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Въведение 

Многообразието е навсякъде около нас – това е реалността, в която 
живеем днес. В глобализирания свят междукултурният обмен се 
осъществява ежедневно във всички сфери на живота и на всички 
нива, дори в най-малката част на обществото - семейството. 

Образователните структури не правят изключение. Макар в миналото 
по-голямата част от училищата да бяха “монокултурни острови”, където 
допирът до многообразието се свеждаше до позоваване на исторически 
и географски източници, днес те до голяма степен са проекция на 
различията, срещани в съответните общества. Деца от различни 
етнически, езикови, социални и други групи споделят обща класна стая 
в училища с мултикултурен екип от преподаватели и администратори. 

Необходимостта да се преподава многообразието като ценност и да се 
развият междукултурните умения на учащите беше официално призната 
на европейско   равнище   и   дори    включена   в   стратегията “Европа 
2020.  Съответно много държави въведоха в учебните програми часове, 
които да подпомогнат учениците да развият нови умения за комуникация 
и взаимодействие в среда на множество култури, както и да изградят 
толерантност и уважение към многообразието. Същевременно обаче 
не бе обърнато достатъчно внимание на подготовката на учителите 
и училищните администратори, които именно следва да имат пълна 
яснота за важността на тези нови умения и знания. Училищния персонал 
като цяло не получи необходимата подготовка за това как да бъдат 
ефективни в своята работа в контекста на новата среда, нито как да 
превърнат управлението на многообразието в част от ежедневната 
си дейност. Осъзнаването, че управлението на многообразието не 
остава само в границите на класната стая, а се простира и извън нея, 
включвайки общуването с родителите, изграждането на позитивни 
отношения между колеги от различни културни групи, създаване на 
системи от процедури за осигуряване на равенство и недискриминация, 
промените в институционалната структура и училищното управление като 
цяло, са между въпросите, които останаха на заден план в цяла Европа.

Целта  на  проекта TEACH-D и неговия продукт – обучителен курс 
“Преподаване в многообразието”, е да се опита да запълни тази 
празнина. Настоящият наръчник  съдържа допълнителен материал за 
курса, предназначен да разшири обучението по темите: управление на 
многообразието в училище; правата на малцинствата в образованието; 
недискриминация и равенство; религиозно многообразие;  езиково 
многообразие в образованието; предотвратяване на речта на омразата в 
училище. Всеки от тези проблеми е разгледан в отделен модул, структуриран 
по един и същ начин  и съдържа следните елементи: основна информация 
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за ключовите понятия и дефиниции, свързани с темата; методи и дейности 
с включени интерактивни упражнения, които могат да се използват в 
практиката; въпроси за обсъждане и добри примери от различни страни.

Целта на ръководството е да предостави на учителите и другите 
потребители по-лесен достъп до необходимата информация, 
да им даде възможност да изградят знания, които ще помогнат 
в  ежедневната им работа в мултикултурна среда. Инструмент за 
самообучение и усъвършенстване на методите на преподаване.

Желаем ви УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ НА МНОГООБРАЗИЕТО!  

Партньорите по Проект Teach-D
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Глава 1: 
Управление на многообразието 
в училище
Културното многообразие винаги е било характерна черта за европейските 
общества.   Това го налага и като ключова тема за обществения дебат, а 
така и за формулирането на политики на континента. Според различни 
документи на Европейската комисия, дебатите около многообразието 
в последните години се разширяват, обхващайки нови въпроси като 
запазване на разнообразието на историческите, етническите или 
национални малцинства, необходимостта от интеграция на ромската 
общност, религиозното многообразие в резултат на международните 
миграционни потоци

1.1 Ключови понятия и дефиниции 
Как разбираме многообразието и неговото управление?
Терминът “многообразие” се отнася до различията между членовете на 
едно общество (индивиди и/или групи) от културна, социална, политическа, 
икономическа или друга гледна точка. Поради това, определението за 
многообразие може да варира в зависимост от конкретния контекст. В 
правен аспект, например, многообразието в Европа се формира на основата 
на пол, възраст, раса, етническа принадлежност, религия, вярвания, 
сексуална ориентация и увреждания (Focus Consultancy). Докато понятието 
“културно многообразие”, използвано често като синоним на “етническо 
многообразие”, обикновено се отнася до разликите в езика, обичаите и 
традициите. При случаи на дискримирация на основа на вероизповеданието 
обаче се говори конкретно за “религиозно многообразие”, тъй като то става 
доминиращ фактор (Maussen et al., 2012).

Многообразието има три основни измерения:
• Вътрешното измерение се отнася до личността и нейните характеристики 
като възраст, пол,  раса, култура, език, религия, чувство за принадлежност, 
физически и/или умствени дадености и способности.
• Външното измерение се формира от социалните норми и конвенционално 
приетите правила и прилики, както и от индивидуалния опит на човека в 
заобикалящата го среда. 
• Организационното измерение е свързано с различията в статуса на 
индивида или групата – институционалната принадлежност, членство в 
организации, управленски позиции и т.н.
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Фокусът на курса “Teach-D” и на настоящия наръчник е върху вътрешното 
измерение на понятието – културните различия в обществото, които тук, за 
краткост, ще наричаме “многообразие”.

Понятието “управление на многообразието” е сравнително ново. То се 
въвежда и развива като резултат от нуждите на предприятията да управляват 
работна сила и пазари с все по-големи културни различия в състава им 
(Томас, 1990). Едва през последното десетилетие възниква идеята, че 
натрупаните знания и умения в тази посока са не само приложими, но и 
необходими за управлението на обществата.

Терминът “управление на многообразието” съответно се 
отнася до адекватното и ефективно управление на различията 
посредством:

• знания
• динамични умения
• гъвкавост и адаптивност (способност да погледнем 

нещата от различен ъгъл)
• отказ от предубеждения (Ting-Toomey and Chung, 2004)

Същността му е в разработването и въвеждането на мерки, политики и 
програми за приобщаване на хора от различни среди и произход не само 
към колектива, от който те са част, но и помежду им (Мора Барак, 2016).
Управлението на разнообразието може да се разбира като умишлено 
използване от институциите на политически инструменти за регулиране 
на социалните отношения (Osipov, 2013). В сферата на политиката и 
обществените отношения, форми на управление на многообразието се 
явяват асимилацията, мултикултурализмът или интеркултурализмът.

Терминът “мултикултурализъм” описва “набор от нормативни идеали и 
програми за политики, които насърчават (по различни начини и с различни 
средства) включването  и участието на имигрантите и етническите 
малцинства в държавата и обществото, като се вземат предвид техните 
етнически и религиозни различия” (Triandafyllidou, 2011, стр.28).

“Междукултурализъм” е форма на “мултикултурализма”, която се фокусира 
не върху общността, а върху отделните индивиди, поставяйки акцент върху 
начините за комуникация, диалог и взаимодействие с представителите на 
различни култури (Triandafilidou, 2011).

“Асимилация” се отнася до процес, който завършва с пълното адаптиране 
на имигрантите към културата на приемащата държава (Maussen et al., 
2012). Този процес се случва постепенно: от една страна, налице е бавно 
отмиране на чувството за етническа принадлежност, свързана с културата и 
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традициите на страната на произход, а от друга - приемане и приспособяване 
към нови традиции, култура и морал (Maussen et al., 2012).

Съвременните механизми за управление на многообразието са силно 
повлияни от развитието на международните стандарти в сферата на 
правата на човека и правата на малцинствата, приети след Втората световна 
война. Използваните в миналото практики за принудителна асимилация 
и сегрегация - сега считани за незаконни, постепенно отстъпиха място на 
нова политика, гарантираща правата  на  хората  да  развиват културна 
идентичност, насърчаване и защита на многообразието. Това е динамичен 
процес, при който законовите рамки непрекъснато се променят, за да са в 
съответствие с най-новите модели на многообразие в отделните държави.

