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ПРЕДГОВОР 

 

 

 

CVS обучителен курс за учители включва поредица от дейности (съдържащи 

стандартизирани и персонализирани учебни материали), обединени за повишаване на 

знанията на учителите за теоретичните и практическите характеристики, залегнали в 

основата на образование за демократично гражданство (ОДГ), образование за правата на 

човека (ОПЧ) и междукултурно образование (МО), както и техните демократични и 

междукултурни (ДМ) компетентности. В курса се прилага Референтната рамка на 

компетентностите за демократична култура на Съвета на Европа(РРКДК) (RFCDC; Barrett, 

2020; Barrett et al., 2018a, 2018b, 2018c) - концептуален модел на демократичните и 

междукултурни компетентности, в които гражданите трябва да участват ефективно в култура 

на демокрация - в контекста на началното образование. Вижте въведение в CVS 

интелектуални продукти за кратко описание на РРКДК, CVS проекта и CVS учебна програма 

за деца. 

CVS обучителен курс за учители е разработен като програма, насочена главно към 

учителите, които се интересуват от прилагането на CVS учебната програма в своите класове. 

Също така може да се използва и като самостоятелен инструмент за обучение. 

CVS обучителен курс за учители е разработен в четири последователни стъпки. 

Първо, ние избрахме някои от най-добрите учебни ресурси и материали, които вече 

съществуват в областта на ОДГ, ОПЧ и МО. След това, организирахме учебните ресурси и 

материали (добавяйки към тях и някои, разработени от нашия собствен екип), за да създадем 

учебна програма от пет модула (вж. Въведението за повече информация относно структурата 

на курса). Тествахме CVS обучителния курс за учители във всички държави партньори, 

включващи учители от началните училища. Променихме някои дейности въз основа на 

обратната връзка, получена от тестването на място, и ги публикувахме в CVS наръчника за 

курса ( може да се изтегли от уеб сайта на CVS, https://www.cvs-project.eu/) 

Възможността за съвместна работа по тези теми беше приветствана от всички 

партньори, тъй като сътрудничеството само по себе си е междукултурен процес. Опитахме се 

да обединим опит и идеи, за да изготвим този наръчник, който да помогне в обучението на 

преподаватели, обучаващи се в областта на ОДГ, ОПЧ и МО. Наръчникът е фокусиран 

основно върху практическото измерение; поради тази причина е отделно ограничено 

пространство на теоретичните концепции, за да има повече място за практически дейности. 
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Настоящето издание в разделено в три глави. Глава 1 е посветена на описание на 

структурата на CVS обучителния курс за учители. Глава 2 е посветена на конкретното 

описание на всяка дейност от програмата. Включва: цел, източници, компетентности от  

РРКДК, необходими материали, участници, продължителност, време за подготовка, 

инструкции стъпка по стъпка, съвети за модератора и работен лист. Глава 3 е посветена на 

системата за обобщение и оценка. 

CVS обучителен курс за учители е интегриран със CVS мобилно приложение- ИТ 

инструмент, съставен за позволяване на онлайн методологически надзор на обучители по 

време на изпълнението на програмата. Цялата информация за структурата на CVS 

обучителен курс за учители, дейностите и процедурите за обобщение и оценка, съдържащи 

се в този наръчник е достъпна онлайн. CVS мобилното приложение работи на настолен 

компютър, лаптоп, таблет и мобилно устройство и е достъпно с вход чрез уебсайта на CVS: 

https://www.cvs-project.eu/cvs-app/cvs-app-home/. 
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

 

 

 

 

  

  

СЕ Съвет на Европа 

CVS Гласът на децата за ново човешко пространство(Children’s 

 

ДМ Демократични и междукултурни 

ОДГ Образованието за демократично гражданство 

ЕС Европейски съюз 

ОПЧ Образованието за правата на човека 

МО Междукултурно образование 

РРКДК Референтната рамка на компетентностите за демократична 

култура 
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ГЛАВА 1. CVS ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА УЧИТЕЛИ: СТРУКТУРА 

 

 

 

CVS обучителен курс за учители е разработен, за да бъде приложен по време на пет 

дневен обучителен курс. Структурата за всеки ден може да бъде разделена на девет отделни 

тренировъчни сесии, всяка с продължителност около два- три часа. 

Първият обучителен ден е насочен към представяне на курса и насърчаване на 

опознаване и сътрудничество между участниците. Въвеждат се РРКДК и  компетентносно-

ориентираният подход в образованието, които насърчават учителите да разсъждават върху 

собствените си преподавателски практики от гледна точка на компетентностите. Друга цел е 

да се помогне на участниците да открият различни значения и перспективи, свързани с 

културата, идентичността, уважението и други основни понятия. Участниците преживяват и 

„социално изключване“ чрез ролева игра, по време на която се насърчава дискусия за 

положителни и отрицателни чувства и обсъждане на темите за съпричастност и различните 

перспективи. В началото на сесията участниците попълват „Въпросник за очакванията“. 

Вторият обучителен ден е насочен към подпомагане на учителите да преодолеят 

стереотипите и повишат осведомеността си относно факта, че всеки човек е носител на 

културно многообразие. Анализира се теорията, свързана с предразсъдъците, ксенофобията и 

дискриминацията (и нейната превенция) и значението на ефективната междуличностна 

комуникация в контекста на демократичното и междукултурно (ДМ) образование. 

Третият обучителен ден е предназначен да представи проблемите на 

стереотипизацията, различията и равенството на възможностите, да изследва стереотипите и 

предразсъдъците на участниците и да повиши тяхната осведоменост за техните собствени 

педагогически практики, които да се насочат към междукултурната педагогика. Участниците 

идентифицират възможностите за междукултурно обучение от многостранните и динамични 

измерения на различни идентичности и култури, докато се учат един от друг. 

Четвъртият обучителен ден има за цел да подобри способността на учителите да 

управляват екипната работа, да си представят идеалното училище за себе си и за своите 

ученици и да спомогне за повишаване на осведомеността за това, от което се нуждаем, за да 

могат всички ученици да се възползват от училищните ресурси. Включен е и размисъл върху 

съвместимостта на РРКДК със съответните национални образователни системи. 

Петият обучителен ден е насочен към упражняване на метакогнитивни умения 

(знанието за това какво знаем и как научаваме нови неща), както и към развиване на 

самочувствие и позитивно отношение към себе си и другите. В края на сесията участниците 

попълват „Въпросник за окончателна оценка“.  
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Ден 1 

 

 

Дейности 

 

Компетентности съгласно РРКДК 

9.30 - 9.45 

Въведение от обучителите 

Попълване на „Въпросник за 

очакванията“. 

 

 

9.45 - 10.15 

Дейност за разчупване на леда: 

1. Човешко бинго 

 

10.15 - 10.45 

Въведение в курса и РРКДК 

 

10.45 - 12.30 

2. Групови дейности за РРКДК 

 

Оценяване на човешкото достойнство и човешките права 

Оценяване на културното многообразие 

Умения за аналитично и критично мислене  

Умения за сътрудничество 

Езикови, комуникативни и многоезични умения 

Знания и критично разбиране за себе си 

Знания и критично разбиране за света ( политика, 

човешки права, култура) 

 

14.00 - 15.00 

3. Проучване на комикс 

 

15.00 - 16.30 

4. Да бъдеш в чужди обувки 

 

16.30-17.00 

5. Телеграф 

Оценяване на човешкото достойнство и човешките права 

Оценяване на културното многообразие 

Отвореност към културните различия  

Толерантност към неопределеност  

Умения за аналитично и критично мислене  

Емпатия 

Умения за аналитично и критично мислене 

Умения за слушане и наблюдение 

Знания и критично разбиране за света ( политика, 

човешки права, култура) 
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Ден 2 

 

Дейности   

Компетентности съгласно РРКДК 

9.30 - 10.30 

6. Идентификационни карти 

 

10.30 - 12.30 

7. Насърчаване на разбиране и 

уважение 

 

 Оценяване на човешкото достойнство и човешките права 

Оценяване на културното многообразие 

Отвореност към културните различия 

Толерантност към неопределеност 

Емпатия 

Знания и критично разбиране за света (човешки права, 

култура, религии) 

14.00 - 16.00 

8. Бариери  в комуникацията  

 

16.00 - 17.00 

5. Телеграф 

Емпатия  

Умения за аналитично и критично мислене  

Умения за слушане и наблюдение 

Езикови, комуникативни и многоезични умения 

Знания и критично разбиране за света ( политика, 

човешки права, култура, религия) 

Знания и критично разбиране за себе си 

Знания и критично разбиране за език и общуване 
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Ден 3 

 

 

Дейности  

 

Компетентности съгласно РРКДК 

9.30 - 10.00 

9. Лимони (или Картофи) 

 

10.00 - 12.30 

10. Разрушаване на стереотипи  

 

 

Оценяване на културното многообразие 

Оценяване на демокрацията, справедливостта, 

безпристрастието  

Отвореност към културните различия  

Гражданско мислене  

Емпатия  

Знания и критично разбиране за света ( политика, 

човешки права, култура, религия) 

Знания и критично разбиране за себе си 

14.00 - 16.00 

11. Приобщаващи училища 

 

16.00 - 17.00 

5. Телеграф 

Оценяване на човешкото достойнство и 

човешките права 

Оценяване на културното многообразие 

Емпатия  

Умения за слушане и наблюдение 

Толерантност към неопределеност  

Умения за аналитично и критично мислене  

Знания и критично разбиране за света ( политика, 

човешки права, култура, религия) 
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Ден 4 

 

 

Дейности  

 

Компетентности съгласно РРКДК 

9.30 - 10.00 

12. Огледалце, говори ми 

 

10.00 - 11.00 

13. Дилемата на затворника 

 

11.00 - 12.30 

Дискусия: как да управляваме 

конфликти в класната стая и да 

насърчаваме сътрудничеството? 

 

Уважение  

Отвореност към културните различия  

Толерантност към неопределеност  

Умения за аналитично и критично мислене  

Емпатия  

Умения за сътрудничество 

Умения за разрешаване на конфликти 

Знания и критично разбиране за себе си 

Отговорност  

Умения за самостоятелно учене 

14.00 - 16.00 

14. Мечтаното училище 

 

16.00 - 17.00 

15. Съвместимост и полезност 

на РРКДК със съответните 

национални образователни 

системи на участниците 

Оценяване на демокрацията, справедливостта, 

безпристрастието, равенството и върховенството на 

закона  

Отвореност към културните различия  

Гражданско мислене  

Езикови и комуникативни умения 

Умения за аналитично и критично мислене  

Умения за слушане и наблюдение 

Емпатия  

Гъвкавост и адаптивност 

Умения за сътрудничество 

Знания и критично разбиране за света ( политика, човешки 

права, култура, религия) 
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Ден 5 

 

 

Дейности  

 

Компетентности съгласно РРКДК 

9.30 - 10.00 

16. Учене от неприятни 

преживявания 

 

10.00 - 11.00 

17. Писма до следващото 

поколения  

11.00 - 11.30 

Попълване на „Въпросник за 

окончателна оценка“. 

Толерантност към неопределеност  

Умения за аналитично и критично мислене  

Умения за сътрудничество 

Емпатия 

Знания и критично разбиране за себе си 

Отвореност към културните различия 
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ГЛАВА 2. CVS ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА УЧИТЕЛИ: ДЕЙНОСТИ 
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1. Човешко бинго 

 

Цел Да се опознаят участниците 

 

Източник на дейността Tra.C.I.E. 

 

Компетентности Оценяване на човешкото достойнство и човешките права 

Оценяване на културното многообразие 

Езикови, комуникативни и многоезични умения 

 

Материали По едно копие от листа с въпроси и молив за 

всеки участник 

Флипчарт и маркери  

Участници Цялата група 

 

Продължителност 20 минути 

 

Подготовка Направете копие на листа с въпроси на флипчарта  
 

 

Инструкции стъпка по стъпка 

 Раздайте листа с въпроси и моливи  

 Обяснете на участниците, че всеки трябва да намери по едни партньор и да му зададе по 

един въпрос от списъка. Ако отговорът е положителен трябва да запишат името на 

участника в съответното поле.  

 Тогава двойката се разделя и всеки отива при друг участник, за да му зададе своя въпрос.  

 Помнете, че целта на играта е да съберете най– много различни имена в полето.  

 Който успее пръв да запълни всички полета с имена извиква “Бинго!”. Той печели. 

 

Насоки за модератора  

Можете да проведете кратка дискусия за това, което хората са разбрали един за друг. 

