
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

БРОЙ 6
Проект “Разбирам и приемам”

Европейски социален фондЕвропейски съюз

Проектът “Разбирам и приемам “ BG051PO001-4.1.05-0109 се осъществява с финансовата подкрепа
по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейски социален фонд на ЕС,
Схема BG051PO001-4.1.05 

“Образователна интеграция на деца и учениците от етническите малцинства”.

Бюлетинът си поставя за цел да запознае своята аудитория с активностите извършени при изпълнение 
на Дейност 2 Обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда

Обучението беше осъществено в рамките на 40 часа и желание за участие заявиха не само дванадесетте учители  целева група 
от проект „Разбирам и приемам”, но и всеки преподавател от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев”, 
който осъзнава необходимостта от нововъведения в преподаването и ученето, каквото е и  основното послание и на общата 
европейска политика в областта на образованието и е  един от акцентите на приетия през 2000 г. Меморандум за ученето 
през целия живот на Европейската комисия. Семинарите бяха проведени на два етапа – първи в Кюстендил и  втори в 
конферентната зала на СПА хотел „Свети Никола” в град Сандански.

І етап – изнесено обучение. Обучението бе проведено в гр. Кюстендил в уютната атмосфера на СПА хотел „Стримон”.   В този 
етап бяха включени теми, които изясняваха понятието междукултурно общуване представено в :
Тема 1 - Междукултурно общуване  
Беше представена презентация по темата, както и проведена дискусия за общуването между различните етноси в гр. Сандански и 
по-специално в училищната среда. Участниците бяха разделени в 6 групи с различни работни задачи. При представянето на задачите 
бяха оформени основните проблеми в мултикултурното общуване – стереотипите, предразсъдъците и дискриминационни форми към 
различните малцинствени групи в мултикултурното общество.

Кратък пример от практиката:
В едно от заниманията учениците имаха за задача да напишат пет добродетели, които разпознават и ценят в себе си. Тони е момче, което има 
сериозен проблем с дисциплината и не приема сериозно забележките или наказанията на учителите. Вече беше получил няколко напомняния за 
това как е важно да се държим в клас, когато успя да запази тишина за няколко минути и прояви уважение към учителя и съучениците си. Когато 
получи задачата да разпознае добродетелите в себе си, той се смути и, по-скоро засрамен, каза, че няма какво да напише, тъй като всички му 
казват, че е всичко друго, но не и добродетелен. Тогава аз му казах, че вече съм забелязала, че може да проявява уважение и търпение и го е показал 
като е проявил дисциплина през последните пет минути. Лицето на Тони светна и въпреки това той се опита да ми каже, че не винаги е така. 
„Разбира се, че не е – така е с всеки, Тони. Важното е, че ти избра да ги покажеш и ги носиш в себе си.“ След малко Тони беше написал всички пет 
добродетели и до края на часа продължи да показва уважение, търпение и самодисциплина.

ЗНАЕМ ВСИЧКО И ИЗВЕДНЪЖ…

Знаем всичко, информацията блика от всички страни, няма нищо ново за научаване. Така си мислим често и затова изненадата ни е 
голяма, когато разберем, че правим неща, които официално отричаме.

Това му е хубавото на едно обучение. То е успешно, когато те накара да се замислиш . Не можем да открием топлата вода, но когато 
се стигне до практическото приложение тогава възникват проблемите.

Какво разбрахме от това обучение?! Доста неща. От това, че не познаваме колегите си. До това, че шаблоните и стереотипите са 
всесилни и проникват в нас през разни задни вратички. Потайно и постепенно. След това е трудно да ги преборим .

Разбрахме, че всеки се притеснява и не обича да отваря душата си в публичното пространство. Там, където може да срещне упреци. 
Там, на светло, пред светлините на прожекторите.

Разбрахме, че всички искаме да бъдем добри и да постъпваме по правилния начин. И в един момент разбираме, че сме безсилни да го 
правим, защото когато някой реши да ни провали, ще го направи и ние няма как да го спрем.