Каква е ролята на управлението на многообразието в 
училище?
Учителите и другите професионалисти, работещи в областта на 
образованието, се сблъскват ежедневно с многообразието. Училищата са 
особено важна арена за решаване на въпроси, повдигнати от наличието на 
културно многообразие, поради факта, че:
• те играят важна роля за формирането на бъдещите граждани и

следователно на плуралистичните общества;
• те са места за интензивно, ежедневно взаимодействие между учители,

ученици и родители;
• те са институции, които създават, предават и насърчават норми и

ценности и по този оказват пряко влияние върху развитието на култура
и толерантност в общуването и уважение към многообразието;

• многообразието в училищната среда непрекъснато се увеличава.
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Как може управлението на многообразието да бъде 
приложено на практика в училищата?
Управлението на многообразието в училище изисква повече от справяне 
с мултикултурната среда в класната стая или организирането на културни 
събития. Те са само елементи на необходимия цялостен подход, базиран на 
познание и разбиране, който ще позволи регулирането на обществените 
отношения както извън, така и вътре в училищата и ще създаде среда на 
равенство и недискриминация. За да управляват многообразието в училище 
адекватно и ефективно, училищната администрация и учителите трябва 
да проявяват разбиране и уважение помежду си. Това е задължителна 
предпоставка. Училищният мениджмънт и преподавателският състав също 
така трябва да проектират уважение към многообразието по отношение 
на етнически, езикови, културни, религиозни, възрастови, полови и други 
признаци. 

Съществуват редица мерки, принципи и практики, които могат да 
бъдат въведени, за да се даде възможност за ефективно управление на 
многообразието в училищната среда. Ето някои от тях:

• Подготовка на училищните ръководства и учителите  - създаване на
набор от знания, както и задълбочено разбиране на принципите не
само на основните права на човека, но и на правото му на културна
идентичност;

• Предоставяне на обучение за управление на многообразието и
междукултурните отношения и конфликти не само между учениците
и учителите, но също така и между представителите на учебното
заведение и родителите;

• Създаване на формални правила и процедури (насърчаване на
равенството, недискриминацията и уважение към многообразието),
които всички членове на персонала и учениците трябва да спазват;

• Разработване и въвеждане на „Кодекс за поведение“ и насоки за
управление на различията, които да подпомогнат училищното
ръководство, персонала и учителите при решаване на възникналите
проблеми от обективна гледна точка (на базата на закони, правила,
норми и стандарти), така че да се избегнат емоционалните и субективни
решения, доколкото е възможно;

• Създаване  на  специализирано звено по равнопоставеност и
недопускане на дискриминация (дори и само като допълнителен
ангажимент към нормалното работно натоварване на някои от
редовните преподаватели), към което учениците, студентите и
служителите, които смятат, че се нуждаят от подкрепа, да могат да се
обърнат при необходимост;

• Въвеждане на мерки за предотвратяване и санкциониране на
насаждането на омраза на всяко равнище и под всякаква форма;

• Въвеждане на мерки за предотвратяване и санкциониране на агресията
и насилието, насочени към проявите на многообразието;
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• Засилване на респекта към многообразието чрез въвеждане на редовни
дейности за насърчаването му  (като “ден на езиците”, когато определен
език или всички езици са представени в училище, и ще се ползват
дори при поздравяване; “Ден на религиите “, когато представителите
на определена религия или на всички вероизповедания ще могат да
представят на другите своите разбирания и ритуали, “Ден на културите”,
когато могат да се представят различни традиции или да бъдат
отбелязани празници, свързани с дадена етническа група);

• Въвеждане на уроци, които имат за цел да помогнат на учениците да
развият критично мислене и оценяване, основаващи се на съображения
и доказателства, а не на предразсъдъци и стереотипи; в идеалния случай
- приемане на подобен подход за универсален принцип на цялостното
обучение;

• Предоставяне на възможност на деца от различни етнически групи да
се включат в процесите за вземане на решения;

• Насърчаване създаването на ученически  комитет по многообразие (с
представители от всички групи) и подкрепа на неговата дейност;

• Насърчаване на открит диалог и дискусии по спорни въпроси.

Допълнителни препоръчителни подходи при преподаване на 
многообразието могат да бъдат намерени в раздел  “Добри практики” на 
наръчника.

1.2 Методи и дейности
В този раздел ще намерите някои предложения за това как да ангажиратe 
класа си в обсъждането на теми, свързани с многообразието и управлението 
му в училище. Кратките описания по- долу имат за цел въвеждането в 
дейностите. Пълното описание е достъпно на сайта на проекта „Teach-D“ на 
адрес: http://www.teach-d.eu/ и/или в посочените оригинални източници (на 
английски език).

Да го изиграем 
Целта  на  тази  дейност е  да  представи  основни  понятия  и  положения 
от сферата на човешките права, както и да подпомогне развитието 
на междукултурните и комуникационни умения чрез средствата на 
пантомимата. Участниците нямат право да говорят, а само да ползват 
жестове и мимики, за да предадат дадена информация на хора от друга 
култура, които може да не знаят езика. Участниците имат право да използват 
други материали или оборудване като реквизит по време на презентацията. 
Най-важният аспект е, че участват всички ученици  - те гледат представянето 
на всеки и участват в обсъждането и даването на обратна връзка в края.

Източник: https://www.coe.int/en/web/compass/act-it-out
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Направи крачка напред
Целта на тази дейност е да се повиши информираността относно 
неравенствата и да  насърчи съпричастността към хората в затруднено 
положение. Участниците играят специфични роли и се движат напред 
в съответствие с техните възможности за взаимодействие с другите и 
околната среда. 

Учителят подбира ролите в съответствие с конкретната ситуация и цел на 
сесията. Участниците са помолени да изберат карта, на която е записана 
дадената характерна роля и да не споделят информацията с другите. Те се 
нуждаят от известно време, за да влязат в образа, като учителят може да им 
помогне чрез конкретни въпроси, които ще ги вдъхновят да осъзнаят по-
пълно спецификата на ролята и условията, при които живее човекът, когото 
представят.

След като са имали достатъчно време да се подготвят индивидуално за 
играта, учителят ги кара да застанат в една линия. Той/ тя обяснява, че 
ще прочете някои ситуации или събития, едно по едно. Всеки път, когато 
даденото обстоятелство се касае до тях, те трябва да направят крачка 
напред. В противен случай - трябва да останат на мястото си.

По време на четенето, учителят трябва да остави на учениците време за 
размисъл, възможност да направят крачка напред или не и да видят, къде се 
намират в сравнение с другите. Необходимо е да се осигури и малко време, 
така че участниците в упражнението да излязат от ролята, да се дистанцират 
от представяния образ и да се включат в дискусията.

В края, преди всички да обявят ролята си, учителят трябва да ги помоли 
да опишат как са се чувствали: усетили ли са в даден момент, че техните 
основни човешки права са били игнорирани, срещнали ли са трудности, 
могат ли да се поставят на мястото на някои от другите участници в групата 
и да изпитат техните усещания? Дискусията следва да се насочи към 
въпросите: какво може да се промени, какво трябва да бъде направено за 
справяне с неравенството в обществото и др

Източник: https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-step-forward 
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Как да се насърчи равенството и многообразието в 
класната стая?

Възползвайте се от текущите новини и събития
Започнете дискусия по актуални теми, свързани с въпросите на 
многообразието, за да проверите нивото на познаване и разбиране на 
проблема от учениците. Целта е да се изясни как учениците реагират 
на предизвикателствата на многообразието, както и да им се предложи 
възможност да разработят решение за проблема.

Викторини
Въведете викторини за различни култури, религии, езици и т.н. Важно е 
учениците сами да участват в подготовката на въпросите. Те трябва да бъдат 
насърчени да направят собствено проучване и да помогнат на съучениците 
си да научат нещо за културите, езиците или религиите, представени в класа.

Проведете дебати и дискусии
Формирайте два отбора, които ще защитават и оспорват конкретна тема, 
свързана с управлението на многообразието. Учениците се разпределят 
по групи на случаен принцип, а не в съответствие с личните им позиции 
по въпроса. Дайте време на групите за изследвания и подготовка на 
презентация. След представянето на аргументите  и  на  двете групи, 
членовете на двата отбора могат да изкажат личните си мнения и да споделят 
опита си - как са се чувствали по време на подготовката и представянето. 