Започнете с въпроса дали им е харесало да играят. След това говорете за разнообразието от 

умения и интереси в групата и какви културни влияния могат да открият в начина, по 

който отговарят на различните въпроси. Например: Дали броят на мъжете и жените, които 

готвят и  шият е равен? И т.н. Желателно е да бъдете кратки. 

 



 

14 

ВЪПРОСИ 

 

Намерете някой в групата, който да попитате „Вие ли сте някой, който ...?“ Опитайте се да 

получите различно име във всяко поле: 

 

ИМЕ 

 

Наскоро е ремонтирал своето жилище _____________________________________________ 

 

Обича да готви __________________________________________________________________ 

 

Е посетил друга Европейска страна  _______________________________________________ 

 

Живее с други членове на своето семейство _________________________________________  

 

Редовно чете вестници _________________________________________________________ 

 

Сам шие дрехите си  ____________________________________________________________ 

 

Обича футбол____________________________________________________________________ 

 

Има домашни любимци___________________________________________________________ 

 

Може да свири на музикален инструмент___________________________________________ 

 

Има родители, или баба и дядо родени в друга държава_______________________________ 

 

Може да говори чужд език ,различен от английския __________________________________ 

 

Е пътувал извън Европа    _________________________________________________________ 
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 2. Групова дейност свързана с Референтната рамка РРКДК  

 

Цел Да фокусира вниманието на участниците върху 

компетентностно- ориентирания подход в образованието. Да ги 

насърчи да разсъждават върху собствените си преподавателски 

практики от гледна точка на компетентностите. 

 

Източник на дейността Предоставена от Мартин Барет и базирана на дейност, 

предварително разработена от Луиза Блек   

Компетентности Умения за аналитично и критично мислене  

Умения за сътрудничество 

Езикови, комуникативни и многоезични умения 

Знания и критично разбиране за себе си 

 

Материали Лис и химикалка за водене на записки 

Флипчарт и маркери 

Участници Групи от по  5 учители 

Продължителност 45 минути 

 

Подготовка Не 

 

 

Инструкции стъпка по стъпка 

 Задайте на участниците следните въпроси: 

► Запознати ли сте с използването на компетентности във вашата ежедневна работа? 

► Можете ли да дадете примери за различните компетентности, към които в момента се 

насочвате във вашето преподаване? 

► Каква, според вас е ползата от това да се преподава, чрез програма, която използва 

компетентности (за разлика, да речем от базираната на знания програма)? 

► Направете сравнение и съпоставка на дейностите, които бихте използвали при 

преподаване, чрез компетентностен подход (в сравнение с тези, при подход базиран на 

знания). 

 Всеки участник трябва да отговори на въпросите индивидуално (10 минути) 

 След това участниците се разпределя в малки групи, сравняват и обсъждат своите 

отговори помежду си (20 минути) 

 Всички участници се събират заедно, по един представител от група съобщава техните 

обобщени отговори и изводи. Следва дискусия в цялата група (10 минути) 

 Правят се общи изводи, които се записват на флипчарта. (5 минути) 
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3. Проучване на комикс 

 

 

Цел Да се помогне на участниците да открият различни значения и 

перспективи, свързани с културата, идентичността, уважението и 

други основни понятия 

Източник на дейността TASKs for democracy  

 

Компетентности Оценяване на човешкото достойнство и човешките права 

Оценяване на културното многообразие 

Отвореност към културните различия  

Толерантност към неопределеност  

Умения за аналитично и критично мислене  

Емпатия 

Умения за аналитично и критично мислене 

Умения за слушане и наблюдение 

Знания и критично разбиране за света ( политика, човешки права, 

култура) 

 

Материали Копие на комикса за всяка група 

Работен лист 2 

Принтиран комикс 

 

Участници Групи от по  5 учители 

 

Продължителност 45 минути 

 

Подготовка Направете достатъчно копия от комикса 

Масите трябва да са подредени така, че групите да работят лесно и 

да може след приключване на груповата работа да се проведе 

дискусия  

 

 

Инструкции стъпка по стъпка 

 Раздайте карикатурите и помолете учителите, разделен в групи по 5 да ги “прочетат” и 

измислят въпроси , базирани на тяхното съдържание  

 Помолете всяка група да запише най–важните си въпроси на дъската 

 След като го направят, отбележете общото и различното във въпросите на различните 

групи  

 Участниците индивидуално отговарят на въпросите от работния лист  

 След като приключат, те мога да обсъдят своите отговори помежду си  

  Помолете участниците да формират нови групи и да обсъдят въпросите, които намират 

за най-интересни измежду собствените си въпроси на дъската и тези на листа със 
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задачи  

 Помолете микро групите да докладват пред останалите. Проведете дискусия за разбор 

на базата на избора на въпроси от групата 

 Участниците записват три основни извода, които са си направили при този обмен на 

информация 

 

Насоки за модератора 

 Използването на карикатури и процесът на попълване на въпросника може да породи 

оживена дискусия. Удивително е колко добре участниците доброволно се изразяват за 

карикатури.  Предимството на графичните материали е, че те са толкова лесно 

достъпни за учителя и така незабавно мотивиращи за повечето ученици 

 Имайте предвид, че карикатурата е просто „моментна снимка“ и че при обсъждането й 

трябва да бъде поставена в контекст 

. 
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РАБОТЕН ЛИСТ 1 
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РАБОТЕН ЛИСТ 2 

 

Отговорете на следните въпроси, индивидуално. 

 

► Кои три кутии бихте избрали? Можете да ги оцветите. 

► Коя бихте избрали за ваша любима? Може да я оцветите в червено. 

► Защо я изгубихте? 

► Защо тези кутии са толкова ценни и незаменими? 

► Какво ще бъде съдържанието на вашите три кутии? 

► Какви предмети ще поставите в тях? 

► Коя кутия ще пренебрегнете? Защо? 

► Според вас има ли причина някои от кутиите да са поставени заедно? Каква е връзката 

между тях? 

► Смятате ли, че има причина някои кутии да са отделени? 

► Какво би попитал човек, изгубил някоя от кутиите в центъра за изгубени вещи? Какво 

биха му отговорили? 

► Каква история се крие зад загубата? 

► Коя кутия бихте отнесли в Центъра за изгубени вещи? 

► Тези етикети означават ли “собственост”? Защо? Защо не? 

► Как бихте описали отношението на служителя в Центъра за изгубени вещи? 

► Какви събития, думи или истории могат да бъдат в кутиите за култура, чест, здрав разум и 

уважение? 

 

Обсъдете вашите предпочитания и отговори с човека до вас. Кои са приликите и разликите 

във вашия избор и отговори? 
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4. Да бъдеш в чужди обувки 

 

Цел Помагане на участниците да преживеят „социално изключване“ 

чрез ролева игра, насърчаване на дискусия за положителни и 

отрицателни чувства и развиване на съпричастност и множество 

перспективи. Ролевата игра може лесно да бъде адаптирана към 

използване в класната стая 

Източник на дейността TASKs for democracy  

 

Компетентности Оценяване на човешкото достойнство и човешките права 

Оценяване на културното многообразие 

Отвореност към културните различия  

Толерантност към неопределеност  

Емпатия 

Знания и критично разбиране за света:политика, човешки права, 

култура, религии 

 

 

Материали Работен лист с ролева ситуация , химикалки, листове хартия 

 

Участници 3 групи от учители 

 

Продължителност 80 минути 

 

Подготовка Копирайте и изрежете необходимия брой ролеви карти. 

Подредете класната стая, за да има достатъчно място за игра на 

роли (необходимо е да използвате две класни стаи, ако едната е 

твърде малка 
 

 

Инструкции стъпка по стъпка 

 Кажете накратко на учителите, че в следващата сесия те ще играят и ще обсъждат 

ежедневни ситуации 

 Разделете учителите в три групи, следвайки ролите на ситуацията в задачата 

 Преди да раздадете ролевите карти, кажете на участниците, че трябва да играят и да 

решат ситуациите на ролевите карти. Всеки от групата трябва да получи шанс да 

участва. 

 Участниците получават около 30 минути, за да обсъдят ситуацията, да намерят решение 

и да разпределят роля на всеки член на групата. 

 Можете да запишете ролевата игра или да направите снимки, които можете да 

използвате за по-нататъшни дейности или разбор и размисъл. 

 След като завършите стъпки 1 и 2, можете да започнете да разсъждавате, като помолите 

участниците да разкажат на целия клас за техните мисли и чувства относно ситуациите. 
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Може да зададете следните въпроси: 

   ► Кое беше трудно да се изиграе, коя роля беше дразнеща, смешна и т.н? 

► Имало ли е подобни ситуации във вашето общество, квартал, училище? 

► Попитайте участниците могат ли да използват тази ролева игра в техния час по 

български език, в часовете за демократично гражданство и т.н. Какво биха променили, за 

да отговаря ситуацията по–добре на нуждите на децата от техния клас?  

► Накарайте участниците да довършат следните изречения (индивидуално) като ги 

уверите за пълната конфиденциалност на техните отговори: 

 

 Преди да говорим за разнообразието днес, не бях наясно със следното ………….. 

……………………………….…………….………………………………………………. 

……………………………….…………….………………………………………….….… 

 По време на обучението си спомних събитие, при което се чувствах различен / 

изключен ……….…...………………………………….…………….………………… 

……………………………….…………….………………………………………..……… 

 След като присъствах на тази сесия, чувствам, че има нужда да се справим с 

многообразието в училище / няма нужда да се занимаваме с многообразието, 

защото ……………………………….………….………………………………………… 

……………………………….………….………………………………………………… 

 Допълнителни коментари, които искате да добавите ...........……………………… 

……………………………….………….………………………………………………… 

……………………………….………….………………………………………………… 

 

Насоки за модератор 

 При стъпка  3, дайте възможност и време на учителите да помислят. Понякога е 

необходимо време да си спомниш отминала случка, но не ги насилвайте да споделят 

неприятни ситуации  

 За реализиране на ситуацията не се ограничавайте само с предложеното тук, можете 

да представите същата тема като използвате друга ситуация, скеч и т.н.   
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РАБОТЕН ЛИСТ 

СИТУАЦИЯ 

 

Инструкции и материали 

Нуждаете се единствено от лист хартия за герой В, която да го определя като ПОЛИЦАЙ. 

1. Изберете учители за роля A и ги изпратете в друга класна стая. 

2. Прочетете ситуацията на останалите. Всеки може да си измисли езикът , който ще се 

използва в града, в който идват героите с роли А. 

3. Изберете полицай и му дайте листа с описание на неговата роля.  

4. Поканете учителите с роля А да влязат в стаята. 

5. Цялата група се опитва да избягва контакти с новопристигналите – семейство мигранти 

роля A. 

6. Полицаят влиза в стаята и разяснява ситуацията. 

7. Наблюдавайте как групата ще разреши ситуацията. 

Ситуация 

Един ден в нашия щастлив, чист и приятелски град идва семейство мигранти, които говорят 

непознат език. Целият град отказва да контактува със семейство, което говори език, който те 

не разбират. 

Роля A (3 – 4 учители) 

Във вашата страна има война и вие трябва да отидете със своето семейство в друга 

държава. Вие вървите по улиците и парковете и се опитвате да заговорите хората, за да им 

обясните ситуацията, в която сте изпаднали. Вие сте уморени и гладни. Но никой не говори 

вашия език. Опитайте се да им обясните, че сте готов на всякаква работа за храна и подслон. 

 

Роля Б (цялата група) 

Цялата група трябва да говори на някакъв измислен език и да се преструва,че не разбира 

български. Опитвайте се да избягвате контакти със семейството. Накрая двама от вас отиват 

при Полицая, за да се оплачат от новодошлите и да му кажат, че присъствието на тези хора в 

града им е нежелано. 

 

Роля В (кулминационна роля) 

Вие сте полицай. Жители на града идват при вас, за да се оплачат, че в града има семейство, 

което се разхожда по улиците и парковете. Вие също не ги харесвате. Но се опитвате да ги 

разберете, защото говорите малко техния език. Разбрали сте, че е трябвало да напуснат 

страната си, защото там има война, и че бащата е известен учен. Обяснявате тази ситуация 

на цялата група и наблюдавате техните реакции. (Тези обяснения трябва да направите на 

български). 
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5. Телеграф 

 

Цел Да се направи оценка на обучителния курс 

 

Източник на дейността Tra.C.I.E. 