Разбрахме, че използваме заучени фрази. Те са в нас, защото ни дават предимство. Помагат ни да овладяваме временно положението. 
Спираме нападението и се браним в окопите. Една ситуация, от която никой не печели.

Разбрахме, че трябва да даваме пример и да преодоляваме стереотипите си, за да спечелим доверие. Доста трудно е да заменим 
думичката ТИ с АЗ. Доста трудно е да покажем, че нещо ни е наранило. Доста трудно е да избягаме от обвиненията и желанието да 
прехвърлим топката в другата половина на игрището.

И друго разбрахме. Взаимодействието създава добавена стойност. Комуникацията ражда идеи и променя средата. Самата обстановка 
и разположение въздейства. Неформалното общуване премахва бариери.

Най-лесният начин да преподаваш е да се превърнеш в модератор.Да пуснеш кукичката и да оставиш другите да продължат след това.  
Твоята роля изисква да се включваш и да променяш посоката, когато тя не отговаря на посланието ти.
Накрая не получихме отговори и правила. Зададохме си много въпроси. Всеки сам може да се пробва да ги измисли. Няма универсални 
такива. Включването в процеса помага. Емпатията, разбирането на другия и играта също.
                                                                                                               Димитър Ангов – Експерт Дейност 5  Етноновини

                       Благовещение
Благовещение – възвестяване е евангелско събитие и посветеният на него християнски празник: Възвестяването от Архангел Гавриил 
на Дева Мария за това, че тя ще роди по плът очаквания Спасител на човечеството, сина Божий – Иисус Христос.
Между двата празника Благовещение и Рождество Христово по съвсем очевидни причини съществува много тясна връзка. Преди да 
се роди, едно дете трябва най-напред да бъде носено девет месеца в утробата на майка си. Това ще рече, че периодът между 25 март и 
25 декември е времето на носенето на плода. Налице е също така и връзка между датата на зачатието на Иисус Христос и раждането 
на св. Йоан Кръстител, Предтеча Господен.
Благовещението е станало за нас начало на нашето избавление от проклятието, на съединяването ни с Бога и възвръщането на райското 
блаженство. Именно в това се състои основното и спасително за нас значение на Благовещението. Не напразно светата Църква го 
нарича главизна , т.е. начало на нашето спасение.
Макар да е във Великия Пост, поради своята голяма празничност, по изключение може да се яде риба, за това обикновено тя присъства 
на трапезата. По традиция често се приготвя рибник — риба с ориз. Празникът съвпада с началото на пролетта и затова традиционно 
се приготвя и „нещо зелено“ (коприва, спанак, лапад и др.). Пече се пита, която намазана с мед, се раздава на съседи и близки.
Нехристиянски, езически народни вярвания, характерни за някои региони, са че на този ден по-леко и бързо зарастват всички рани, 
затова често тогава  се дупчат ушите на малките момиченца. Също, че през деня всяка отрова губи силата си. Свързан с това е обичаят  
стопаните да премитат къщите и дворовете си и да палят огньове, които да прескачат, за да не пострадат от змийско ухапване през 
лятото. Поради същата причина, жените не докосват игли, куки или конци.
                                                                                                                  Джесика-Александра Туджарова – клуб Етноновини

Тема 2 -  Специфика на работа с родители в мултиетническа среда
Втората тема беше посветена на трудностите при работата с родителите 
на учениците от различните етноси и по-специално от ромския етнос. 
Представена беше презентация, посветена на различните етапи при работа 
с родители, както и начини и форми на повишаване на тяхната активност 
към училищните проблеми.

Обучението приключи с последната тема:
Тема 3 -  Специфика на работа с деца в мултиетническа среда
Тази тема беше представена пред участниците чрез различните 
затруднения, които участниците изпитват при работата си с учениците 
от ромски произход. Извеждането на проблемните области в усвояването 
на учебния материал бе на базата на практическия опит на  участниците 
и практиката, която имат в работата с учениците в Земеделска 
професионална гимназия. Бяха представени казуси и дискусията протече 
по конкретни предложения от участниците.