Разказвайте истории
Използвайте истории, които са предизвикателство към субективното 
възприятие и стереотипите. След представянето на историята, насърчете 
дискусия, която ще помогне на учениците да мислят за собствените си 
убеждения и да тестват границите на своите разбирания и убеждения.

Опитване на храни
Представете на учениците ястия от различни кухни в събитие, което 
може да се организира в сътрудничество с родителите. След дегустацията 
започнете дискусия за храната: подобна или различна е тя в сравнение 
с традиционните храни в тяхната култура, кое им е допаднало и кое – не. 
Използвайте възможността да обясните начините, по които определени 
храни са типични за определена страна или култура. 
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Чествайте празници 
Отбелязвайте различни празници, характерни за други страни, с учениците, 
за да разширите познанията им за различните култури и религии. 
Използвайте възможността да обясните предисторията на всеки празник 
и да обсъдите с учениците кое им е направило най-голямо впечатление, 
какво е предизвикало техния интерес.

Източник: 

1.3  Въпроси за дискусия 

Многообразието е важен аспект на живота и неговото управление е въпрос 
от голяма величина за всички съвременни общества. В условията на все по-
променящото се  население на Европа, управлението на многообразието 
ще продължи да бъде обект на интерес и дискусии, като неговото значение 
като инструмент за защита на правата на малцинствата тепърва ще 
нараства.  Ето някои въпроси за размисъл:
• Има ли закони за управление на различията във вашата страна? Смятате

ли, че настоящите правни мерки са ефективни? 
• Запознати ли сте с положителен пример за управление на

многообразието във вашата страна? Имате ли информация за пример
на добра практика от друга страна? Какви условия са необходими, за да
се приложат тези практики във вашата страна? 

• Какво мислите за възможността за прехвърляне на добрите практики в
други региони на Европа и извън нея?

https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/classroom-equality-diversity/ 
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1.4 Добри практики

Инициативите, описани в този раздел, можете да използвате изцяло или 
частично, включвайки ги в управлението на многообразието във вашето 
училище, или да ги приемете като източници на вдъхновение, за да 
разработите свой собствен подход. За повече подробности относно добрите 
практики, можете да посетите уебсайта на проекта „Teach-D” на адрес: http://
www.teach-d.eu/  и/или да се позовете на оригиналните източници.

Подкрепа за обучението на майчин език
Има много начини за подкрепа на многообразието и междукултурния 
диалог.. Един от тях е насърчаване на правото на образование на майчин 
език, запознаване с традициите и културните особености на етническата 
група, към която принадлежат децата. Например, Транскарпатският 
Унгарски институт „Ференц Ракоци ІІ“ в Берехово, Украйна, предлага всички 
свои курсове и на унгарски. Колежът се финансира от различни обществени 
организации, както и от унгарското правителство, и има за цел да се насърчи 
интелектуалния, културният и научен растеж на унгарската общност в 
Украйна. Една от предлаганите възможности е програмата за обучение на 
медицински сестри и здравни грижи, чиято цел е унгарската общност да 
има достъп до здравни услуги на родния си език. Колежът предлага също 
широка гама от неформални дейности за подпомагане на укрепването на 
социалните връзки между населението в региона (Maussen et al., 2012). 

Създаване на включващо учебно съдържание
Толерантност към многообразието може да се насърчава чрез учебните 
програми и съдържанието на учебния материал. Един от примерите е 
Образователният съвет на Кастилия и Леон, Испания, който включва 
историята и културата на ромската общност в своята учебна програма, за 
да се помогне разбирането на тази общност и борбата срещу стереотипите, 
които а свързани с нея (Фондация „Gitano“, 2016)

Координиране на обучението на учителите
Мощен механизъм за управление на многообразието е предоставянето 
на внимателно съставено и ефективно обучение за учители, което да 
им позволи да се справят с многообразието по най-добрия начин. Така 
например, в Норвегия мултикултурното образование и културното 
многообразие са задължителна част от всички образователни програми за 
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учители. В Дания и Финландия, аспекти на интеркултурното образование са 
вградени в задължителното първоначално обучение на учители (Ван Дрил 
и др., 2016).

Изграждане на многообразни преподавателски мрежи
Друг подход е създаването на мултикултурен преподавателски екип. В 
Германия (Северен Рейн-Вестфалия), е създадена мрежа от учители с 
имиграционен произход (Baysal-Polat и др., 2014 г.). В Обединеното кралство 
Агенцията по обучение на учители е въвела редица мерки (целенасочена 
реклама, схеми за наставничество, пробни курсове, стипендии за обучение, 
както и политика за подбор на институциите за първоначално обучение на 
учители), чиято цел е привличането и подготовката на преподаватели от 
различен етнически произход (Ван Дрил и др., 2016).

Включване на родителите
За да се гарантира успешното управление на многообразието в училищата, 
трябва да бъде установен контакт с родителите на учениците. Това 
може да стане чрез разпространение на информационни материали и 
безплатни обучения, достъпни на различни езици. Точно такъв е подходът 
на инициативата „Отворено училище” във Франция, която е конкретно 
насочена към родителите на учениците – мигранти от страни извън ЕС  
(„éduSCOL“).

Разбираемо е, че всички посочени инициативи, насочени към насърчаване 
на успешното съжителство на различията в училище, трябва да бъдат 
адаптирани към конкретните условия и специфичните проблеми на дадения 
регион. Един добър пример е мрежата, наречена “Да образоваме заедно 
училищата”, която обединява учебни заведения в Ирландия, заменили 
религиозното обучение с учебната програма “Да учим заедно”.
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Глава 2:
Права на малцинствата в 
образованието
Образованието е сложна система на взаимодействие на знания, умения, 
политики, практики, идеологии и участници. То може да се разглежда като 
„инструмент“, тъй като:

• осигурява трансфер на натрупани знания; 
• дава възможност за придобиване на умения; 
• предава норми и ценности между поколенията и следователно… 
• запазва и поддържа нормите и порядките в едно общество;
• налага доминиращия културен ред като официален и законен модел; 
• разширява мирогледа на хората и може да им даде вдъхновение и 

сили да променят статуквото;
• овластява хората да осъществяват социални промени.

Правната рамка, която наложи многообразието като образователен модел 
в Европа, е рамката за защита на правата на малцинствата.* Поради 
това, настоящата глава ще въведе понятието „права на малцинствата в 
образованието“ и неговите аспекти. Тя също така ще очертае ключовите 
елементи, които трябва да бъдат взети под внимание, когато се оценява до 
каква степен тези права са обезпечени и се прилагат на практика. Правата 
на малцинствата в областта на образованието могат да се разглеждат като 
платформа, която не само гарантира, защитата на хората от дискриминация, 
въз основа на тяхната етническа и културна принадлежност, но също така 
и дава възможност на всички представители на обществото да се развият 
своята идентичност, заедно със знанията и уменията, необходими за 
активно участие в социалния живот.

2.1 Ключови понятия и определения 

Кои са малцинствата съгласно международното право?
Въпреки че няма международно съгласувано определение, най-често се 
цитира Франческо Капоторти, който в рамките на сесия на ООН през 1977 г. 
предлага следното определение за малцинство:
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“Група, числено по-малка от останалата част от населението на 
дадена държава, която не е в господстващо положение, чиито 
членове - граждани на държавата - притежават етнически, 
религиозни или езикови характеристики, различни от тези 
на останалата част от населението, и показват, дори само 
имплицитно, чувство за солидарност, насочено към запазване 
на тяхната култура, традиции, религия или език”

Какво представляват различните видове малцинства?
Като се има предвид правната норма за положението на малцинствата 
на международно и национално равнище, могат да се разграничат два 
основни вида “малцинства”. За “стари малцинства” се считат автохтонните, 
историческите и традиционните малцинства (национални, етнически, 
религиозни, езикови малцинства и коренните народи), като датското и 
фризийското малцинство в Германия, немскоговорящото малцинство в 
Южен Тирол, ескимоските народи, наричани Сами, както и ромските групи 
в Европа. Като “нови малцинства” се разглеждат общностите, формирани 
в резултат от миграцията през последните десетилетия (имигрантите и 
членовете на техните семейства), както и т. нар. социални малцинства. 