 

Компетентности Емпатия 

Умения за аналитично и критично мислене 

Умения за слушане и наблюдение 

 

 

Материали Не 

 

Участници Цялата група 

 

Продължителност 10 минути 

 

Подготовка Не 
 

 

Инструкции стъпка по стъпка 

 Поканете участниците да си помислят за няколко минути за обучителния курс и след това 

да споделят своето мнение като използват три думи – положителна, отрицателна и 

обобщаваща. Например : интензивен – главоболие – уморен.  

 Запишете на флипчарта това, което казва всеки един участник и направите обобщение на 

това, което мислят всички участници в курса.  

Насоки за модератора 

Когато сте ограничени във времето, упражнението може да се направи като карате 

участниците сами да си прочетат телеграмите. Друг метод е да използвате лепящи се 

листчета в три цвята, които да се поставят на видно място, където всеки ще може да ги 

прочете.  
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6. Идентификационни карти 

 

Цел Да се подпомогнат учителите да се опознаят, да се преодолеят 

стереотипите и да се създаде атмосфера на увереност, че всеки 

индивид носи културно разнообразие.  

Източник на дейността TASKs for democracy  

 

Компетентности Оценяване на културното многообразие 

Отвореност към културните различия  

 

Материали Копия на непопълнени идентификационни карти  

 

Участници Цялата група 

 

Продължителност 25 минути 

 

Подготовка Стаят може да бъде подредена като кафене, в което има четири 

маси с по четири или шест стола. Това ще улесни работата по 

двойки  и груповата работа. 
 

Инструкции стъпка по стъпка 

 Кажете на участниците, че трябва да попълнят нова идентификационна карта за себе си.  

 Раздават им се идентификационни карти, които да попълват (вижте листа със задачи) 

 След като приключат, ги накарайте да се изправят и да оформят два кръга (вътрешен и 

външен), като застанат лице в лице. Помолете ги да споделят и сравнят информацията, 

която са написали на своите карти с човека, който се намира срещу тях.  

 Участниците от външния кръг се преместват по посока на часовниковата стрелка, 

застават лице в лице със следващия и повтарят дейността.  

 След няколко кръга, помолете участниците да седнат на своите места. 

 Помолете участниците да помислят как биха се описали от преди 5 или 10 години и да 

се съпоставят с актуалното описание. 

 Водете записки в микрогрупите. 

► Има ли много разлики?  

 Доброволец от всяка група докладва на цялата група по дискутираните въпроси 

относно промените в начина, по който те се определят. 

 Попитайте участниците какво са установили с тази дейност и възможностите за 

реализирането й в класната стая. 

► Биха ли използвали дейността в клас със своите ученици? 

► С какво тази дейност би била полезна за техните ученици?  
Насоки за модератора 

 Времето трябва да бъде следено много внимателно. Участниците трябва да разговарят по 

между си за не повече от 2 минути в началото на дейността.  

 В зависимост от броя на участниците може да разпределите времето така, че всеки да 

разговаря с всеки.  
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РАБОТЕН ЛИСТ 

 

Любими:  

-храна 

-напитка 

-спорт 

-част от деня 

-сезон 

-песен 

-поема 

-книга 

-картина 

-филм 

-цвят 

-цвете 

-държава за ваканция 

-идеален партньор 

 

 

Идентифиционна карта 

Снимка 

Име 

Най-характерни външни 

черти: 

Лични качества: 
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7. Насърчаване на разбиране и уважение 

 

Цел Анализирайки теорията, свързана с предразсъдъците, 

ксенофобията и дискриминацията и размишлявайки върху 

възможните действия за насърчаване на разбирането и 

предотвратяването на дискриминацията 

Източник на дейността TASKs for democracy  

 

Компетентности Оценяване на човешкото достойнство и човешките права 

Оценяване на културното многообразие 

Отвореност към културните различия  

Толерантност към неопределеност 

Емпатия 

Знания и критично разбиране за света: човешки права, култура, 

религии 

Материали Работен лист със задачи за всяка двойка участници 

Участници Групи от по 5 учители 

 

Продължителност 120 минути 

 

Подготовка Подберете подходящи илюстрации, съобразени с възрастта на 

участниците, фокус и дискриминационна дейност, която искате да 

дискутирате 
 

 

Инструкции стъпка по стъпка 

 Разделете участниците на групи от по петима. На всяка група дайте по две илюстрации  

 Ако използвате предложената илюстрация, обяснете ситуацията. 

 “Аня иска да представи новия си приятел на своите родители. На първата картинка 

виждате родителите в техния дом. На стената виси надпис „Всички хора са равни “. 

Родителите разговарят по телефона с Аня, която им казва, че ще доведе вкъщи своя нов 

приятел, защото иска да се запознаят. Родителите са въодушевени. На следващия ден Аня 

пристига със своя приятел. На лицето на нейните родители се появява шокиращо 

изражение, когато отварят вратата и виждат , че приятелят й е от етническо малцинство. 

(10 минути). 

 Всяка група трябва да реши, каква е целта на тази илюстрация. Позволете им да 

дискутират 3 минути.  

 Накарайте представители на различните групи да споделят своите идеи.  

 Съобщете им следното твърдение: “Аз вярвам в равенството между хората, но не желая 

дъщеря ми да се омъжи за някой от друга раса.” 

 Накарайте всяка група да дискутира това твърдение. Запишете въпросите на дъската.  

► Какви ценности стоят зад това твърдение? 

► Какви предложения можем да дадем на това семейство, за да му помогнем за момента 

(краткосрочна помощ)? 
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► Какви са предложенията в дългосрочен план? 

► Съществува ли расата? Дали това е културна, политическа, икономическа, социална 

конструкция? Биологичен , генетичен факт? 

 Искайте обратна връзка от всяка група. 

 Помолете учителите да разгледат на свой ред мислите и чувствата на всеки от героите в 

илюстрацията. Какво би мислил и чувствал всеки човек, когато вратата се отвори? 

 Подгответе се за ролева игра, която се фокусира върху вечерта след пристигането на 

двамата герои. Ролевата игра трябва да включва Аня, нейният приятел и нейните 

родители, така че всеки човек в групата да има своя роля. Ролевата игра трябва да е 

кратка (максимум 5 минути) и трябва да показва как конфликтът може да бъде 

облекчен. Всяка група представя своята ролева игра.. 

 Участниците трябва да дискутират в групите различните предлагани решения. 

Помолете групите да представят резултати на един лист А4. Запишете решенията на 

дъската и направете обобщение. 

 Индивидуално и след това по двойки, участниците трябва да рефлектират върху своя 

опит. Ето няколко въпроса, които може да са полезни. 

   ► Какво научихме за чувствата и действията на хората? 

► Какво научихме за концепциите, които стоят зад ситуацията? 

► Какво научихме от ролевата игра за това как могат да се разрешават конфликти? 

► Какво научихме за уважението и разбирането? 

► Мислите ли, че имаме нужда от някакви промени в нашата общност? В нашата страна? 

► Какви са последиците за вас като човек и как се отнасяте към другите? 

 Накарайте участниците в групите да дискутират по следните въпроси.  

► Какви биха били предизвикателствата, когато използвате това във вашия клас? 

► Какво биха спечелили учениците ви от такова упражнение? 

► Каква последваща работа бихте могли да направите? 

 

Насоки за модератора 

Темата на илюстрацията може да бъде адаптирана да отразява други дискриминационни 

ситуации, ситуации от реалния живот или нещо, което се случва в училище в момента, напр. 

свързано със сексуална ориентация, политически убеждения, увреждания или религиозни 

убеждения. 
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Татко , днес ще дойда вкъщи с 

новия си приятел. 

boyfriend 

Аня, това е моного добре. 

Ще се радваме да се запознаем. 

Всички 

хора са 

равни ! 

Нямам нищо против цветнокожите, но като цяло съм против 
смесването на расите. 

Дори животните се придържат само към собствения си вид! 

РАБОТЕН ЛИСТ 
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8. Бариери  в комуникацията 

 

Цел Да се насочи вниманието върху значението на ефективната 

междуличностна комуникация в контекста на демократичното и 

междукултурно (ДМ) образование 

Източник на 

дейността 

TASKs for democracy  

Компетентности Умения за слушане и наблюдение 

Езикови, комуникативни и многоезични умения 

Знания и критично разбиране за себе си 

Знания и критично разбиране за света: политика, човешки права, 

култура, религии 

 

 

Материали Работен лист 1: Инструкции за трите групи 

Работен лист 2: Процесът на комуникация –– кратко описание  

Работен лист 3: Бариери в комуникацията в контекста на ДМ  

Работен лист 4: За трите групи – “Прегради в комуникацията –

описание” 

Работен лист 5: Таблица  за решения 

Флипчарт и маркери за трите групи  

Участници Групи от минимум четирима участници, в зависимост от общия 

брой 

 

Продължителност 120 минути 

 

Подготовка Поставете столовете в кръг близо до стените. Трябва да има 

възможност да се създаде обстановка за работа в малки групи 

 

 

Инструкции стъпка по стъпка 

 Накарайте участниците да се разделят на три групи. Едната група застава в единия край 

на стаята, втората в противоположния ъгъл, а третата група е по средата. 

 Дайте задачите на всяка група  (Работен лист 1) и подчертайте, че е важно да не знаете 

задачите на другите групи и да се придържате към инструкциите.. 

 Накарайте групите да се запознаят със своите задачи и да решат как ще действат (две 

минути). 

 Кажете им, че при определен сигнал ще имат на разположение три минути, за да 

действат. 

 Проверете резултатите. Обсъдете дейността с участниците. Помогнете си като задавате 

следните въпроси: 

► Кое беше трудно? Как може да се направи по–добре? 

 Кажете на участниците, че това, което току-що са преживели, може да се използва като 

груба (и разбира се, преувеличена) илюстрация на комуникационен процес, в който 

Група А е изпращач на информация, Група Б е получател, а Група В представлява 
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различни бариери към комуникацията. Осигурете кратко описание на комуникационния 

процес (Работен лист 2). 

 Помолете цялата група да даде примери за комуникационни бариери в кратка открита 

дискусия. 

 Запишете примерите на флипчарт. Целта на тази сесия е да се разгледа какви бариери 

са най-разрушителните в контекста на изграждането на положителна атмосфера в 

училище. Обяснете защо. 

 Следващата стъпка ще следва структурата на „пъзел“ на кооперативното обучение. 

Разделете се на четири групи (група A, Б, В и Г). Разпределете Работен лист 3 с 

описанието на един тип бариера (Всички членове на една и съща група получават една 

и съща задача). Участниците първо четат индивидуално и след това обмислят и 

изразяват мнения за текста в групи. Те записват аспекти, по които са съгласни и такива, 

по които не са съгласни. 

 Създайте нови групи от трима или четирима, като съберете по един член от всяка 

първоначална група A, Б, В, Г, както следва: 

   ► A1, Б1, В1, Г1 

► A2, Б2, В2, Г2 

► A3, Б3, В3, Г3 

 Сега, помолете всеки специалист (член на групата, който е работил върху определена 

бариера), да представи своите констатации на останалите членове на групата. По този 

начин всички членове на групата придобиват известни знания за различни видове 

бариери (10 минути). 

 Задачата на тази група е да реши какви видове бариери са по-разрушителни в контекста 

на развитието на демократична култура в училище. Те трябва да дават предложения за 

преодоляване на тези бариери. Дайте на всяка група флипчарт, маркери и копия на 

Работен лист 5. Информирайте групите, че ще имат 25 минути, за да обсъдят, направят 

предложения и подготвят своите отзиви (5 минути). 

 Всяка група дава своите отзиви. За тази цел групите могат да решат да делегират един 

представител или да го направят заедно (20 минути). 

 За обобщение на дейността помолете участниците да се позоват на своя опит в училище 

и да предоставят реални примери за комуникационни бариери, които бяха обсъдени по 

време на тази дейност. 

 Помолете ги да запишат своите изводи и наблюдения и да ги запазят за себе си. 

 

Насоки за модератора 

 Ролевата игра ще работи, ако се погрижите средната група да има няколко участници 

повече от другите две. 

 Докато описвате комуникационния процес (Задача 1), трябва да се каже, че думите 

съставляват само 7% от общуването, така че еднакво внимание трябва да се обърне и на 

други компоненти, като език на тялото, изразяване на емоции и т.н. излиза, че 

осъзнаването на бариерите е на половината път към преодоляването им. 

 Може да бъде полезно да използвате слайдове за въвеждане на комуникационния 

процес (Работен лист 2) и бариери пред комуникацията (Работен лист 3). 

 Техниката с четири първоначални групи и четири експертни групи се нарича „пъзел“. 