Настоящият  документ е изготвен с финансовата помощ на ЕСФ. ЗПГ «Климент 
Тимирязев» град Сандански носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия 
документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция 
на ЕС или МОМН.



ІІ етап 
При втория етап акцент в обучението беше поставен върху следните теми:
Тема 4 -  Специфика за работа с деца в мултиетническа среда 
Темата беше представена чрез т. нар. комуникативни компетентности на юношите. Като основа на изграждането на тези компетентности 
беше: общуването, речниковият запас, начините на слушане, психологични аспекти на взаимоотношенията при юношите в 
мултиетническа среда, „аз“ - концепцията и др. Участниците представиха своите резултати и изводи от работата си в малките групи.
В края на първия ден бяха разпределени ролите на участващите във форум театъра, за да може да се осъществи представянето му на 
другия ден.
Във втория и третия ден бяха представени две теми:

Тема 5 -  Методи на възпитание и обучение в мултиетническа среда
Като нов начин и групова форма на създаване на промени в  учебния процес беше  
представен Форум театър. 7-8 участници изиграха поведението  на ученици в един 
учебен час. Един участник изигра ролята на учител, останалите участници бяха публика 
и взеха участие във форума. Техниката беше изключително атрактивно представена и 
представляваше интерес за учителите. Вторият метод за преподаване на добродетелите 
беше представен чрез опит на други учители в обучението на екипи от ученици, които 
преподават на свои съученици. По този начин, участниците се запознаха с индивидуални 
методи на работа на учениците в мултиетническа среда.
Последната тема, която бе представена на участниците беше свързана с използването 
на нови технологии при преподаване на учебния материал. 
 
Тема 6 - Подготовка, свързана с интерактивни, билингвистични технологии за 
усвояване на българския език от деца
Темата отново бе разгърната в малки групи, като учителите се разделиха на 4 
екипа, всеки с различна задача – представяне на дискусия, представяне на ролеви 
игри, представяне на интерактивна дъска и други софтуерни интерактивни методи. 
Определено, има интерес към иновациите в образованието и учителите се стремят, към 
разнообразяване на методите.

Освен 40-часовото  обучение за всеки преподавател от Земеделска професионална 
гимназия „Климент Тимирязев”, който желае придобиване на нови знания, които 
ще помогнат на учителите в училище за бъдещата им социална и професионална 
реализация и ще спомогнат за по-доброто общуване с деца от етническите малцинства 

бяха  проведени и по три практически занимания в реална работна среда за всеки преподавател от целевата група индивидуално. 
Бюлетинът предлага част от методическите разработки с цел подпомагане осъществяването главната цел на проекта : Засилване на 
мотивацията за активно включване в образователния процес на групите в неравностойно положение в ЗПГ Сандански. Улесняване на  
достъпа до качествено образование и развитие на процеса на интеграция на децата от етническите малцинства, чрез обвързването му 
със съхраняването и развиването на културната идентичност на учениците от етническите малцинства 

Езикът има голяма власт да дава криле или да обезкуражава, да пробужда характера и да оформя самооценката. Езикът на 
добродетелите ни помага да помним какви хора искаме да бъдем, какво искаме да насърчим в децата и в младите хора.
Себеуважението се изгражда, когато засрамващият език се замести с назоваването на необходимите добродетели, нашите вродени 
качества на характера. Добродетелите се използват за признание на постигнатото, за напътствие и корекция, за да покажем, че сме 
разпознали и сме признателни за дадено проявено качество. Когато забележим, че някой използва дадена добродетел, да го похвалим, 
за да го насърчим, особено, когато това е ново и трудно за него. Да използваме добродетели, за да изразим своята признателност. 
Когато общуваме, нека се стремим да бъдем позитивни в посланията си, да казваме какво искаме, а не какво не искаме. Това ще ни 
помогне да формулираме ясно целите и желанията си и да ги постигаме с лекота.