От гледна точка на международното право под закрила на специалните 
закони, предоставящи колективни права, попадат само националните 
малцинства и групите със статут на коренно население. На имигрантите, 
бежанците и социалните малцинства не се предоставят права като на 
група. Законът ги защитава като отделни лица по линията на общото 
законодателство срещу дискриминация на основа на човешките, 
икономическите и социалните права. Въпреки това, в момента в 
международен план се водят дебати дали някои от тези групи също трябва 
да попаднат под закрилата на международното право.

Държава по произход и диаспора
Държавата по произход (родина) е националната държава на произход на 
малцинство, което живее в друга държава. Едно национално малцинство 
може да споделя етнокултурните връзки със своята родина и да се стреми да 
поддържа тази връзка. То също така може да бъде установено в отдалечена 
от родната страна държава. Общностите, които живеят извън границите 
на родината си, но поддържат чувството за солидарност помежду си и с 
държавата си по произход, са известни като „диаспора“.
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Регионални и малцинствени езици
Регионалните и малцинствените езици, определени от Европейската харта 
за регионални и малцинствени езици (ECRML), са: „езици, които традиционно 
се използват на територия на дадена държава от нейни граждани, които 
представляват числено по-малка група от останалата част от населението 
на държавата“. Тези езици не са официални за държавата. Диалектите и 
езиците, говорени от емигрантите не се отнасят към „малцинствените 
езици“ по линията на Европейската харта (Съвет на Европа, 1992 г.). В 
политическите документи и научните публикации понякога видовете 
езици, обхванати от ECRML, се представят с понятия като „автохтонни“, 
„традиционни“, „местни“ или „стари“ малцинствени езици, , за да се 
разграничат от езиците на „новите“ малцинства. Малцинствен език в една 
държава може да има статус на официален за друга (например унгарският 
в Украйна). В такива случаи говорим за „езици на малцинства с държава на 
произход“. Езиците, които нямат статут на мнозинство никъде, се считат за 
„уникални езици на малцинствата“ и също така попадат под защитата на 
ECMRL (такъв език например е фризийският). 

Какви са правата на малцинствата? (What are 
Minority Rights?).2017 - https://www.youtube.com/

Ако езикът на малцинството има официален статут на национално или 
регионално ниво, той не попада под закрилата на ECMRL, освен ако 
държавата, подписала конвенцията, не поиска това. Диалектите обаче 
не може да бъдат поставени под защита на ECMRL. Тъй като целта на 
Европейската харта е да се популяризират и защитават езиците (а не  
личностите от съответните езиковите общности), тя подкрепя използването 
на съответните малцинствени или регионални езици във всички сфери 
на живота (образование, администрация, медии и др.), но не предоставя 
индивидуални права на носителите на езика. 
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Защо законът защитава правата на малцинствата в 
сферата на образованието?
През 90-те години избухването на етническо насилие и въоръжени 
конфликти в бивша Югославия и в някои от съветските републики накара 
международната общност да осъзнае необходимостта от структурирана 
и институционализирана защита на правата на хората от различните 
етноси в Европа. ООН бе първата институция, която реагира на създалата 
се ситуация на международно ниво. С декларацията си от 1992 г., 
приета с консенсус от държавите-членки, ООН постанови, че хората, 
принадлежащи към различните национални, етнически, религиозни и 
езикови малцинства, трябва да бъдат защитени. През същата година 
Съветът   на  Европа представи „Европейската харта за регионалните и 
малцинствените езици (ECRML)“, а през 1995 г.   и   „Рамковата конвенция за 
защита  на  националните малцинства“ (FCNM). Тези два документа не само 
демонстрираха ангажимента на Съвета на Европа и държавите-членки да 
популяризират и подкрепят езиковото и културното многообразие в Европа, 
но и да определят стандарти за разработване и прилагане на съответните 
политики и мерки за гарантиране защитата на малцинствата (Европейски 
парламент, 2017 г.).  

Именно тези  инструменти посочват и ключовото значение на 
образованието в процесите  на  изграждане  на  идентичност, насърчаване на   
междукултурния   диалог, осигуряване на мирно съвместно съществуване и 
сближаване на отделните индивиди в мултикултурните общества. ECRML и 
FCNM задават, а също така и очертават конкретни параметри за прилагането 
на разпоредбите. 

Декларация за малцинствата, 1992 г
„Декларацията на ООН за правата на лицата, принадлежащи на 
националните или етническите, религиозните и езиковите малцинства“ 
е ключовият документ в световен план. Тази международна декларация 
включва член 4 (§4), който гласи: „държавите следва, когато е уместно, 
да предприемат мерки в областта на образованието, за да насърчат 
познаването на историята, традициите, езика и културата на малцинствата, 
съществуващи на тяхна територия. Лицата, принадлежащи към малцинства, 
трябва да имат адекватни възможности да придобият знания за обществото 
като цяло“ (Общо събрание на ООН, 1992 г.).

Европейска харта за регионалните или малцинствените 
езици (ECRML)
ECRML е международен договор, предназначен да защитава и 
популяризира регионалните и малцинствените езици и да дава възможност 
на публичните говорители да използват тези езици както в личния, 
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така и в обществения живот. Хартата влезе в сила на 1 март 1998 г. С 
ратифицирането ѝ държавите-членки на Съвета на Европа потвърждават, 
че са поели ангажимент да защитават и популяризират регионалните 
или малцинствените езици в тяхната държава. Понастоящем двадесет и 
пет държави са ратифицирали Хартата, а осем държави са я подписали, 
но все още не са я ратифицирали (Съвет на Европа, 2018 г.). ECRML гласи, 
че малцинствените и/или регионалните езици не само трябва да бъдат 
изучавани, но и че те би следвало да бъдат езиците, на които се осъществява 
обучението във всички нива на образование (чл 8 §1а до §1д). Тя изисква 
държавите да вземат мерки, преподаването на историята и култура да бъде 
в съответствие с тези, които защитените езици представят, да осигурят 
основно и продължаващо обучение на учителите, да създадат надзорни 
органи, отговарящи за наблюдението на приетите мерки, както и да следят 
напредъка, постигнат в установяването или развитието на преподаването 
на малцинствените и регионалните езици. Освен това член 8§2 от  ECRML 
гласи, че малцинствените и регионалните езици трябва да бъдат защитени 
не само в териториите, където те се използват традиционно, но също така и 
когато броят на ползвателите им е значителен и оправдан от гледна точка 
на необходимостта от специални образователни договорености.

Рамкова конвенция за защита на националните 
малцинства (FCNM)

“Базирано на  Рамковата конвенция за защита 
правата на малцинствата, 2018” и съответно на 
ECMRL Европейската харта за регионалните и 
малцинствени езици

FCNM е правно обвързващ инструмент, използван за защита на 
националните малцинства в държавите-членки на Съвета на Европа. 
Конвенцията е в сила от 1 февруари 1998 г. и определя принципите 
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и целите, които държавите трябва да постигнат. Тя дава и насоки за 
лингвистичната свобода на националните малцинства и техните права 
по отношение на образованието (Съвет на Европа, 1994 г.). FCNM има за 
цел да популяризира осведомеността и познанието на езика, културата и 
традициите на националните малцинства и признава образованието за 
основен механизъм, който би позволил постигането на тези цели. 
FCNM гарантира на малцинствата не само право на образование, но и 
специфични права в тази сфера, които се отнасят както до формални и 
неформални дейности и практики, така и до образователните системи 
и политики. Едновременно с това FCNM регламентира и следното: 
недискриминация; насърчаване на толерантността и междукултурния 
диалог (член 6), езиковите права в образованието (член 8), правото на 
образование относно културата, историята, езика и религията (член 12), 
правото на собствени  образователни институции (член 13) и правото на 
използване на майчин език (член 14).