Докато използвате тази техника, е важно да обясните цялата задача в началото. 
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 В десния горен ъгъл на всяка страница в лист със задачи има правоъгълник. Това ще 

помогне да се избегне объркване, докато първоначалните групи се прекомпонират в 

смесените групи. За тази цел, когато подготвяте копия за всеки член от трите 

първоначални групи, маркирайте правоъгълниците с различни цветове. Това означава, 

че всеки член на една група получава един и същ текст, но правоъгълниците са 

различни: червен, жълт и син. Когато групите се възстановят, единствената инструкция, 

която трябва да дадете, е: „Сега направете нови групи според цвета, който имате в 

десния горен ъгъл на раздаването ви“. 

Идеалният брой участници в тренировъчната група за дейността „пъзел” е 16. 

Използвайте креативността си, ако броят е различен (например някои участници могат да 

споделят една роля). 
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РАБОТЕН ЛИСТ 1 

 

Инструкции за групите 

 

Група A 

Днес, по време на почивката, ще имате възможност да изберете между 

два варианта: кафе и торта, или вода и плод. Заедно с група Б можете да 

поръчате само единия вариант. Има едно условие, и двете групи трябва 

да са съгласни с избора. Договорете се с група Б. Запомнете,че не 

трябва да напускате мястото, на което сте.  

 

Група Б 

Слушайте какво ви казва група А и отговорете. Запомнете, че не трябва да 

напускате своето място.  

 

Група В 

Вашата задача е да пречите на комуникацията на група А с група Б За 

целта можете да използвате различни методи : гласът, тялото си, 

допълнителни материали и неща, които намерите в стаята. Помнете, че не 

трябва да напускате своето място.  
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РАБОТЕН ЛИСТ 2 

 

 

 

Процес на комуникация 

 

Тази опростена версия на сложния процес на общуване може да бъде мощен инструмент, 

който да насочи вниманеито към комуникационните умения, диагностициране на 

комуникационни проблеми и разработване на планове за подобряване на комуникацията. 

Човек (ПОДАТЕЛ) предава СЪОБЩЕНИЕ на някого или група хора (ПОЛУЧАТЕЛ). Всеки 

ПОДАТЕЛ КОДИРА СЪОБЩЕНИЕТО под формата на думи, звуци, движения, поведение и 

др. То пътува до ПОЛУЧАТЕЛЯ по един или повече канали, избрани от ПОДАТЕЛЯ. 

Каналите могат да бъдат вербални или невербални. Те могат да включват само едно от 

сетивата, например слух, или могат да включват всичките пет сетива: слух, зрение, допир, 

обоняние и вкус. Невербалната комуникация, наричана популярно като език на тялото, 

разчита предимно на зрението, а не на слуха. 

КОДИРАНОТО СЪОБЩЕНИЕ достига до ПОЛУЧАТЕЛЯ, който се опитва да го декодира, с 

други думи, за да разбере какво е имал впредвид ПОДАТЕЛЯТ и какви са неговите 

намеренията. 

Това активира мисленето за това какво да отговорите / как да се държите (ОБРАТНА 

ВРЪЗКА) в дадената ситуация. След изпращане на съобщението, ПОДАТЕЛЯТ се превръща 

в ПОЛУЧАТЕЛ, а ПОЛУЧАТЕЛЯТ се превръща в ПОДАТЕЛ в процеса на ОБРАТНА 

ВРЪЗКА. ОБРАТНАТА ВРЪЗКА е отговорът на ПОЛУЧАТЕЛЯ на опита на ПОДАТЕЛЯ да 
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изпрати СЪОБЩЕНИЕТО. Ефектът върху ПОЛУЧАТЕЛЯ завършва процеса на 

комуникация. 

► Ако съобщението се предава ясно и недвусмислено, то то е известно като ефективна 

комуникация. При ефективна комуникация СЪОБЩЕНИЕТО, което ПОДАТЕЛЯТ е 

изпратил, ще достигне до ПОЛУЧАТЕЛЯ с много малко изкривяване. Обаче комуникацията 

става успешна само ако ПОЛУЧАТЕЛЯТ разбира какво ПОДАТЕЛЯТ се опитва да предаде. 

Ефективната комуникация е когато оригиналният ПОДАТЕЛ, който има желания ефект 

върху ПОЛУЧАТЕЛЯ. 

► Когато изпращате СЪОБЩЕНИЕ, възнамерявате да предадете смисъл, но самото 

СЪОБЩЕНИЕ не съдържа смисъл. Значението съществува във вашия ум и в съзнанието на 

вашия ПОЛУЧАТЕЛ. За да се разбирате един друг, вие и вашият ПОЛУЧАТЕЛ трябва да 

споделяте сходни значения на думи, жестове, тон на гласа и други символи 

► Комуникацията, в най-добрия случай свежда до минимум недоразумението между ПОДАТЕЛ 

и ПОЛУЧАТЕЛ. ПОДАТЕЛЯТ не може да трансплантира СЪОБЩЕНИЕ или идея. 

Неефективна комуникация означава, че не е имало ефект върху ПОЛУЧАТЕЛЯ или ефектът 

е неочакван, нежелан и / или неизвестен за ПОДАТЕЛЯ. 

► ОБРАТНАТА ВРЪЗКА е ключът към определянето от страна на ПОДАТЕЛЯ дали 

СЪОБЩЕНИЕТО е получено в желаната форма. Обратната връзка включва избор на канал 

от ПОЛУЧАТЕЛЯ на оригиналното СЪОБЩЕНИЕ. Каналът за ОБРАТНА ВРЪЗКА може да 

е доста различен от оригиналния канал, избран от ПОДАТЕЛЯ. Учуден поглед може да е 

ОБРАТНАТА ВРЪЗКА на това, което ПОДАТЕЛЯТ е счел за напълно ясно устно указание. 

► Когато СЪОБЩЕНИЕТО не е ясно разбрано, ние сме изправени пред БАРИЕРИ ЗА 

КОМУНИКАЦИЯ. Проблемите с някой от компонентите на комуникационния модел могат 

да станат БАРИЕРА ЗА КОМУНИКАЦИЯТА. Тези БАРИЕРИ предлагат възможности за 

подобряване на комуникацията. 

Добрата новина за комуникацията е, че обикновено е възможно подобрение. Лошата новина 

е, че съвършенството в комуникацията убягва на всички 
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РАБОТЕН ЛИСТ 3 

 

Бариери в комуникацията в контекста на Демократичното и междукултурно обучение  

 

Има много различни пречки пред комуникацията и подходи за класифицирането им. Това е 

предложение за бариери пред комуникацията, които са най-разрушителни в контекста на 

прилагането на демократичното и междукултурното (ДМ) образование и изграждането на 

положителен дух в училище 

 

Бариери пред комуникацията, които най-много нарушават изграждането на 

положителна атмосфера в училище 

Присъда 

 

Което означава: 

 

► критика 

► обиди 

► сваляне 

► етикети 

► диагнози 

► заклеймяване 

► похвала с преценка 

► обвинение 

Контрол 

 

Което означава: 

 

► поръчки 

► изисквания 

► заплахи 

► морализиране 

► любопитство 

► налагане на 

съвети 

Избягване 

 

Което означава: 

 

► отвличане на 

вниманието от 

проблема 

► логически 

аргументация на 

ситуацията 

► смяна на темата и 

развеселяване, 

вместо да се 

фокусираме върху 

проблема 

Други 

 

Като : 

 

► стереотипност 

► липса на обратна връзка 

► лоши умения за 

слушане 

► ирония и сарказъм 

► объркани съобщения 

► език 

► физическо разсейване 
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Кога “съдим”? 

 

Когато критикуваме, обиждаме, слагаме етикети, диагностицираме, 

заклеймяваме, хвалим с преценка, вина 

РАБОТЕН ЛИСТ  4 

 

Бариери пред комуникацията –

Описание 

 

Група А 

 

Присъда 

 

Размисли 

Когато говорим този език, ние мислим и общуваме от гледна точка на това, което не е наред 

с другите, когато се държат по определен начин. Нашето внимание е насочено към 

класифициране, анализ и определяне на нивата на грешка, а не към това, от което ние и 

другите се нуждаем и не получаваме. Пример: ако моят колега е по-загрижен за подробности 

от мен, той е „придирчив и натрапчив“. От друга страна, ако аз съм по-загрижен за 

подробности, отколкото той / той, той / тя е „небрежен и дезорганизиран”. Съжденията са 

погрешната форма за изразяване на нашите ценности и нужди, защото повишават 

защитността и съпротивата срещу тях сред хората, чието поведение ни засяга. Или ако се 

съгласят да действат в хармония с нашите ценности, те вероятно ще го направят от страх, 

вина или срам. 

Класифицирането и оценяването на хората насърчават насилието. Връзката между езика и 

насилието е предмет на изследванията на професора по психология О. Дж. Харви в 

Университета на Колорадо. Той взима произволни части от литературни произведения от 

много страни по света и извежда честотата на думите, които класифицират и оценяват 

хората. Неговото проучване показва висока корелация между честото използване на такива 

думи и случаи на насилие. По-малко е насилието в култури, където хората мислят по 

отношение на човешките нужди, отколкото в култури, в които хората се етикират помежду 

си като „добри“ или „лоши“ и вярват, че „лошите“ заслужават да бъдат наказани. Колко 

телевизионни програми и филми за деца и младежи популяризират героя, който или убива, 

или наказва хора, филми, в които насилието представлява „кулминацията“? Зрителите, 

научени, че лошите заслужават да бъдат наказани, се наслаждават на това насилие. 

Вместо „насилието е лошо“, можем да кажем „страхувам се от използването на насилие за 

разрешаване на конфликти; Оценявам разрешаването на конфликти с други средства.  
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Кога “контролираме”? 

Когато даваме заповеди, изискваме, заплашваме, морализираме, 

нарушаваме личното пространство, налагаме съвет 

Група Б  

 

Контрол 

 
 

Размисли 

Комуникирането на нашите нужди като изисквания изрично или имплицитно заплашва 

слушателите с наказание, ако не успеят да се съобразят. Някои хора вярват, че след като са 

родители, учители или мениджъри, тяхната работа е да променят хората и да ги карат да се 

държат по определен начин. Това мислене е свързано с концепцията, че определени действия 

заслужават награда, докато други заслужават наказание. Думата „заслужи“ предполага 

„лошост“ от страна на хората, които се държат по определен начин, и призовава за 

наказание, което да ги накара да се покаят и да променят поведението си. Никога обаче не 

можем да накараме хората да направят нещо. Можем само да ги накараме да пожелаят, да го 

изпълнят, като ги накажем. В интерес на всички е хората да се променят не с цел да избегнат 

наказанието, а защото виждат промяната като полза за себе си. 

Контролът се корени във възгледите за човешката природа, които упражняват своето 

влияние в продължение на няколко века. Тези възгледи подчертават вроденото ни зло и 

дефицит и необходимостта от образование, което да контролира нашата нежелана по своята 

същност природа. Подобно образование често ни оставя да се питаме дали има нещо нередно 

с чувствата и нуждите, които изпитваме. Учим се рано да се откъсваме от това, което се 

случва в нас самите. Такава комуникация произтича и подкрепя общества, които са 

йерархични или базирани на доминиране, където големи популации се контролират от малък 

брой индивиди за собствена полза. Езикът на грешката, „трябва“, е напълно подходящ за 

тази цел: хората са обучени да мислят по такъв начин, и да гледат извън себе си - към 

външните власти - за дефиниция на това какво представлява правилно, грешно, добро и 

лошо. 
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Кога “избягваме”? 

Когато отвличаме вниманието от проблема, даваме логическа 

аргументация на ситуацията, сменяме темата или развеселяваме, вместо да 

се фокусираме върху проблема 

Група В  

 

Избягване 

 

 

Размисли 

Какво стои зад избягването? Безразличие? Страх от отхвърляне? Страх от загуба на контрол? 

Това начин ли е да изместите обекта от себе си, за да влезете в зона на комфорт? Какво прави 

групата, за да избегне това, което трябва да направи? Улесняват ли груповите норми 

избягването? 

Избягването често е налице, когато човек се чувства несигурен или иска да отрече 

отговорността за собствените си чувства, мисли и действия. Използването на израза 

„трябва“, както в „има някои неща, които трябва да направите, независимо дали ви харесва 

или не“, илюстрира как личната отговорност за нашите действия е скрита от такава реч. 

Можем да заменим езика, който предполага липса на избор, с език, който признава избора. 

