро образование и грижи в периода 

на ранното детство, насочени към осигуряване на всички деца на възможности за най-

добър старт в живота. Тя се базира   на основните принципи на включващото 

образование: 

 

 Всяко дете има право на образование и трябва да има равен достъп до 

образование. 

 Всяко дете може да учи и да се възползва от предимствата, които 

образованието дава. 

 В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса, 

народност, пол, етническа принадлежност, социален произход, 

вероизповедание, обществено положение, увреждане или друг статус. 

 Различията между децата са източник на многообразие и богатство, а не на 

проблеми. 

 Възгледите и мнението на детето трябва да бъдат взети предвид при 

неговото участие в училище. Детето следва да бъде стимулирано да участва 

активно в образователния процес. 

 

3. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА 

СРЕДА: 
Необходимост от готовност за посрещане на нови предизвикателства, свързани с  

осигуряването на равен достъп до образование на  учениците, независимо  от социални и 

икономически фактори, процеси на миграция, честа смяна на местоживеенето и др. 

 

4. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: 

4.1. Обща цел – Интеркултурното образование е свързано със съвкупност от знания, 

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

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

реципрочност и коопериране. Интеркултурното образование е свързано с усвояване на 

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

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

общност, построена на принципите на взаимното опознаване на всички култури при 
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запазване спецификата на всяка една от тях и създаване на подкрепяща среда за 

учениците  в училище.  

4.2. Подцели: 

 Изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в живота на 

училищната общност 

 Създаване на положителни нагласи към учебния процес  

 Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства.  

 Равен достъп до качествено образование за децата и учениците от уязвимите 

групи.  

 Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от 

етническите малцинства. 

 Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за работа в 

мултикултурна  среда 

  Идентификация, измерване и анализиране постижения, типовете  поведение, 

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

различията - както структурни, така и психологически, които въздействат 

неблагоприятно върху училищната успеваемост (специфичните затруднения). 

 Осъзнаване на стойността и приноса на различните култури чрез отчитането на 

тяхното богатство, взаимодействие, развитие. 

 Осъществяване на конструктивни взаимодействия между училището   и 

семейната общност - разработване и реализиране на дейности за участие на 

семейството в интеркултурното образование. 

 Подпомагане приобщаването на родителите към образователния процес и 

подкрепа за  по-ефективното сътрудничество с педагогическите специалисти 

чрез обучение  на образователния медиатор за работа в мултикултурна среда. 

 

   4.3. Видове подцели според насоките на въздействие: 

 

А. Програмата има за цел  чрез иновативно, гъвкаво и личностно-ориентирано обучение: 

 

 учениците да получат пълноценни знания, умения и компетентности. 

 да се изградят като свободни и морални личности, способни да живеят и работят 

заедно, да  

 общуват  помежду си, да поемат отговорности  в  демократично гражданско общество. 

 да развиват творческите си заложби и способности. 

 да изградят умения и навици за здравословен начин на живот. 

        Б. Другата цел на  програмата е повишаване на професионалните компетентности на 

учителите и образователния медиатор за работа в мултикултурна среда. 

       В. Третата цел на програмата е създаването на подходящ социално-психологически 

климат в училището и формиране на положителна нагласа и уважение на обществото 

към учениците от т.нар. уязвими групи; 

 

5. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

 Ученици от I до VII клас, които са застрашени от отпадане по различни 

причини – за които съществува обективен риск от социално изключване и 

липсват форми за социална подкрепа; 
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В по-общ смисъл целевата група включва всички ученици от училището като 

смисъл на превенция. 

•    Друга целева група са родителите (на децата от етническите малцинства и на 

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

на тяхната подкрепа за работа в мултикултурна среда. 

•   Трета целева група са учителите, които ще бъдат обучени на мултикултурни 

умения. 

 

6. ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ: 

 

 Съчетаване на класноурочни, извънурочни и извънкласни форми на обучение и 

възпитание. 

 Работа с талантливи деца. 

 Работа с деца в неравностойно социално положение. 

 Работа с деца със специални образователни потребности. 

 Работа с деца с различна етническа принадлежност. 

 Уютна и функционална образователна среда. 
 

 Изработване ежегодно актуализиране на регистър на застрашените от отпадане 

деца 

 Проучване чрез анкети и др. методи на желанията за участие на учениците в 

извънкласни дейности 

 Сформиране на нови групи по извънкласни дейности в зависимост от желанията. 

 Прилагане на нови подходи в работата с родителите – алтернативни родителски 

срещи, активно включване в общи дейности, родителите- партньори на 

училището. 