Какви са тематичните области за прилагане правата на 
малцинствата в образованието?
Въз основа на разпоредбите, поставени от FCNM и ECRML, структурният 
подход за оценка на това дали една образователна система зачита и 
защитава правата на малцинствата, би следвало да вземе предвид:
• Използване на различни езици в образованието
• Образователна инфраструктура на всички нива (включително за 

възрастни)
• Достъп до образование
• Ресурси (обучени преподаватели, учебници и учебни помагала)
• Уважение към многообразието и недискриминацията
• Образованието като инструмент за интеграция и сближаване

2.2 Методи и дейности 
В този раздел ще намерите някои предложения за това как да ангажирате 
своя клас в обсъждането на теми, свързани с правата на малцинствата в 
образованието. Тук ще намерите кратки описания. За да се запознаете с 
пълната версия на дейностите, моля, посетете уебсайта на проекта „Teach-D“ 
на адрес: http://www.teach-d.eu/  и/или потърсете цитираните източници.

Мисловна карта на правата на малцинствата в 
образованието
Мисловната карта (Mind map) е графичен начин за представяне на идеи 
и понятия. Това е визуален инструмент на мисленето, който посредством 
структурирането на информацията, дава възможност на човек да 
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анализира, разбере, синтезира, припомни и генерира нови идеи. За разлика 
от традиционните записки или обикновения текст, мисловната карта 
представя информацията по начин, който наподобява начина на работа 
на мозъка. Предизвиквайки едновременно и аналитичното, и творческото 
мислене, тази дейност напълно ангажира съзнанието, развивайки всички 
негови когнитивни функции. А най-хубавото е, че това е наистина забавно!

Когато различията са от значение 
идентичността си. Целта е участниците да визуализират думите и 
фразите, които използват, за да опишат себе си, както и „етикетите“, които 
обществото им е наложило. Използвайте ги, за да задълбочите разбирането 
на учениците за тях самите, групите, народите, както и  историческите и 
политическите дати.

2.3 Въпроси за дискусия

Съществуват различни теми, по които статутът на малцинствата в 
областта на образованието и спазването на техните права се оценяват от 
наблюдаващите органи, политиците, експертите, гражданското общество 
и заинтересованите страни. Именно те ще бъдат обсъдени по-долу чрез 
примерни теми за дискусия.

Разсъждавайте върху употребата на езиците в 
образованието:
• Предоставя  ли  се  на  малцинствата възможност да изучават майчиния 

си език – под каква форма и при какви условия? Дали те са представени 
като допълнително учебно съдържание, избираем курс, редовна 
програма?

• Приетите договорености валидни ли са за по-малките малцинствени 
групи? Какви са изискванията, приетите прагове - минимален брой 
на учениците, които  могат  да  формират  клас за обучение по 
малцинствените езици? 

• Лицата, принадлежащи към националните малцинства, имат ли 
възможност да изучават своя майчин език на всички нива на 
образование? Съществува ли възможност за курсове на  обучение за 
възрастни?

• Дали езикът на малцинствата е също и език на преподаване или са 
предвидени само езикови класове за лицата, принадлежащи към дадено 
национално малцинство?
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Разсъждавайте върху ролята на образователната 
инфраструктура:
• Има ли някаква образователна институция, която да предоставя на 

малцинствата възможност за образование на техния майчин език?
• Могат ли малцинствата да инициират и поддържат свои собствени 

образователни институции - какви са административните процедури и 
ограничения? Държавата подкрепя ли, улеснява ли по някакъв начин 
малцинствата в този процес?

• Предоставят ли местните и/или националните власти финансова 
подкрепа на частни учебни заведения, създадени и управлявани 
от малцинства? По какъв начин се управляват тези образователни 
институции?

• Има ли обществени училища, които предлагат подходящо образование 
на малцинствата?

• Съществува ли възможност държавите по произход да подкрепят 
създаването на образователни институции за своите малцинства в 
чужбина?

Разсъждавайте върху достъпа до образование:
• Какви са съществуващите административни и други изисквания за 

регистриране на дадено лице или членовете на неговото семейство в 
малцинствена образователна институция? 

• Каква е възможността за достъп до адекватна образователна 
инфраструктура на всички нива?

• Какви са условията, предоставени от държавата, за да се улесни 
физическият достъп на членовете на малцинствата до съответните 
образователни институции?

• Какви са съществуващите договорености, които дават възможност 
за преминаване на членовете на дадена малцинствена група от едно 
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образователно ниво в друго (т.е. език на финалните и/или входящите 
изпити, минимална квота за малцинствените ученици/студенти, 
възможност за получаване на стипендии за постигнатите постижения)?

• Какви програми съществуват за подпомагане на малцинствените деца 
в образованието, въз основа на техните специфични културни или 
социално-икономически потребности?

Разсъждавайте върху образователните ресурси:
• Съществуват ли подходящи образователни материали, които да 

подкрепят малцинствата в учебния процес?
• Държавата подкрепя ли финансово създаването на подобни ресурси?
• Какви са възприетите подходи за развитието на учебното съдържание 

и програми? Подкрепя ли държавата задълбочаването, подобряването 
и разширяването на учебните програми?

• Има ли система за подготовка на преподавателски състав за работа с 
деца, принадлежащи към малцинствени общности?

• Има ли система за обмен на знания, опит и практики между 
малцинствените студенти? Създадена ли е комуникация с 
административния и преподавателския персонал отвъд границите на 
дадената държава?

Разсъждавайте върху това как се формира уважение 
към многообразието и недискриминация:
• Съществуват ли юридически норми и практики, които гарантират 

сигурност на малцинствените групи? Съществуват ли разписани, ясни 
механизми за противодействие на проявите на дискриминация и 
нетолерантност?

• Има ли условия и законови мерки, които да позволят развитието и 
поддържането на културни идентичности в областта на образованието?

• Взети ли са необходимите мерки, които подпомагат утвърждаването 
на толерантността и взаимното разбирателство като ценности в 
съвременното общество?

Разгледайте как образованието може да се използва 
като инструмент за интеграция:
• Образователната институция насърчава ли интеграцията на 

малцинствата и социалното сближаване?
• Въпросите за правата на малцинствата включени ли са в училищната 

политика?
• Насърчават ли се културните различия като ценности?
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• Учебното съдържание насърчава ли уважението към малцинствата?
• Какъв е тонът на дебатите относно сегрегацията и интеграцията?
• По какъв начин разнородната културна среда в обществото е отразена 

на ниво училищното ръководство?

Разсъждавайте     върху    управлението на 
многообразието, предвидено от FCNM и ECMRL
• Вашата страна подписала ли е Рамковата конвенция за защита на 

националните малцинства  и / или Европейската харта за регионалните 
и малцинствените езици? Ако е така, какви промени са настъпили 
в образователната система  на  вашата страна след  датата  на 
подписването? Ако не, каква би могла да бъде причината за това и как 
може да се активира политическата воля в тази посока?

• Бихте ли казали, че образователната система във вашата страна е 
“приятелски настроена” към малцинствата? Защо или защо не?

• Какви са добрите примери за защита на правата на малцинствата в 
образователните практики във вашата страна?

• Какво мислите за правата на малцинствата в образованието извън 
Европа? Има ли положителни практики, които могат да бъдат приложени 
в Европа?

• Какво вие можете да направите, за да се гарантира, че всички ученици 
в класната стая сега и за в бъдеще ще се ползват от равни права? А в 
рамките на учебното заведение?

• Какво още може да се направи, за да сме сигурни, че образователните 
права на всички ученици ще бъдат защитени?
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2.4 Добри практики

Инициативите, описани в този раздел, можете да приложите изцяло 
или частично във вашата работа, или да използвате като източници за 
вдъхновение, от които да вземете идеи, за да разработите свой собствен 
подход. За повече подробности относно добрите практики, моля, вижте 
уебсайта на проекта „Teach-D“ на адрес:http://www.teach-d.eu/.