Ако учител каже: „Мразя да давам оценки. Не мисля, че са полезни и създават много 

безпокойство от страна на учениците. Но трябва да давам оценки: това е училищната 

политика”, той / той отхвърля отговорността за този аспект. Но ако той / тя преформулира 

това съобщение в „Избирам да давам оценки, защото искам да запазя работата си”, той / тя 

поема отговорност за нейните / неговите действия. 

Можем да бъдем опасни, когато не осъзнаваме своята отговорност за това как се държим, 

мислим и чувстваме. Френският писател и журналист Джордж Бернанос казва: „Ужасите, 

които сме виждали, още по-големите ужаси, които ще видим в момента, не са гледки, на 

които бунтовниците, непокорните, неукротими мъже се увеличават по целия свят, а по-

скоро, а по–скоро на това, че има постоянно увеличаване на броя на послушните, покорни 

мъже.“ 
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Група Г  

 

Други бариери в комуникацията 

 

Стереотипиране 

Стереотипирането ни кара да типизираме човек, група, събитие или нещо според 

свръхпростите концепции, вярвания или мнения. Стереотипизирането е бариера пред 

комуникацията, когато кара хората да се държат така, сякаш вече знаят съобщението, което 

идва от подателя или по-лошо, сякаш не е необходимо съобщение, защото „всички вече 

знаят“. И изпращачите, и получателите трябва непрекъснато да търсят и обръщат внимание 

на мислене, заключения и действия, основани на стереотипи. 

 

Липса на обратна връзка 

Обратната връзка е огледалото на комуникацията. Обратната връзка е получателят, който 

връща обратно на подателя съобщението, както е възприето. Без обратна връзка, 

комуникацията е еднопосочна. И подателят, и получателят могат да играят активна роля в 

използването на обратна връзка, за да направят комуникацията наистина двупосочна. 

Обратната връзка трябва да бъде полезна, а не вредна. Бързата обратна връзка е по-

ефективна от обратната връзка, запазена до „правилния“ момент. Обратната връзка трябва да 

се занимава с конкретни, а не с общи положения. 

 

Лоши умения за слушане 

Слушането е трудно. Типичен говорител казва около 125 думи в минута. Типичният 

слушател може да получи от 400 до 600 думи в минута. По този начин около 75% от времето 

за слушане е свободно време. Свободното време често отстранява слушателя. Решението е да 

бъдете активен, а не пасивен слушател. 

Бъдете готови да слушате. Настройте мисли за други хора и други проблеми. Избягвайте да 

прекъсвате говорителя. Преждевременното мръщене, поклащане на глава или отегчен поглед 

на слушателя може лесно да обезсърчи говорителя. Задавайте въпроси. Кимнете в знак на 

съгласие. Погледнете човека право в очите. Наклонете се напред. Съсредоточете се върху 

това, което другият казва. Повторете ключови точки. 

 

Ирония и сарказъм 

Това е несъответствие в изразяването и намерението: когато ораторът казва едно, но 

означава друго или когато буквалното значение е в противоречие с предвидения ефект. 

В много ситуации това причинява неразбиране, тъй като някои хора може да не го декодират 

в съобщението, докато други може да се чувстват наранени. 

 

Неясни съобщения 

Ефективната комуникация започва с ясно послание. Сравнете тези две съобщения: „Моля, 

бъдете тук около 9:00 утре сутринта“ и „Моля, бъдете тук в 9:00 утре сутринта“. Разликата с 

една дума прави първото съобщение объркано, а второто съобщение ясно. Неясните 

съобщения са пречка за комуникацията, защото изпращачът оставя получателя в неяснота 

относно намеренията си. Изясняването на обърканите съобщения е отговорност на подателя. 



CVS Обучителен курс за учители: Дейности 

 

40 

Надеждата, че получателят ще разбере съобщението, не помага за премахване на тази 

бариера за комуникация. 

 

Език 

Реален пример от класна стая: Млада и амбициозна учителка планира урок за процеса на 

вземане на решения в страната си. Когато завърши презентацията си, тя попита учениците си 

дали всичко е ясно. Отговорът беше положителен. И все пак тя имаше притеснения. За да 

провери подозренията си, тя раздаде на всеки ученик разпечатан текст с презентацията си и 

ги помоли да подчертаят в червено думите, които не разбират. Когато събра отзивите, беше 

смаяна - почти половината от текста беше в червено. 

 

Физически разсейвания 

Физическите разсейвания са материални неща, които пречат на комуникацията. Примери за 

такива неща включват: телефон, бюро, неудобно място за срещи, шум, стая за срещи с 

неудобни столове, които скоро карат хората да искат да станат и да си тръгнат, дори ако това 

означава да се прекъсне дискусията. 
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РАБОТЕН ЛИСТ 5 

 

Таблица за групова дискусия 

 

Бариери за комуникация 

Има много различни пречки пред комуникацията и подходи за класифицирането им. 

Това е мнението на МОЯТА ГРУПА за бариерите пред комуникацията, които са най-

разрушителни в контекста на прилагането на демократично и мултикултурно образование и 

изграждането на положителна атмосфера в училище. 

Аспекти на нагласите в 

училище, които пречат на 

прилагането на 

демократичното и 

междукултурното 

образование 

Как да преодолеем бариерите 
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9. Лимони (или Картофи) 

 

Цел Обсъждане на проблемите на стереотипа, различията и 

равенството на възможностите 

Източник на 

дейността 

Tra.C.I.E. 

 

Компетентности Оценяване на културното многообразие 

Оценяване на демокрацията  

Отвореност към културните различия  

Гражданско мислене  

Емпатия  

 

Материали Достатъчно лимони/картофи за всички участници  

Плътна пазарска чанта 

 

Участници Цялата група 

 

Продължителност 20 минути 

 

Подготовка Не 

 

 

Инструкции стъпка по стъпка 

 Дайте на всеки участник по един лимон. 

 Помолете участниците да разгледат внимателно своя плод, да потърсят отличителни 

белези, усещане за допир.  

 Насърчавайте хората да персонализират лимона си, като му дадат име. 

 Оставете им пет минути да направят това и след това съберете всички лимони в 

торбичката. Разклатете плика, за да смесите плодовете. 

 Разстелете всички лимони на пода пред групата. 

 На свой ред помолете всеки човек да излезе напред и да намери лимона си. 

 Ако има спор за някой плод, опитайте се да вземете решение, но ако все още не могат 

да се съгласят, поставете лимона на една страна като неидентифициран. Ако това се 

случи, трябва да останете с двамата участници на края, да се съберете отново и да 

решите казуса, но ще откриете, че повечето хора могат успешно да намерят своите 

плодове. 

Размисли и оценка 

След като всички хора се съберат с лимоните си, можете да улесните дискусията. Доколко са 

сигурни, че са претендирали за правилния плод? Как могат да разберат? Насърчете ги да 

разгледат паралелите между това упражнение и разграничаването между хората. Разгледайте 

стереотипите: Всички лимони в един цвят ли са? Дали всички те са с еднаква форма? 

Сравнете това със стереотипите, съществуващи между хора от различни култури, раси и пол. 

Какво означава това за групата? 
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10. Разрушаване на стереотипи 

 

Цел Участие в „мозъчна атака“, последвана от ролева игра за 

изследване на собствените стереотипи и предразсъдъци и в 

съвместна изследователска дейност 

 

Източник на 

дейността 

TASKs for democracy 

Компетентности Знания и критично разбиране за света: политика, човешки права, 

култура, религии 

Отвореност към културните различия  

Оценяване на демокрацията 

Отвореност към културните различия  

Гражданско мислене  

Емпатия  

 

Материали Големи листа хартия 

Различни цветове маркери 

 

Участници 3 групи (минимум по 4 учители, в зависимост от броя на 

участниците) 

  

Продължителност 80 минути 

 

Подготовка Плакатите са предварително поставени; необходимо е достатъчно 

свободно пространство в помещението. Направете проучване за 

различните „модни“ стереотипи, които са актуални в момента 

 
 

 

Инструкции стъпка по стъпка 

 Започнете дейността с мозъчна атака: участниците трябва да опишат четири стереотипа, 

характерни за учениците от горните начални класове (например: отпаднали, насилници, 

изолирани, жертви, отличници, непокорни и др.). 

 Медиаторът записва информацията на флипчарт или бяла дъска. 

 Помолете групата да предложи описание на личните и социални характеристики, начин 

на живот, черти, външен вид, облекло и т.н., които принадлежат към избраните 

стереотипи, и напишете тези „клишета“ на дъската. 

 Помогнете на участниците да бъдат прецизни и креативни. 

 Разделете цялата група на три групи 

 Всяка група трябва да нарисува на голям лист хартия в естествен размер илюстрация на 

един от обсъжданите стереотипи. Рисунките трябва да илюстрират всички елементи от 

стереотипите, които са били записани на дъската в предишната стъпка. 
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 Организирайте изложба на нарисуваните персонажи. Всяка група трябва да говори за 

своята картина максимум 3 минути. 

 Застанете с участниците пред нарисуваните персонажи и намерете колкото се може 

повече аргументи, за да „разбиете“ тази класификация. Например: „Някои отличници са 

добри танцьори“; „Някои непокорни са креативни“. 

 Включете участниците в дискусия, като задавате следните въпроси: 

► Можем ли да класифицираме индивидите в стереотипи? 

► Разумна и справедлива ли е тази класификация? 

 Обсъдете следните въпроси: 

► Какви са последиците за вашето преподаване? 

► Какви ще бъдат предизвикателствата за вашата класна стая? 

► Как бихте могли да проследите тези казуси във вашето преподаване? 

 

Насоки за модератора 

 Когато обсъждате с участниците, насърчавайте използването на термини като 

„някои“ „много“ „няколко“ (напр. „някои насилници ...“, „някои готини ...“). Това е 

полезно, за да се избегне обобщаването и стереотипите. 

 Поканете учителите да обмислят как ще се справят със ситуацията, ако един или повече 

ученици в класната стая отговарят на един от описаните типове.
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11. Приобщаващи училища 

 

Цел Повишаване на осведомеността на учителите за техните собствени 

педагогически практики, за да се изгради междукултурна 

педагогика. Участниците ще идентифицират възможностите за 

междукултурно обучение от многостранните и динамични 

измерения на различни идентичности и култури, докато се учат 

един от друг 

 

 

Източник на 

дейността 

TASKs for democracy 

Компетентности Оценяване на човешкото достойнство и човешките права 

Оценяване на културното многообразие 

Толерантност към неопределеност  

Умения за аналитично и критично мислене  

Знания и критично разбиране за света: политика, човешки права, 

култура, религии 

 

Материали Работен лист 1: Резюме на статията 

Работен лист 2: Лист със задачи  

Работен лист 3: Ръководство за междукултурно училище 

Участници Прупи от по 5 учители 

 

Продължителност 60 минути 

 

Подготовка Копия на работните листа 
 

 

Инструкции стъпка по стъпка 

 Въведете концепцията за междукултурно образование. За пример вижте описанието в 

Работен лист 1 и представете предстоящите дейности. 

 Участниците четат ръководството за междукултурно училище (Работен лист 3). 

 Помолете ги да запишат в таблицата това, което вече правят в своето ежедневно 

преподаване. 

 Участниците формират микрогрупи от трима или четирима и споделят и обсъждат 

междукултурни и приобщаващи практики (напр. Моделът, предложен от Джеймс Банкс). 

 Кажете им да запишат резултатите си на постер и да го поставят на стената. 

 Всички участници обикалят стаята и разглеждат останалите постери. 

 Участниците се връщат към своите микрогрупи, за да видят дали искат да добавят / 

променят нещо на своите постери. 

 Участниците отново дискутират цялото упражнение, опитвайки се да изяснят някои 

ключови въпроси: 
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► Как можем да допринесем за подобряване на равните възможности и 

междукултурната комуникация в нашите класни стаи? 

► Какво мога да направя, за да подобря междукултурна атмосфера? 

 

 

Насоки за модератора 

 Важно е групите да бъдат разнообразни по отношение на възраст, пол, географски / 

етнически произход, професионални роли и т.н., така че да има широк професионален 

опит и участниците да могат да се възползват от идеите един на друг. Може да е полезно 

да разпределите роли в групата, за да сте сигурни, че всеки е отговорен за един или два 

аспекта на дискусионния процес и резултати. 

 В зависимост от размера на групата е възможно да се изпълнят повече от една функция. 