Учителите имат възможност да оформят представата на едно дете за себе си главно с помощта на думите, които използват. Словото 
може да окаже траен ефект върху образа на детето за него и да влияе на мотивацията му за постижения и личностно израстване. 
Можем да изберем да наричаме децата с имена, задълбочаващи коловоза на отрицателните модели на поведение, използвайки думи 
като „мързелив”, „глупав”, „смотан”, „посредствен”, „малодушен”, а можем да ги наричаме и с имената на техните вътрешни силни 
страни, призовавайки ги към добродетелите на решимостта, уважението, приятелството, увереността, добротата и любезността.

Действително е важно да открием във всеки ученик НЕЩО, което да можем оправдано да оценим и да му се порадваме. Всяко 
дете има нужда да види как очите на някого светват в знак на приемане и похвала, поглед, който сякаш казва: „Аз те виждам и ти 
значиш нещо за мен.” В даден момент, почти всяко дете, младеж или възрастен изгаря вътрешно от нуждата за адекватно признание. 
Като посочваме дадена добродетел и я назоваваме, можем да видим как засияват очите в знак на признание – на тяхната собствена 
добродетел.
Има три основни начина да използваме силата на езика, за да разбудим у учениците вродените добродетели и така да извадим наяве 
най-доброто в тях:

• Да ПРИЗНАЕМ или да ги похвалим за използваната от тях добродетел;
• Да ги НАСОЧИМ или подготвим да използват дадена добродетел;
• Да ги ПОПРАВИМ или им напомним, когато са „забравили” да използват необходимата добродетел, когато са направили нещо 

лошо или са допуснали грешка.

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ
Да говорим на езика на добродетелите 

Утвърдете и изразете признателност за отлична проява и усилие.
Първият и може би най-важен начин да говорим на езика на добродетелите, е да утвърдим и признаем добродетелта, когато видим, че 
ученикът я използва. Видиш ли, кажи го! Когато ученикът чуе одобрение на някоя своя добродетел, това събужда неговото осъзнаване, 
че действително притежава тази добродетел, че използването й е въпрос на избор, и той може да избере да използва тази същата 
добродетел и в други ситуации. „Аз имам тази добродетел. Аз мога да я избера, и мога да я използвам.” Назоваването на добродетелта 
окуражава овладяването й и праща посланието: „Ти имаш тази сила. Съзирам я у теб.”
Не разводнявайте силата на признанието, като добавяте кратка лекция на тема как детето трябва да работи още по-усърдно. Просто 
останете при факта на одобрението и признаването.

Използвайте умело моментите на извършване на добродетел.
Учители, съветници и администратори с достатъчна проницателност могат да забележат добродетели даже и в най-проблемното дете. 
Сякаш слагаш каска и миньорско фенерче на челото и се спускаш в мина, където знаеш със сигурност, че има залежи от скъпоценни 
камъни. Когато видиш проблясък, насочваш светлината си към това точно скъпоценно камъче на добродетел. Най-въздействащият 
акт на признание на добродетелите е, когато се посочат добродетели, които ученикът показва в проблемна за него област, така да се 
каже, проявява добродетел на „растежа”. Посочвайте с признание всяко подобрение в техните добродетели на растежа даже когато 
виждате съвсем мъничък напредък! Назовавайки добродетелта, ние окуражаваме ученика да я извади наяве, да й позволи да засвети.
Съвет: Обърнете внимание на някой ученик, който обикновено се държи агресивно и го похвалете, ако за момента е миролюбив.
Пример: „Иване, днес показа отлична самодисциплина; цял ден беше мирен и спокоен. „Или „Иване, днес се сби два пъти по-малко 
от вчера. Виждам голям напредък и самодисциплина в усилието ти да бъдеш мирен.”

Използвайте езика на добродетелите, за да бъдете конкретни.
Езикът на добродетелите е конкретен, ясен и лек за усвояване. Той изгражда автентична самооценка, без прекалена зависимост 
от одобрение. Общите понятия не вършат работа, дори да са положителни. Термини като „добро момиче”, „браво, момче”, „добра 
работа”, не дават точна обратна връзка и учениците не могат да ги усвоят вътрешно и органично. Такива изрази насърчават рефлекса да 
се харесваш на хората, тъй като носят само информацията, че ученикът ви е зарадвал, без да му дават никаква конкретна информация 
какво е това „отлично” нещо, което е направил, с какво е бил „от помощ”, или се е проявил „творчески”. Потвърждаването и 
признанието на конкретна добродетел е различно от правенето на общи изявления на похвала, които дори могат да създадат чувство 
на вина. Да се лепва етикет на детето по какъвто и да е начин – положителен или отрицателен - не върши работа. Не е достатъчно да 
кажем: „ти си такова добро момче”. Вместо това, казваме: „Беше много мило от твоя страна да покажеш на нашия нов ученик къде да 
седне. Това му помогна да се почувства добре дошъл.”