Употреба на езиците
• Законът за прилагане на специални права (2001) в Словения налага да 

се използват и двата езика (словенски и унгарски) в предучилищните 
заведения, които се намират в региони, където етническите общности 
са смесени. Например, в двуезичното училище в гр. Помуржи е въведена 
политиката „един човек - един език”, при която учителят използва само 
единия език в комуникацията си с  учениците (за предпочитане неговия 
роден език), като си партнира с друг преподавател, който говори другия 
език.

• В района на баските в Испания родителите на учениците могат да 
избират между испански, баски и двуезични образователни модели. 
Някои училища предлагат различни модели на обучение, така че 
родителите могат да решат как да се обучават децата им, без да се 
налага да ги изпращат в друго училище.

Образователна инфраструктура 
• В района на Шлезвиг-Холщайн (Германия) датските образователни 

институции за малцинствата се ползват не само от подкрепата на 
държавата на произход, но и както и всички немски училища в Германия, 
от германското публично финансиране. 

• Новият закон за българското училищно образование предвижда 
разширяване на целодневното обучение, създава държавни стандарти 
за гражданско и интеркултурно образование и забранява сегрегираните 
класове. 

Достъп до образование
• В Кипър целевата програма “Училищни и социални дейности за 

приобщаване” (започнала през академичната 2015-16 г.) има за цел да 
разшири и подобри инициативата за “зони с образователен приоритет”, 
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където допълнителен акцент е поставен на намаляването на процента 
на отпадане от училище и подобряване на основните умения. Тя не е 
насочено пряко към ромите, но в тези зони живеят най-вече кипърски 
роми.

• В Италия има национален проект, насочен пряко, но не само, към 
децата от ромски произход, синти и каминанти. Дейностите са свързани 
с включване на семейството в процеса на образованието. Целта е да се 
улесни достъпът до местните социални услуги за цялото семейство, с цел 
подобряване на здравната профилактика. Програмата първоначално 
включва 23 училища, от които 18 са начални училища и 5 прогимназии, 
с общо 42 класа и над 900 ученици, от които около 156 са роми, синти и 
каминанти.

Образователни ресурси
• В Румъния унгарските езикови институции не могат да използват 

учебния материал по унгарски език в своите училища, тъй като 
всички материали трябва първо да бъдат акредитирани от държавата. 
Като такива унгарските училища често превеждат румънски учебни 
материали на унгарски език, което не е икономически ефективно. 
Учениците, които учат на унгарски език обаче, могат да вземат изпитите 
си на унгарски, а два университета предлагат унгарска учебна програма 
(освен това, три частни университети предлагат обучение на унгарски 
език). Унгарското правителство финансира езиковото обучение чрез 
граждански организации, базирани в Румъния.

• В Австрия майчин език на мигрантите се преподава като избираем 
предмет  или  избираеми  упражнения, които се провеждат в 
допълнителни (следобедни) часове, или пък са интегрирани в общата 
учебна програма, като учителят по майчин език работи заедно с 
основния учител.

Зачитане на многообразието и недискриминацията
• В Ирландия организацията „Gael Linn Gael“ организира летни колежи 

и дебати между училищата, за да предостави на учениците условия, 
социален контекст за използване на ирландския език (едно от 
предизвикателствата на ирландското езиково обучение).

• “Солидарност с ромите – малцинства помагат на малцинства“ е 
инициатива на  Федералния  съюз на европейските националности 
в Унгария.  Най-забележителната добра практика тук е насочена към 
изграждането на мрежа от малцинствени училища в Унгария, Дания и 
Германия и насърчаване на международния обмен на ромски студенти.
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Глава 3:
Равенство и недискриминация

Образованието има ключова роля за елиминиране на негативните 
нагласи към различността, за популяризиране принципите на равенство 
и недискриминация, както  и  за запознаване  с  правните механизми  за 
защита  от  дискриминация. Тези принципи и механизми се основават на 
многобройни международни документи, които задават законовата рамка в 
европейски и в световен план. Усилията за премахване на дискриминацията 
по расов или етнически признак поставиха ЕС под натиск да приеме 
допълнителни закони, наред с тези, забраняващи дискриминация на 
основата на възраст, физически увреждания или на сексуалната ориентация. 
С вълната от мигранти и бежанци към Европа стана ясно, че разширяването 
на обхвата на протекция следва да обхване и нови признаци, които се 
очертаха в последните години.

3.1 Ключови понятия и определения

Какво е дискриминация съгласно законодателството?
Комитетът по правата на човека на ООН определя дискриминацията 
като “всяко различие, изключване, ограничение или предпочитание, ... 
което има за цел или резултат да унищожи или да накърни признаването, 
ползването или упражняването от всички лица на равнопоставеност, на 
всички права и свободи “(Комитет на ООН по правата на човека, 1989 г., 
§ 7). Актове на дискриминация възникват по всяко време, когато хората 
се третират различно при сходни ситуации или се третират еднакво 
в  различни ситуации. Тези действия често отразяват принадлежността 
или възприемането на принадлежността към определени социални, 
икономически или расови групи и категории. 

Принципът на недискриминация не е отделно човешко право, а е 
последица от правото на равенство, което се определя като недопускане 
на неравно третиране. Когато подобно неравностойно третиране възникне 
в социален, политически и/или икономически аспект, то подлежи на 
правен контрол. Това засяга случаите, когато се предоставят права или са 
наложени задължения на някои лица, а на други не, а разграничението 
между двете категории се прави въз основа на критерии, които се определят 
като неподходящи. Тези критерии могат да включват широк спектър от 
характеристики, свързани с политическата, религиозната, етническата, 



44

расовата, половата или социалната идентичност на дадено лице, както и 
физически признаци като цвят на кожата, тегло или други генетични белези.

Как международните стандарти противодействат на 
дискриминацията?

Обезпечаване на равнопоставеността между всички хора е основан 
принцип за борба с дискриминацията, използван от обществата и правните 
системи. Това изисква еднаквите ситуации да се третират по еднакъв начин, 
а различните ситуации - различно, а когато това не е така, да има обективна 
и основателна причина. В някои ситуации вътрешното и международното 
право допускат да се вземат предвид различията между отделните индивиди 
или между дадени групи от хора. Поради това, много дебати се разгръщат 
именно по въпроса кои разграничения са допустими и кои представляват 
забранена дискриминация.

Основните международни 
антидискриминационни закони са:

• Всеобща декларация за правата на човека (1948)
• Европейска конвенция за защита на правата на 

човека и основните свободи (1953)
• Европейска социална харта (1961)
• Международен пакт за икономически, социални и 

културни права (1966, изм. 1976)
• Международен пакт за граждански и политически 

права (1966, изм. 1976)
• Харта на основните права на Европейския съюз 

(2000)
• Директивата на ЕС относно расовото равенство 

(2000)
• Директивата на ЕС за равно третиране в областта 

на заетостта (2000)

Интересен пример за развита национална правна рамка е Нова 
Зеландия. Нейният Закон за правата на човека от 1993 година забранява 
дискриминацията на основата на 21 признака.  

Кои характеристики са законово защитени от 
дискриминация в ЕС?
Член 21, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз 
(2000 г.) гласи:
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„Всякаква дискриминация, основана на пол, раса, цвят, 
етнически или социален произход, генетични характеристики, 
език, религия или вяра, политическо или друго мнение, 
принадлежност към национално малцинство, имущество, 
рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация, се 

забранява“ (Европейски парламент, Съвет и Комисия) 

Списъкът на характеристиките, които се ползват с правна защита, не е 
изчерпателен и продължават да възникват нови основания, които подлежат 
на правен контрол. Поради това използването на думите “като например” 
всъщност въвежда списък с характеристики като примери. За  илюстрация, 
с развитието на законите, наднорменото тегло може да бъде прието като 
„черта на личността“  и съответно може да се разглежда като основание за 
дискриминация, особено на работното място. Този проблем присъства и в 
училищата, където според проучванията, се оказва, че учителите имат по-
ниски очаквания към учениците с наднормено тегло и считат тази група деца 
за немарливи и емоционални (Rudd Center, 2008, стр. 6). Това отношението 
на учителите може да окаже влияние и върху някои ученици, които да 
започнат да проявяват лошо отношение към съучениците си с наднормено 
тегло. Като последица от подобно неравностойното третиране в учебните 
заведения засегнатите млади хора да отсъстват от училище, което намалява 
техните възможности за успешно завършване и придобиване на по-висока 
степен на образование, но също така може да породи у тях склонност 
към депресия, ниско самочувствие, ниска самооценка и дори мисли за 
самоубийство.