Това ще позволи на всички активно участие и ще се избегне доминирането на един човек 

в дискусията. В допълнение, този подход насърчава информираността на участниците за 

чужд опит и знания.  
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РАБОТЕН ЛИСТ 1 

 

Подходи към междукултурното образование 

 

Според професор Банкс, към междукултурното образование може да се подходи по четири 

начина: 

► епизодичен (празнуване на специални дати, герои, някои културни елементи); 

► добавъчен (добавяне на информация и съдържание без намеса в структурата на учебната 

програма); 

► преобразуващ (поставяне под въпрос на структурата на учебната програма, въвеждане на 

други гледни точки и перспективи); 

► социално действие (след като са развили критично съзнание, учениците участват във 

вземането на решения и действат адекватно). 

Междукултурното образование може да се прилага по прогресивен начин, съответстващ на 

по-задълбочен и критичен поглед върху учебната програма и изграждането на знания, както 

и училищната / социалната структура, педагогиката на справедливостта, учителско влияние и 

материална обезпеченост.  

Този модел се прилага и при личностното израстване. Това е трансформиращ процес, в който 

се опитваме да разкрием своите предположения и перспективи, да поставим под въпрос 

реалността и да намерим „логика“, за да имаме по- адекватни действия. 

Обобщавайки, може да се каже, че междукултурното образование е свързано с: 

► трансформиране на себе си; 

► трансформиране на училището; 

► трансформиране на взаимодействието с общността. 

В този процес трябва да подчертаем трите действия (да знаем, да се грижим и да действаме), 

залегнали в основата на всяка ефективна трансформация. Това означава, че знанието не е 

достатъчно, ние също трябва да „чувстваме”, да бъдем съпричастни и след това да действаме 

според нашите възможности. 
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РАБОТЕН ЛИСТ 2 

 

 

След презентацията и / или уводните думи, моля помислете върху следните въпроси. 

► Какво има в предвид професор Банкс, като казва, че междукултурното образование е за 

всички? Съгласен ли си? Защо? 

► Коментирайте твърдението: „Междукултурното образование трябва да проникне в цялата 

училищна програма.“ 

► В какъв смисъл учителите трябва да „преосмислят своите роли“? 
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РАБОТЕН ЛИСТ 3 

 

Ръководство за междукултурно училище 

Прочетете списъка. Отбележете практиките, които провеждате. 

 

Принципи Да Не 

Познавам моите учениците   

1.1. Знам откъде идват моите ученици   

1.2. Наблюдавам напредъка на учениците си 

1.3.  Знам стиловете на учене на моите ученици   

Развитие на атмосфера за подобряване на комуникацията   

2.1. Опитвам се да възпитавам чувство за принадлежност   

2.2.  Мога да идентифицирам и да се справя с дискриминационно 

поведение в класната стая 

  

Информираност за присъствие на ученици от различен произход 

3.1. Опитвам се да призная приноса на различните ученици   

3.2. Наясно съм с динамичната същност на културата / идентичността и я 

виждам като непрекъснат процес на промяна 

  

3.3.  Предприемам действия всички ученици да възприемат културното 

многообразие 

  

3.4. Опитвам се да улесня интеграцията на всички ученици в училищния 

живот и в обществото 

  

Управление на класната стая 

4.1. Опитвам се да отговоря на различно изразените нужди на учениците и 

да уважавам тяхната автономия 

  

4.2. Опитвам се да осигуря езикова подкрепа на ученици с различен майчин 

език 

  

4.3. Опитвам се да гарантирам справедливо участие на всички ученици 

(дискусии, обмен, въпроси) 

  

4.4. Опитвам се да осигуря атмосфера на сътрудничество и солидарност, 

вместо индивидуализъм и конкуренция 

  

4.5. Знам и прилагам техники за съвместно обучение   

4.6. Обръщам внимание на взаимодействието между учениците и се 

намесвам, за да осигуря равно участие 
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Принципи Да Не 

Педагогическа намеса по отношение на културното многообразие 

5.1. Оценявам своите педагогически практики   

5.2. Опитвам се да се доближа до теми и съдържание, които отразяват 

разнообразието на обществото (географско, културно, социално) 

  

5.3. Опитвам се да помогна на своите ученици да осъзнаят, че знанията са 

социално изградени и отразяват личния опит и социалния контекст 

  

5.4. Опитвам се да създам възможности на учениците да научат за 

стереотипи, предразсъдъци и дискриминация, като участват в практически 

дейности 

  

5.5. Разглеждам педагогическите материали, които използвам, за да 

идентифицирам вградени културни предразсъдъци 

  

5.6. Пиша ясни инструкции относно предложените дейности и т.н.   

5.7. Учениците знаят моите критерии за оценка   

5.8. Учениците знаят моите критерии за корекция   

5.9. Моите изисквания относно дейностите са ясни, разбрани и достъпни за 

учениците 

  

5.10. Проверявам редовно напредъка и постиженията на учениците   

5.11. Опитвам се да разнообразя своите педагогически практики и дейности   

5.12. Опитвам се да включа учениците в управлението на класната стая   

Училищна организация 

6.1. Училището избягва строгото проследяване на поведението на 

учениците 

  

6.2. Училището приема всички ученици от околността без дискриминация   

6.3. Училището утвърждава ценности като справедливост, равенство, 

свобода, мир, солидарност и сътрудничество и активно ги популяризира 

  

6.4. Училищната организация предоставя допълнителни услуги и съвместни 

учебни дейности на учениците, които се нуждаят от тях 

  

6.5. Училищният персонал организира проекти или дейности, които 

осигуряват съвместна работа и допринасят за развитието на положителна 

групова идентичност 

  

6.6. Училищната организация гарантира прозрачност при вземането на 

решения 

  

6.7. Училищната общност се опитва да учи и развива умения за 

сътрудничество 

  

6.8. Родителите участват в училищната политика и вземането на решения    

6.9. Програмите за обучение на училищния персонал се изготвят в 

съответствие с училищни проекти и се дискутират открито 
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12. Огледалце, говори ми 

 

Цел Ободряване, развитие на самочувствие, съпричастност и 

разбирателство между участниците. В дългосрочен план подобни 

дейности също могат да допринесат за управление на конфликти. 

 

 

 

Източник на 

дейността 

TASKs for democracy 

Компетентности Отвореност към културните различия  

Уважение  

Емпатия  

Умения за разрешаване на конфликти 

Знания и критично разбиране за себе си 

 

 

Материали Лист хартия с рисунка на огледало 

 

Участници Цялата група 

 

Продължителност 20 минути 

 

Подготовка Желателно е участниците да са седнали в кръг 

 

 

Инструкции стъпка по стъпка 

 Нека цялата група седне в кръг. Раздайте лист с нарисувано огледало на всеки участник. 

Помолете участниците да напишат името си върху рамката или дръжката на огледалото. 

 Всеки член на групата предава огледалото си на човека, който седи отдясно в кръга, и 

взима огледалото от своя съседа отляво. 

 Всеки пише един или два положителни коментара за човека, чието огледало е на листа, 

който е получил (постиженията, положителни качества и други приятни и интересни 

неща за индивида, използвайки думи, фрази, изречения и т.н.). 

 Участниците предават огледалото, което току-що са коментирали, на човека отдясно. 

 Продължавайте толкова кръгове, колкото имате време, но поне докато половината от 

групата напише коментари за всяко огледало. 

 Когато всички (или достатъчно) хора са коментирали, помолете участниците да спрат и 

да вземат собствените си огледала. 

 Оставете им достатъчно време да прочетат коментарите и след това проведете кратка 

дискусия и задайте някои от следните въпроси: 

► Как се чувствахте по време на дейността? 

► Кои бяха лесните и предизвикателни части от тази дейност? Защо? 
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► Как се чувствахте, когато написахте нещо положително за друг човек? 

► Как се почувствахте, когато прочетохте положителни неща за себе си? 

► Колко полезна е тази дейност във вашето преподаване? 

► Кога смятате, че бихте могли да го използвате в класната стая? 

 

 

Насоки за модератора 

 Направете огледалото достатъчно голямо, за да могат няколко участници да пишат 

коментари. 

 Бъдете готови да предоставите примери за вида на положителните коментари, които 

участниците могат да направят.



 CVS учебна програма за учители: дейности 

 

53 

13. Дилемата на затворника 

 

Цел Управление на сътрудничеството и коопериране 

 

Източник на 

дейността 

Tra.C.I.E. 

 

Компетентности Отговорност  

Умения за самостоятелно учене 

Толерантност към неопределеност  

Умения за аналитично и критично мислене 

Умения за сътрудничество 

Умения за разрешаване на конфликти 

 

Материали Листа хартия и химикалки/миоливи 

 

Участници Разделете цялата група на групи 

Продължителност 40 минути 

 

Подготовка Не е необходима 

 

 

Инструкции стъпка по стъпка 

 Разделете участниците в два отбора: син отбор и червен отбор. 

 Обяснете на участниците, че единствената цел на тази игра е да се спечели възможно най-

много точки за своя отбор, без да се взема предвид резултатът на другата група. Те не 

трябва да помагат или пречат на другия отбор. 

 Обяснете, че всеки отбор трябва да избира между два различни избора: червеният отбор 

между X и Y и синият отбор между A и B. Според различните избори има различни 

резултати, които се приписват на двата отбора, следвайки системата за оценяване 

представени по-долу: 

 

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Избор 

на 

червения 

отбор 

Избор 

на синия 

отбор 

Точки 

на червения 

отбор 

Точки 

на синия отбор 

X A + 3 + 3 

Y A + 6 - 6 

X B - 6 + 6 

Y B - 3 - 3 

 

 След това обяснение кажете на всеки екип да избере говорител. 

 Всяка група ще обсъди своите възможни избори. След това ще трябва да решат за какво 
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да наддават и да го напишат на лист хартия. Листовете хартия ще бъдат предоставени на 

говорителите, които ще трябва да информират обучителя за техния избор. След това 

модераторът ще запише резултатите на дъска и ще съобщи класирането на отборите. 

 

Други правила 

 Цялата игра се състои от 10 кръга. 

 Отборите разполагат с 10 минути за първия кръг и 3 минути за следващите. 

 Точките се удвояват в третия кръг. 

 Точките се удвояват в третия кръг. 

 Резултатите се пресмятат на квадрат в 8 и 10 кръг. 

 Преговори / разговори между говорители на отборите са разрешени след 3-тия и 8-мия 

кръг (максимална продължителност 5 минути за всяко преговаряне). 

 

 

 

Размисъл и оценка 

Участниците споделят своите чувства и дискутират групови процеси. 
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14. Мечтаното училище 

 

Цел Насърчаване на размисъл за идеалното училище, което 

участниците си представят за себе си и за своите ученици. 

Повишаване на осведомеността за това, от което се нуждаят, за да 

могат всички ученици да се възползват еднакво от училищната 

среда. Насърчаване на развитието на съпричастност, приемане, 

уважение и готовност за действие 

 

Източник на 

дейността 

TASKs for democracy  

Компетентности Оценяване на демокрацията  

Отвореност към културните различия  

Гражданско мислене  

Умения за слушане и наблюдение 

Емпатия  

Умения за сътрудничество 

Знания и критично разбиране за света: политика, човешки права, 

култура и религии 

 

 

Материали А3 листа или постери. Цветни химикалки. Лепящи листчета.   

 

Участници Групи от по 5 учители 

 

Продължителност 90 минути 

 

Подготовка Работните маси трябва да бъдат подредени удобно за работата в 

малки групи или за дискусия с всички участници. Необходими са 

достатъчно копия на историите във всяка микрогрупа. 

 
 

 

 Инструкции стъпка по стъпка 

 Кажете на участниците, че в тази дейност трябва да си представят идеалното училище, в 

което искат учат. 

 Накарайте ги да си представят мечтаното училище. Може да ги накарате да затворят очи 

и да помислят над следните въпроси. 

► Как изглежда мечтаното училище? 

► Кои са любимите ви места/стаи в него? 

► Какви обичаи и традиции бихте искали да въведете? 

► Какви правила бихте искали да се спазват? 

► Как ще посрещате новопостъпилите във вашето училище? 
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 Кажете на групата всеки да напише на лист своите идеи и да огради две или  три, които 

смята за най-важни. 

 Разделете участниците в групи по четири или пет човека.  (Можете да определите кой с 

кого да работи или да ги групирате произволно с цветни карти, химикалки и др) 

 Участниците се събират по групи и обсъждат идеите, които всеки е записал на своя лист. 

В групите всеки споделя по едно идея и тя трябва да бъде нарисувана на постера от 

човека, който седи от дясната му страна. Могат да се направят няколко повторения в кръг. 

Ако някоя от идеите не бъде приета от членовете на групата, то съответния участник може 

да предложи друга. Щом  идеята се  приеме от групата, участникът, който седи от дясната 

страна трябва да я нарисува на постера. На този етап не се допуска записване на думи, 

трябва да има само рисунки.  