  Работа на училищното настоятелство с родители на застрашени от отпадане 

деца 

 Повишаване на социалните умения на ученическия съвет  за подкрепа на 

съученици в риск- организиране на тренинги. 

 Установяване на ефективен диалог училище - външни институции, имащи 

отношение по проблема 

 Организиране на благотворителнии акции за подпомагане на застрашени и 

социално слаби деца 

 Създаване на годишен училищен календар за извънкласни дейности и изяви / 

Включени към Годишния план на училището/ 

 Мотивиране на педагогическия персонал за допълнителна работа по превенция 

на отпадането 

 Включване на родителите в училищни празници 

 Ефективно използване на училищната система за мотивиране на учениците чрез 

морални и материални награди 

  Провеждане на тематични педагогически съвети  и споделяне на добри 

педагогически практики и обмен на образователни техники.  

  Съвместни дейности с Обществения съвет за преодоляване на проблема с 

отпадането на учениците. 

  Своевременно информиране на родителите за успеха и отсъствията на 

учениците чрез електронния дневник. 
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  Организиране на извънкласни дейности и неформални клубове по интереси, 

спортни прояви, турнири и др. 

 Включване на родителите в училищни мероприятия. 

  Допълнително обучение по български език за деца и ученици, които имат 

пропуски в образователното си развитие.  

  Допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа в 

мултикултурна образователна сред, включително за преподаване на български 

език на деца, за които той не е майчин.  

  Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на 

организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетана с 

традициите на отделните етнически групи.  

 Подкрепа на учениците и разговор с родителите им от уязвимите етнически 

общности за продължаване на образованието им и след задължителната 

училищна възраст.  
 

7. ВЪЗМОЖНОСТИ: 

 Ранно идентифициране на децата в риск чрез проучване на потребностите и 

интересите на децата в риск 

 Нови форми за  по – голямо ангажиране на родителите 

 Ефективно включване на училищните и ресурсите на местната общност при 

реализиране на дейностите за превенция на отпадането от училище 

 Обучение на педагогическия екип да идентифицира и решава социалните, 

образователните, поведенческите и други проблеми, които поставят децата в 

риск да отпаднат от училище 

 Разработване и прилагане на обучителни, извънкласни и извънучилищни 

програми за мотивиране и задържане на децата, консултиране, професионално 

ориентиране и чрез активна работа със семейството 

 Поддържане на база данни, индивидуално портфолио, индивидуални програми 

за всяко застрашено дете 

 Периодична оценка и актуализиране на мерките 

 Разширяване на връзките с извънучилищните институции 

 

8. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

 Недостатъчно грижи и заинтересованост от страна на родителите 

 Липса на ефективни санкции за родителите 

 Нисък жизнен стандарт на част от населението 

 Проблеми в семействата, водещи до отпадане на деца от училище 

 Липса на финасови възможности за подкрепа на застрашени от отпадане деца 

 Негативно влияние на приятелската среда, на „улицата” 

 Липса на подкрепяща среда около училището 

 Миграционни процеси, честа смяна на местоживеенето 

  

9.  ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

1.  Участие на всички заинтересовани страни в процеса на образователната интеграция.  

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

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

образователна среда на педагогически специалисти и образователния медиатор. 
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 4.  Осъществено конструктивно взаимодействие между училището   и семейната 

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

ефективното сътрудничество с педагогическите специалисти.   

5.  Осъществена квалификация на педагогически специалисти и образователния 

медиатор за работа в мултикултурна образователна среда. 

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

общност. 

7. Формиран усет у учениците за противопоставяне на всяка форма на дискриминация, 

коригирани  предразсъдъци (ценности и нагласи). 

10. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА  ПРОГРАМАТА:  

 

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

законите и подзаконовите нормативни актове; 

10.2.  Кохерентност – осигуряване на координираност и взаимна обвързаност на 

предлаганите политики и дейности при сътрудничество на всички заинтересовани 

страни; 

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

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

родителите в реализацията на политика за образователната интеграция на деца и 

ученици от етническите малцинства;  

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

проблема предполага висока степен на информираност на обществото; 

10.5.  Приемственост – осигуряване на непрекъснато действие на програмата, 

независимо от управленски или други социални промени и гарантиране на постоянство 

в усилията и политиките за изпълнение на стратегическите цели  

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

постигнатите резултати 

 

 

     Съставили програмата:  

        Сребрина Цветкова – експерт социолог - СФ „Инди Рома 97“ 

                  Николай Близнаков – експерт юрист -     СФ „Инди Рома 97                                                          

                  Стефан Ангелов –директор на  ОУ „Стефан Захариев“ Пазарджик 
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