Каква е разликата между пряката, косвената и 
структурната дискриминация?
Важно е да се има предвид,   че   дискриминационните  практики   имат 
различни форма. Пряката дискриминация се отнася до преференциалното 
третиране на едно лице пред друго при сходни обстоятелства, но 
така и еднаквото третиране на хора в различни ситуации. Директната 
дискриминация често възниква, когато съществува намерение да се 
дискриминира лице или група въз основа на определени характеристики 
или черти.

Дискриминацията може да бъде непряка, когато дадена практика, 
правило, изискване или условие е неутрално на външен вид, но има 
непропорционално въздействие върху определени групи. Да приемем 
например, разпоредба, която установява, че само хора над 1,80 метра 
могат да посещават университет. Това правило представлява пряка 
дискриминация въз основа на височината, но също така представлява 
непряка дискриминация на основата на пола, тъй като жените са по-ниски 
от мъжете, и като група е по-малко вероятно да изпълнят критерия за 
височина. В училищната среда изискванията за местожителство, графика 
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на учебните часове и ваканциите могат да имат непряко въздействие върху 
различните групи деца и способността им да посещават училище. Непряка 
дискриминация може да възникне неволно или без умисъл, но въпреки 
това тя следва да бъде отчитана и избягвана.

Дискриминационните нагласи също могат да станат структурни, когато 
правилата, нормите, моделите на поведение и практиките в институциите 
и другите обществени структури възпрепятстват определени групи или 
индивиди да се ползват от права или възможности, предоставени на 
мнозинството (Marco, 2013).* Откриването на структурна дискриминация 
изисква проучване и разпознаване на това как самото общество е 
организирано по начини, които поддържат една система на неравенство. 
Справянето със структурната дискриминация чрез програми за 
добронамерени мерки може да доведе до непряка дискриминация, 
като отдели някоя група със специално отношение, дори ако е с  добри 
намерения.

Многоизмерна/множествена и междусекторна 
дискриминацията
Понятието „многоизмерна дискриминация“ се появи в последните 
десетилетия, когато стана “все по-очевидно, че е подвеждащо да се 
опитваме да анализираме всички случаи на дискриминация като свързани 
с една и съща причина” (Ellis & Watson, 2012:156). Когато хората са обект 
на дискриминация по повече от един признак, говорим за многостранната 
или множествена дискриминация. Например ромска жена кандидатства 
за работа, но е отхвърлена, тъй като работодателят предпочита да наеме 
мъж, но изобщо не иска да наема хора от ромски произход. В този случай 
отхвърленият кандидат може да претендира, че е бил дискриминиран, въз 
основа на етническа принадлежност, на пол, или и на двете основания 
заедно.  
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Понятието междусекторна дискриминация се използва, за да опише 
ситуация, при която две или повече основания действат неразделно като 
основа за дискриминация. Жените с увреждания често се сблъскват със 
ситуации, в които проблем се оказва както увреждането, така и полът 
им. Особено на работното място, жените с увреждания са приемани като 
“по-непригодни за работа, отколкото мъжете с увреждания или жените, 
които не са с увреждания”, което показва, че жените са особено уязвима 
група в категорията на хората с увреждания (Brothers, 2003; Breslin, 2003). 
Междусекторната дискриминация ни позволява да разсъждаваме върху 
пресечната точка на повече от една категория уязвимост, някои по-видими 
от други. Освен това трябва да се обърне особено внимание как може да 
възникне множествена дискриминация от различни източници, в случаите 
когато различни групи от мнозинство или общности отхвърлят един и същ 
човек.

Съдебна практика
Принципите на недискриминация и равенство в областта на образованието 
продължават да бъдат дискутирани в юридическите среди. Въпреки че 
образованието се смята за ключова сфера за възпитаване на толерантност 
към различията, все още често се срещат практики на расово и етническо 
профилиране. Конкретните правни казуси включват: Белгийското езиково 
дело (1968), касаещо неравнопоставеността между предоставяното 
образование на френски и на холандски език; делото, водено от Orsus 
срещу Хърватия (2010), което разглежда създаването на изцяло ромски 
и на смесени класове; делото, заведено от лице с инициали Д.Х. срещу 
Чехия (2007), разглеждащо отделянето  на  ромите  в  специализирани 
училища; както и случаят Уолдман срещу Канада (1999) за преференциите, 
предоставяни на римокатолическите училища. Повече информация за тези 
случаи, заедно с други примери, можете да намерите на уебсайта на проекта 
„Teach-D“ на адрес: http://www.teach-d.eu/.

3.2 Методи и дейности 

В този раздел ще намерите някои предложения за това как да ангажирате 
своя клас в обсъждането на теми, свързани с недискриминацията и 
равенството. Тук ще намерите кратки описания на инициативите. За 
пълната версия, моля, посетете уебсайта на проекта „Teach-D“ на адрес: 
http://www.teach-d.eu/
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Как се развива идеята за различията
Това упражнение разглежда как международната и европейската правна 
система променят нормите и разбиранията за онова, което се приема за 
различие. Задачата се състои в това учениците да проучат и сравнят три 
различни закона (параграфи от тях), за да анализират как се е развивало 
правното мислене във  връзка  дискриминацията.

Изкарай го в аут (Kick it out)
Това упражнение, вдъхновено от „Да се срещнем лице в лице с историята и 
нас самите“ (Facing History and Ourselves), изследва контекста на спортните 
събития за насърчаване или застрашаване на принципа на равенство и 
дискриминация. Заниманието насърчава учениците да отразят собствения 
си опит като фенове или членове на даден отбор и да разсъждават върху 
проблема как спортът създава линии на разделение между хората и 
идентичности, които не само че не приемат другостта, но и я дискриминират.

Цветни групи 
Целта на тази игра е да даде възможност на децата да преживеят пряка 
дискриминация. Участниците са случайно разделени на три групи. На всяка 
група се дава цвят, въз основа на който ще бъдат третирани по един или 
друг начин: едната група се ползва от преференциално отношение, втората 
се третира по същия начин както обикновено, докато третата е изолирана и 
е в неравностойно положение спрямо останалите.
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3.3 Въпроси за дискусия

Този раздел ще направи преглед на някои от начините за разбиране на 
дискриминацията в собствения ни живот, класните стаи и училищата, както и 
проблемите, свързани с поддържането на принципите на недискриминация 
и равенство. Тук трябва да се вземат предвид и обстоятелствата около 
наскоро пристигналите мигранти и бежанци.

Споделете собствения си опит на дискриминация.
• Почувствали ли сте някога, че сте били третирани несправедливо в 

сравнение с другите, поради:
- Вашия пол?
- Вашата възраст?
- Езика, който говорите?
- Липсата на висок социален статус?
- Липсата на висок финансов статус?
- Расовата си принадлежност?
- Това, че изповядвате дадена религия и спазвате нейните традиции?

• Разбрахте ли, че това нечестно спрямо вас отношение е резултат от 
дискриминационни практики?

• Имахте ли възможност да се защитите? Как?

Размишлявайте върху състава на вашата класна стая.
• Какви са видимите разлики? А невидимите? Помислете за някои начини 

да обсъдите различията в класната стая по уместен, открит начин. Има 
ли теми, които са твърде чувствителни за обсъждане?

• Съществуват ли антидискриминационни политики във вашето 
училище? Те съответстват ли на многообразието във вашата класна 
стая? Как тези политики могат да бъдат подобрени и разширени?

• Има ли примери, в които практиките на пряка и непряка дискриминация 
са налице в училищната и учебната политика? Оправдани ли са те от 
гледна точка на образователната мисия?