 Екипите представят постерите си пред класа.  

 След като се представят всички екипи обявете,че има ученици, които не са щастливи в 

това училище, за това постерите трябва да се преработят, за да може всички, които ходят в 

това училище да са щастливи. 

 Прочетете им история за един конфликт в училище (виж приложението) като им обясните, 

че това е действителен случай.  

 Помолете участниците да довършат постерите си , за да се уверят, че всички, които ходят 

в това училище са щастливи.   

 Накарайте екипите да представят промените, които са направили. 

 Проведете кратка дискусия и задайте следните въпроси: 

► Вашето училище, училище–мечта ли е за вас? За всички ли е училище – мечта? 

► Как се почувствахте, когато трябваше да си представите вашето училище–мечта? 

► Как се чувствахте, когато трябваше да рисувате идеите на другите деца? 

► Как се почувствахте, когато трябваше да четете за нещастните деца? 

► Нещо във вас промени ли се, след като чухте историята на едно от тях? 

► Какво добавихте във вашия постер след като чухте историята? 

► Виждате ли някаква прилика с живота във вашето училище? 

 

 Участниците записват (в своите работни дневници) дали биха използвали тази дейност и 

как биха могли да я адаптират за използване в клас със собствените си ученици. Те биха 

могли да разгледат следните въпроси. 

► Можете ли да използвате тази дейност или части от нея с вашите ученици? Как бихте я 

адаптирали? Какво бихте променили в нея? 

► Какви обучителни резултати бихте очаквали (езикови, образователни, групова динамика)? 

 

 

 

 

Насоки за модератора 

Настоявайте за спазване на правилата за работа в екипите: всеки да споделя своите идеи, 

винаги детето от дясната страна рисува идеите на своя съсед от ляво и то само ако всички 

членове на екипа приемат идеята. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Истории за конфликти в училище 

 

 Адам е на 13 години и винаги е бил доста откровен с класа си относно своя смесен  

християнско-еврейски произход. Той вече се беше сблъсквал с расистки забележки 

от някои от съучениците си, но един ден момче от неговия клас започва да го 

тормози, като му показва свастики по телефона и пуска една от речите на Хитлер в 

ушите му по време на междучасие. След около 10 минути Адам, който никога не се 

беше карал с никого, беше толкова разстроен, че се опита да удари момчето два или 

три пъти. Момчето започна да се кикоти, а Адам, осъзнавайки, че не е необходимо 

да се бие, седна на бюрото си и започна да плаче. Учителят влиза в класната стая и 

става свидетел на тази сцена и пита останалите ученици какво се е случило. 

        След като научава историята, учителят води Адам и побойника в кабинета на 

директора, без да каже нищо на класа. В кабинета на директора момчетата са 

накарани да седнат и слушат речта на директора за всички добри евреи, които той 

познава. Побойникът трябва да се извини. Накрая, като наказание, агресивното 

момче е принудено да направи изследвания за юдаизма и презентация за своите 

съученици. Презентацията никога не е представена и конфликтът никога не е 

обсъждан в клас. 

 

 

 

 Фабиана винаги се е чувствала “различна“от другите деца. Сега тя е 

тийнейджър и има физическо заболяване, трябва да се придвижва с 

инвалидна количка. Тя се чувства различна, споделила е това с приятелите 

си, но не и със своето семейство.  

                     Групичка от “популярните“ момичета от нейния клас наскоро са започнали 

кампания срещу нея разпространявайки неприятни слухове. Възрастните,  

от своя страна не предприемат нищо по въпроса, въпреки че са наясно, че 

има някакво напрежение, защото в училищния двор се чуват неприятни 

коментари и подмятания за хората с увреждания.  

                      Наскоро в екипа на училището постъпва нов учител. Той се представя 

много добре на интервюто, но съвсем скоро след постъпването започва да 

демонстрира своята открита неприязън към Фабиана. Непрекъснато прави 

унизителни коментари.  Подигравките са постоянни и Фабиана започва да 

се чувства много тъжна и самотна, понякога се страхува да отиде на 

училище. Нейният успех се понижава..... започва да се самоизолира все 

повече и повече. 
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15. Съвместимост и полезност на РРКДК със съответните национални образователни 

системи на участниците 

 

 

Цел Дискусия за съвместимостта на РРКДК със съответните 

национални образователни системи. Дискусия за полезността на 

РРКДК за учителите в този контекст. Споделяне на идеи.  

 

 

Източник на дейността Предоставена от Мартин Барет и базирана на дейност, 

предварително разработена от Клаудия Ленц 

 

Компетентности Езикови и комуникативни умения 

Умения за сътрудничество 

Умения за аналитично и критично мислене  

Гъвкавост и адаптивност 

 

 

Материали Лист и моливи за водене на записки. Постери и химикалки. 

 

Участници две групи от по 5 учители 

 

Продължителност 60 минути 

 

Подготовка Не е необходима 

 

 

Инструкции стъпка по стъпка 

 Кореспондира ли РРКДК моделът със съществуващите компетентностни подходи в 

образователната система на вашата страна? 

 Ако е така: По какви начини РРКДК може да бъде свързан с тези съществуващи подходи 

и как може да подпомогне работата на учителите? 

 Ако не: По какви начини учителите във вашата страна биха могли да използват РРКДК? 

Как РРКДК може да помогне за подобряване на образованието във вашата страна? 

 Участниците обменят идеите си в две групи от по  пет души. 

 Всяка група създава постер с две секции: 

Използване на РРКДК в страни със съществуващи компетентностни подходи в националната 

образователна система 

Използване на РРКДК в страни без съществуващи компетентностни подходи в националната 

образователна система 

 

 Презентация на постерите от представител на всяка група с отзиви по тези две теми 

 Модераторът пита дали участниците се чувстват по-подготвени да работят с РРКДК в 
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съответните национални образователни системи и ако не, каква допълнителна 

информация им е необходима? 

 

 

 

Насоки за модератора 

Някои участници може да не са сигурни относно съвместимостта на РРКДК с националния 

им образователен контекст. В този случай те могат да се консултират с останалите 

участници от собствената си държава. 
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16. Учене от неприятни преживявания 

 

 

Цел Упражняване на метакогнитивни умения (знанието за това какво 

знаем и как научаваме нови неща), както и към развиване на 

самочувствие и позитивно отношение към себе си и другите. 

 

Източник на дейността 

 

TASKs for democracy 

Компетентности Толерантност към неопределеност  

Умения за аналитично и критично мислене  

Умения за сътрудничество 

Емпатия 

Знания и критично разбиране за себе си 

 

Материали А2 или А3 постери, маркери 

 

Участници Групи от по пет учители 

 

Продължителност 20 минути 

 

Подготовка Не е необходима 

 

 

Инструкции стъпка по стъпка 

 Всеки член на групата е помолен да си спомни неприятно преживяване, което е имал 

наскоро, и да напише кратко описание за него. 

 Помолете участниците да идентифицират дори минималните положителните аспекти на 

това преживяване и да ги запишат. 

 Работа по двойки: участниците обсъждат помежду си тези положителни аспекти и 

изследват техните предимства. 

 Работа в екип (две групи от по пет): участниците обсъждат поведението на своите 

партньори в групата и си водят записки. 

 Участниците обобщават своите записки върху постери, след това обикалят и посещават 

всяка група. 

 Проведете кратка дискусия и задайте следните въпроси: 

► Какво научихте по време на тази дейност? 

► Каква връзка има между неприятните събития и полезните преживявания? 

► Има ли общ модел? 

► Как тази дейност може да бъде полезна за вас във вашата класна стая? 

► Какви учебни резултати бихте очаквали да постигнете с вашите ученици? 
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Насоки за модератора 

 

Внимавайте да не оставите участниците да изпаднат в депресия за всички неприятни 

събития, които могат да си припомнят в първата стъпка от тази дейност. 

Спазвайте зададеното време за работа!
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17. Писма до следващото поколение 

 

Цел Накарайте участниците да оценят обучителения курс, сесия или 

поредица от дейности, в които са участвали. Участниците ще 

възприемат по-добре съдържанието и методологията на 

дейностите или обучителния курс, ако са накарани да обсъждат и 

записват наученото и как могат да го използват в собственото си 

преподаване.  

 

 

 

Източник на дейността TASKs for democracy 

 

Компетентности Знания и критично разбиране за себе си 

Отвореност към културните различия 

Толерантност към неопределеност  

Емпатия 

 

Материали А4 празен лист за всяка двойка участници Картини или карти, 

разделени на две, за да бъдат сглобени 

Участници Работа по двойки или в малки групи 

 

Продължителност 45 минути 

 

Подготовка Помислете за критериите за оценка, които бихте искали да имат 

предвид участниците ви, докато пишат писмата си 

 

 

Инструкции стъпка по стъпка 

 Обяснете защо е важно да се направи този преглед на всичко, което е направено до 

момента.  Кажете на участниците, че оценката им ще бъде под формата на писмо до 

следващите участници. 

  Участниците формират двойки или малки групи. 

 Можете да дадете няколко идеи за какво да пишете и как да организират писмото. 

Проектирайте съответните точки или ги напишете на дъската. Например: 

► цели на дейността / сесията / курса 

► атмосфера 

► съдържание 

► разбиране на терминологията 

► дейности и задачи 

► време и темпо 

► постигнати резултати от обучението 

► оценка на участниците за собствения им напредък, усилия и ангажираност 
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► планове на участниците за използване на разработените знания, умения и нагласи 

► планове на участниците за използване на конкретни дейности или материали 

► проблеми, рискове, опасности 

► общи съвети за бъдещи участници 

 Участниците обсъждат своите идеи по двойки и пишат заедно писмата си до следващите 

участници, за да знаят какво да очакват. 

 След като изтече определеното време, писмата се разменят. Ако е възможно, всеки трябва 

да прочете всички писма. 

 Всички трябва да си водят записки, за да могат след това да цитират интересни моменти 

от писмата. 

 Следва дискусия с разяснителни въпроси и предложения за действия и / или подобрения 

въз основа на записаните точки на дъската и цитатите от прочетените писма. Направете 

своите критерии за оценка на техните коментари много прости и ясни. 

 Писмата трябва да се закачат на табло. Те могат да бъдат използвани като въвеждата 

дейност за бъдещите участници в проекта. 

 

Насоки за модератора 

 Предупредете участниците, че могат да използват чувството си за хумор, но трябва да 

пишат писма, които наистина отразяват оценката им за сесията и за тяхното собствено 

обучение. 

 В допълнение, може би е полезно да им напомните, че това не трябва да се превръща в 

кръг от комплименти, а в писмото, което всички ние очакваме да получим от критичен, 

но подкрепящ приятел или колега.
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ГЛАВА 3. CVS ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА УЧИТЕЛИ: ОБОБЩЕНИЕ И 

ОЦЕНКА  

 

 

Курсът за обучение на CVS за учители включва три въпросника: (а) „Въпросник за 

очакванията“, който ще се прилага в началото на обучението, (б) „Въпросник за окончателна 

оценка“, който ще се прилага в края на курса, и (в) „Скала за оценка на демократичните и 

междукултурни компетентности на учителите“, която се прилага преди началото на 

обучението и след края на курса, два месеца по-късно. 

Последната скала е съставена от 75 точки, оценяващи компетентностите съгласно 

РРКДК; Въведение в резултатите от CVS за описание на компетентностите на концептуалния 

модел. Елементите се оценяват по 5-степенна скала на Ликерт, варираща от 1 (= категорично 

несъгласна) до 5 (= силно съгласна). За всяка компетентност се получава общ резултат като 

среден резултат. 

 

Макро ниво Компетентност Точки 

Ценности Човешките права  1-3 

 Културно многообразие 4-6 

 Закон 7-9 

Нагласи Отвореност към различия 10-12 

 Уважение 13-15 

 Гражданско мислене 16-18 

 Отговорност 19-21 

 Самоефикасност 22-24 

 Толерантност към неопределеност 25-27 

Умения Самостоятелно учене 28-30 

 Критично мислене 31-33 

 Слушане & Наблюдение 34-36 

 Емпатия 37-39 

 Гъвкавост и адаптивност 40-42 

 Лингвистика 43-45 

 Сътрудничество 46-48 

 Разрешаване на конфликти 49-51 

Знания и критично разбиране За себе си 52-54 

 Комуникация 55-57 

 Световната политика 58-60 

 Световната култура 61-63 

 Световните медии 64-66 

 Световната история 67-69 

 Световната икономика 70-72 

 Световна околна среда 73-75 
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ВЪПРОСНИК ЗА ОЧАКВАНИЯТА ОТ ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС 

 

Моля, отговорете на всички въпроси и върнете формуляра. Предварително Ви благодарим! 