Назоваването на конкретна добродетел е обръщане към характера на детето - зов, който резонира с неговото най-дълбоко Аз. 
Използуването на думата за добродетелта „целенасоченост” е много по-въздействащо, отколкото „Добро момиче, четеш по-дълго 
време.” В първия случай, детето може да си каже: „ Аз СЪМ целеустремена. Мога да бъда такава. Имам го у себе си.” Присъщо на 
всеки от нас е да бъде разумен, целеустремен, мил, самодисциплиниран, и словесното признание е един от начините да осъзнаем това.

                      Говорете на езика на добродетелите, за да поправите.
Целта на ПОПРАВКАТА е да напомни на учениците за добродетелите в моменти, когато се държат лошо, когато не са успели да 
изберат нужната добродетел или просто са забравили, че могат да я проявят.

             Използвайте добродетелите, за да изградите съзнание и съвест.
Добродетелите като напътствие са ПРЕДИ действието. Добродетелите като поправка са СЛЕД осъществаване на действието, което 
има нужда да бъде коригирано. Целта е не да засрамим ученика, за да промени поведението си. Засрамването само подкопава 
добродетелите и ожесточава сърцето. Поправката с помощта на добродетелите докосва съвестта на детето и пробужда нравствената 
цел на промяната, която се изисква.

              Заместете засрамването с назоваване на добродетелите.
Когато изпълним класната стая с обезсърчаващи думи, като „мързелив”, „глупав”, „безнадежден”, „непоносим”, буквално 
деморализираме и обезкуражаваме нашите ученици. Изпълним ли класната стая с окуражителни думи, като да си „от помощ”, 
„отличен”, „състрадателен”, „самодисциплиниран”, „мил и любезен”, „с желание за сътрудничество”, ние всъщност приканваме към 
подобно поведение и го подсилваме. Когато се съсредоточаваме върху добродетелите, а не издаваме присъди като добър и лош, ние 
създаваме един контекст на характера, смислов климат.
Ние често се затрудняваме негативните заповеди да превърнем в позитивни послания. Вместо фразата „Не говорете високо” можем 
да използваме „Моля, говорете тихо”, вместо „Не се прекъсвайте” – „Моля да се изслушвате”, вместо „Не се блъскайте” – „Можете 
да бъдете внимателни и вежливи един към друг”...

                                  Назовавайте действието, не извършителя.
Поставянето на „етикети” на другите и на нас самите създава усещането за отрицателен образ, слага ни рамки, от които трудно излизаме. 
Изрази като „Защо си толкова глупав/а?”; „Не бъди идиот”; „Какво става с тебе?”; „Луд/а ли си?” създават гняв и разочарование и 
остават задълго в съзнанието. Дори вече възрастни, много хора продължават да носят в себе си мъчителните спомени от детството, 
когато са били обиждани. Затова когато разговаряме, коментираме само действието, а не извършителя и даваме възможност на другия 
да се коригира. Една постъпка може да е неуместна, безразсъдна, но не и човекът, който я извършва. Нека се учим да използваме 
езика, за да предизвикаме положително поведение, да се съсредоточим върху онова, което е добре да правим, а не върху онова, което 
не бива да правим.
Унижението обезсърчава нашите ученици, докато практиката на назоваване на добродетелите изгражда автентична самооценка и 
реална съвест. Когато държим сметка на учениците за действията им по един твърд, но изпълнен с уважение начин, в контекста на 
тяхната способност да избират добродетелите, това представлява открита покана да направят вярното нещо.