 

 

Име (по избор) ……………..…………………………………......................................... 

Дата и място на провеждане на обучението ………..……….......................................... 

 

1. Какво се надявате да научите по време на обучителния курс? 

 
……………………………………………………………………………………………………..... 

 
……………………………………………………………………………………………………..... 

 

2. Какви са вашите притеснения? 

 
……………………………………………………………………………………………………..... 

 
……………………………………………………………………………………………………..... 

 

3. Какви очаквания имате относно съдържанието на обучителния курс? 

 
……………………………………………………………………………………………………..... 

 
……………………………………………………………………………………………………..... 

 

4. Какви очаквания имате относно методологията на обучителния курс? 

 
……………………………………………………………………………………………………..... 

 
……………………………………………………………………………………………………..... 

 
5. Как мислите, че можете да допринесете за курса за обучение. 

 
……………………………………………………………………………………………………..... 

 
……………………………………………………………………………………………………..... 
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ВЪПРОСНИК ЗА ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА  НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС 

 

Моля, отговорете на всички въпроси и върнете формуляра.Предварително Ви 

благодарим! 

 

Име (по избор) ……………..………………………………….........................................  

Дата и място на провеждане на обучението ………..……….......................................... 

 
1. Мислете за целия период на обучение. Каква е вашата степен на удовлетвореност 

от дейностите? (Оценете от 0% до 100%). 

 

0% 50% 100% 

Моля, обяснете защо дадохте такава оценка (ако желаете добавете свои коментари): 

 
...……………………………………….………………………………………………………………………… 

 
...……………………………………….………………………………………………………………………… 

 
...……………………………………….………………………………………………………………………… 

 
...……………………………………….………………………………………………………………………… 

 
2. Според вас оправдаха ли се вашите очаквания? 

 ++ + 0 - -- 

Професионални      

Лични      

 

Кои от вашите очаквания са изпълнени най-много? Моля, обяснете отговорите си. 

...……………………………………….………………………………………………………………………… 

 
...……………………………………….………………………………………………………………………… 

 
...……………………………………….………………………………………………………………………… 

 
Кои от вашите очаквания са изпълнени най-малко? Моля, обяснете отговорите си. 

  ...……………………………………….………………………………………………………………………… 

 
...……………………………………….………………………………………………………………………… 
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...……………………………………….……………………………………………………………………… 

 

Кои са най–важните неща, които научихте по време на обучението? 

...……………………………………….………………………………………………………………………… 

 
...……………………………………….………………………………………………………………………… 

 
...……………………………………….………………………………………………………………………… 

 
3. Доколко подходящи смятате методите, използвани по време на курса? 

5 4 3 2 1 

Много 

подходящи 
 Подходящи 

до известна 

степен 

 Неподхоящи 

 

4. Доволни ли сте от цялостната организация на обучението? 

5 4 3 2 1 

Много 

доволен 
 До известна 

степен 
 Крайно 

недоволен 

 

5. Доволни ли сте от ролята на групата във вашето обучение? 

5 4 3 2 1 

Много 

доволен 
 До известна 

степен 
 Крайно 

недоволен 

 

6. Доволни ли сте от динамиката на групата участници? 

5 4 3 2 1 

Много 

доволен 
 До известна 

степен 
 Крайно 

недоволен 

 

7. Доволни ли сте от работата на обучителите? 

5 4 3 2 1 

Много 

доволен 
 До известна 

степен 
 Крайно 

недоволен 

 

8. Доволни ли сте от собствения си принос по време на обучението? 

5 4 3 2 1 

Много 

доволен 
 До известна 

степен 
 Крайно 

недоволен 

 

9. Как планирате да използвате наученото в своята бъдеща работа? 

На лично ниво 

……………………………………………………………………….…………………………………...…...…… 
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……………………………………………………………………….…………………………………...…...…… 

 
……………………………………………………………………….…………………………………...…...…… 

 

...………………………….……………………………………………….…………………………………...…... 

 

В класната стая 

……………………………………………………………………….…………………………………...…...…… 

 
……………………………………………………………………….…………………………………...…...…… 

 
……………………………………………………………………….…………………………………...…...…… 

 
……………………………………………………………………….…………………………………...…...…… 

 
10. Виждате ли някакви пречки, които ще възпрепятстват да приложите това, което 

научихте? 

……………………………………………………………………….…………………………………...…...…… 

 
……………………………………………………………………….…………………………………...…...…… 

 
……………………………………………………………………….…………………………………...…...…… 

 
11. Моля, споделете ако имате и  друг коментар, който искате да добавите. 

……………………………………………………………………….…………………………………...…...…… 

 
……………………………………………………………………….…………………………………...…...…… 

 
……………………………………………………………………….…………………………………...…...…… 

 
12. Имате ли предложения за подобряване на качеството на обучението? 

……………………………………………………………………….…………………………………...…...…… 

 
……………………………………………………………………….…………………………………...…...…… 

 
……………………………………………………………………….…………………………………...…...…… 

 
БЛАГОДАРИМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО! 
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СКАЛА ЗА ОЦЕНКА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ И МЕЖДУКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА 

УЧИТЕЛИТЕ 

 

До каква степен сте съгласни или не сте съгласни със следните изречения? Няма 

правилен или грешен отговор – ние се интересуваме от това какво Вие мислите за тези 

знания. Моля, оградете един от отговорите под всяко изречение. 

1 

Напълно  

несъгласни 

2 

Несъгласни 

3 

Нито несъгласни, нито 

съгласни 

4 

Съгласни 

5 

Напълно 

съгласни 

 

 

1. Човешките права трябва винаги да се отстояват и уважават. 

2. Всяко човешко същество трябва да може да упражнява човешки 

си права. 

3. Човешките права трябва да се отнасят за всички хора, независимо 

от тяхната културна среда.  

4. Трябва да сме толерантни към различните вярвания, които 

другите членове на обществото имат.  

5. Трябва да се стремим към взаимно разбирателство и смислен 

диалог между хора и групи от хора, които са възприемани за „различни“ 

едни от други.  

6. Културното разнообразие в обществото трябва да бъде оценявано 

и ценено позитивно. 

7. Съдилищата трябва да бъдат достъпни за всеки, така че на хората 

да не им бъде отказван достъп до възможността да започнат съдебен 

процес, защото е твърде скъпо, сложно или предизвикващо 

неприятности. 

8. Тези, на които е възложена законодателна власт, следва да бъдат 

подчинени на закона и на съответния конституционен надзор. 

9. Важни решения трябва да бъдат вземани по демократичен начин и 

от мнозинството от граждани. 

10. Интересувам се да науча повече за вярванията, ценностите, 

традициите и светогледа на другите хора.  

11. Търся и приветствам възможности за срещи с хора с различни 

ценности, обичаи и поведение.  

12. Търся контакт с други хора, за да науча повече за тяхната култура.  

13. Отнасям се с уважение към хората, независимо от тяхната 

културна среда. 

14. Уважавам хората, които са от различен социално – икономически 

статус от моят. 

15. Уважавам хората, които следват различни религиозни движения 

от моите. 

16. Аз съм отдаден/а на това да не съм пасивен свидетел когато 

достойнството и правата на другите биват нарушени. 
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17. Аз дискутирам какво може да се направи, за да може обществото 

ни да бъде по- добро място. 

18. Аз активно се информирам за обществени проблеми. 

19. Аз поемам отговорност за своите действия. 

20. Аз поемам отговорност за своите грешки. 

21. Аз държа себе си отговорен/а за своето поведение. 

22. Аз вярвам в своята способност да разбирам проблеми. 

23. Аз вярвам в своята способност да преминавам през препятствия 

по пътя към дадена цел. 

24. Уверен/а съм, че знам как да се справя с непредвидени ситуации, 

поради моят набор от ресурси.  

25. Хората могат да интерпретират една и съща ситуация по различни 

начини. 

26. Аз приемам, че животът е изпълнен с трудности. 

27. Аз приемам, че животът е изпълнен с противоречия. 

28. Мога да научавам повече за различни теми с минимално 

наблюдение. 

29. Мога да оценявам качеството на своята работа. 

30. Мога да наблюдавам, определям и приоритизирам задачи без 

директен надзор над мен. 

31. Използвам доказателства, за да подкрепя своите мнения. 

32. Мисля за това дали информацията, която ползвам е правилна. 

33. Мога да използвам конкретни критерии, принципи или ценности, 

за да направя оценка. 

34. Активно слушам другите хора. 

35. Мога да слушам ефективно, за да декодирам значението и 

намеренията на другия човек. 

36. Внимавам за това какво другите хора намекват, но не казват. 

37. Мога да разпозная кога някой се нуждае от помощ. 

38. Усещам, когато другите хора са раздразнени. 

39. Внимавам за това какво другите хора чувстват. 

40. Променям мнението си, ако ми бива показано, че трябва да го 

направя с рационални аргументи. 

41. Променям решенията, които съм взел/а, ако последствията от тях 

показват, че трябва да ги променя. 

42. Мога да променям собственото си поведение, така че да е 

подходящо за други култури. 

43. Аз осъзнавам, че хората от различни културни среди изразяват 

себе си по различни начини. 

44. Аз съм способен/а да изразявам себе си ясно пред други хора.  

45. Мога да се справям с напрегнати ситуации чрез комуникация. 

46. Изграждам позитивни взаимоотношения с другите хора в екип. 

47. Работя активно за стигането до консенсус, за да се изпълни 

екипната цел. 
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48. Когато работя в екип, държа другите информирани за всяка важна 

и полезна информация. 

49. Мога да открия начини за разрешение на конфликти. 

50. Мога да помагам на другите да разрешават своите конфликти като 

подобрявам тяхното разбиране за възможните опции за разрешаването 

им.  

51. Мога да окуражавам страните въвлечени в конфликти да се 

изслушват и да споделят техните проблеми и притеснения. 

52. Мога да опиша начините, по които моите мисли и емоции 

афектират поведението ми. 

53. Мога да рефлектирам критично над своите собствени ценности и 

вярвания. 

54. Мога да рефлектирам критично над себе си от различни 

перспективи. 

55. Мога да обясня как тонът на гласа, очният контакт и езикът на 

тялото биха могли да подобрят комуникацията. 

56. Мога да обясня как социалните взаимоотношения понякога биват 

кодирани във формите на езика, използвани при разговори (например в 

поздравите, формите на обръщение, употребата на ругатни и т.н.). 

57. Мога да рефлектирам критично над различните методи на 

комуникация, които се прилагат в различна социална група или култура. 

58. Мога да обясня значението на основните политически понятия 

като демокрация, свобода, гражданство, права и задължения. 

59. Мога да рефлектирам критично над предизвикателствата свързани 

с човешките права, които съществуват в моята общност и цялото 

общество.  

60. Мога да рефлектирам критично над естеството и 

предназначенията на правото. 

61. Мога да обясня причините за това всички култури постоянно да се 

променят и еволюират. 

62. Мога да обясня приликите между различните култури. 

63. Мога да обясня как културата влияе на начина, по който хората 

мислят. 

64. Мога да обясня за ефектите на пропагандата върху модерния свят. 

65. Мога да обясня как хората биха могли да се предпазят от 

пропаганда. 

66. Мога да обясня какво е пропаганда. 

67. Мога да рефлектирам критично над това как историите често 

биват представяни и преподавани от етноцентрична гледна точка. 

68. Мога да рефлектирам критично над променливата природа на 

историята и как интерпретациите на миналото варират в зависимост от 

времето и културите. 

69. Мога критично да рефлектирам над разнообразни понятия от 

различни ъгли как историческите фактори са повлияли на тяхното 
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развитие в модерния свят. 

70. Мога да говоря за националната икономика и как икономическите 

и финансовите фактори влияят на това как функционира обществото. 

71. Мога да рефлектирам критично над икономическата 

взаимозависимост на глобалното общество. 

72. Мога да рефлектирам критично над връзките между 

икономическите фактори и социалните и политически процеси. 

73. Мога да оценя влиянието на обществото над природния свят, като 

нарастващото население, развитието на населението, използването на 

ресурси и т.н. 

74. Мога да рефлектирам критично над рисковете, свързани с щетите 

на климата. 

75. Мога да рефлектирам критично над ценностите, поведението и 

начина на живот, нужни за устойчиво бъдеще. 
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