• Вашият преподавателски стил приобщаващ ли е? Проявявате ли 
толерантност към различията? 

Разгледайте как училищните материали, учебните 
програми и стиловете на преподаване често правят 
разграничение между обучаемите.
• Как може да адаптирате вашия начин на преподаване към 

многообразието в класната стая?
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• Училището   ви   дискриминира   ли  пряко или  непряко  група 
ученици? Какви са причините за това? Как училището оправдава 
дискриминацията?

• Кои права на учениците са били нарушени? Как тези права обхващат 
различни задължения и очаквания, както на училището, така и на 
държавата?

• Какви примери за дискриминация са често срещани в училищата? Как 
училищата могат да се грижат за равенството и справедливостта в 
обществото?

3.4 Добри практики

Инициативите, описани в този раздел, можете да приложите изцяло 
или частично във вашата работа. Или да ги приемете като източници на 
вдъхновение, които да използвате за разработка на свой собствен подход за 
управление на многообразието в училище. За повече подробности относно 
добрите практики, моля, посетете уебсайта на проекта на адрес: http://www.
teach-d.eu/  и/или оригиналните източници. 

Използване на игри за преподаване на толерантност
През последното десетилетие миграцията в граничните райони между 
Австрия и Италия е все по-голяма и осезаема. Проектът “Diversity4Kids: 
Изучаване на междукултурния диалог и разнообразието в училище чрез 
игра, взаимодействие и истории” е финансиран от програмата „Interreg 
IV Италия – Австрия“ и разработен от „Eurac Research“ и „ZeMiT“ (Zentrum 
für MigrantInnen in Tirol). Програмата е вдъхновена от изказването на 
Мишел де Монтен: “Играта трябва да се счита за най-сериозната дейност за 
децата” и нейната цел е децата да се научат да разпознават и преодоляват 
предразсъдъците и ксенофобските нагласи чрез игра, театър, биографични 
семинари и разкази. Понятия като толерантност, съвместно съществуване 
и многообразие се предават и популяризират под формата на игри и 
взаимодействие. Дейностите са разработени специално за този проект и се 
предлагат безплатно на местните училища.
Съдържанието е насочено към учениците в началните и прогимназиалните 
училища на възраст от 8 до 14 години. То има за цел да даде възможност 
на децата да се справят с междукултурните различия и да разбират и да 
прилагат на практика ползите, които многообразието предлага. През есента 
на 2013 г. бяха проведени повече от 100 дейности в Тирол, Южен Тирол 
и съседните региони. Тези занимания се състоят от игри, разработени по 
проекта и се провеждат от фасилитатори. Учителите са активни участници 
или наблюдатели. Интервенциите, всяка от които продължава два 
часа, бяха оценени от учениците и чрез интервюта с фасилитаторите и 



51

http://bit.ly/diversity4kids

учителите. Получената обратна връзка беше събрана в три издания, заедно 
с разработените от експерти учебни материали, и са на разположение на 
италиански, немски и английски език. Процесът на оценяване взе предвид 
въздействието на играта, нейните непосредствени ефекти и интереса, 
показан от участниците. Във всеки от случаите повечето участници заявиха, 
че играта е спомогнала за поощряване на взаимното разбирателство в 
клас, че тя може да се превърне в нов подход за сближаване и справяне с 
многообразието в училищния сектор.

Източник: 

Използване на ролеви игри за създаване на диалог
Проектът „Космически мигранти – 2513 година“ също е разработен от 
„Eurac Research“ и „ZeMiT“ и е финансиран от програмата „MigrAlp (Interreg 
IV)“ между Австрия и Италия. Проектът организира срещи за млади хора 
на възраст от 15 до 25 години с различен географски произход, които да 
отразяват проблемите, свързани с недискриминацията, интеграцията и 
зачитането на културното многообразие с игрови и интерактивен подход. 
Първата фаза разделя групата за ролеви игри, докато втората фаза се състои 
от диалог, обсъждане и споделяне на опита. „Космическите мигранти“ целят 
развитието на личните, социални и екипни умения на участниците. Цялата 
игра се предлага като пакет за училища в Тирол и Южен Тирол с участието на 
фасилитатори, които провеждат заниманието в групи от 17 до 21 участници.

Източник: http://bit.ly/space-migrants

Помощ за достъп до държавни училища на бежанците

Така нареченото „Умно училище“ бе основано през 2000 г. от Майкъл Стенгер, за 
да се обърне внимание на критичния проблем на системата за предоставяне на 
убежище в Германия. Основният проблем се състои в това, че младите бежанци 
на възраст над 16 години нямат възможност да посещават местни училища. 
Поради това те не само губят право на образование, но и се оказват изключени 
от една съществена стъпка от интеграционния процес. 

Германия все още не е приела национални закони, които да регулират 
обучението на деца-бежанци. Всяка страна прилага собствена политика по 
отношение на приемането, езиковото обучение, посещаемостта и обучението 
на учителите. На този фон „SchlaU-Schule“ пое инициативата да подготвя 
ученици, независимо от тяхното ниво на грамотност, да предостави възможност 
за полагане на съответните изпити, както и за включване в германската система 
за професионално обучение и професионален стаж. Учебният план на „SchlaU“ 
предлага курсове, еквивалентни на предлаганите в държавните училища, но ги 
приспособява към нуждите на младежи, търсещи убежище, и на бежанците на 
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възраст между 16 и 25 години. Те обхващат специализирано езиково обучение, 
преподаване на редовни учебни програми, както и юридическа, социална, 
педагогическа и психологическа подкрепа. 

Учителите в „SchlaU“ разработват свои собствени материали, тъй като 
инициативите, предназначени за семействата от средната класа, както и 
обичайното отбелязване на празници, често са неприложими. Те се оказват 
неподходящи и неуместни за семействата на бежанците, които имат напълно 
различни нужди, обусловени от техния произход и житейски опит. Въпреки 
стреса от смяната на средата и ниското ниво на грамотност сред младежите, 96% 
от посещаващите „SchlaU“ в рамките на две години завършват средно училище 
в Германия, надминавайки постиженията на местните ученици.

В допълнение, „SchlaU“ предвижда задължителен двуседмичен стаж по време 
на последната година на обучение, като по този начин свързва обучаемите с 
възможности за плавен преход от образованието към намирането на работа. 
През 2004 г. баварското правителство официално призна „SchlaU-Schule“ 
като държавно акредитирано училище и започна да осигурява две трети от 
финансовите средства за учителския състав.

Източник: http://www.schlau-schule.de/
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Глава 4:
Религиозно многообразие

Проявата на религиозните вярвания в рамките на училищната среда 
е особено спорен въпрос. Наред с това, че в някои учебни заведения 
присъстват религиозни символи, отразяващи националните и общностните 
предпочитания, част от учениците също влизат в училище, носейки други 
религиозни символи под формата на дрехи, кърпи за глава или бижута. 
Въпреки че обществото се стреми към баланс в изразяването на религиозни 
убеждения, в много случаи се стига до конфликтни ситуации, които често 
изправят училището срещу семейството и общността. По тази причина 
законът днес се стреми да очертае ясни граници между предоставяните в 
училищната среда религиозно образование и образование по въпросите 
на религиите.

4.1 Ключови концепции и определения

Религията като човешко право
Свободата на избор на религия и на нейното практикуване е призната от 
редица международни документи. В европейски контекст първата правно 
обвързваща разпоредба, касаеща свободата на мисълта, съвестта и 
религията, е член 9 от Европейската конвенция за правата на човека (Съвет 
на Европа, 1950 г.), който гласи:

1. „Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията; 
това право включва свободата да променя своята религия или 
убеждения и свободата, самостоятелно или съвместно с другите и 
публично или лично, да проявява своята религия или вяра, да се 
моли, да я учи, да я практикува и  спазва.
2. Свободата да се изповядва религия или убеждения се подчинява 
само на  ограничения, предвидени в закона и необходими в едно 
демократично общество в интерес на обществената безопасност, 
защита на обществения ред, здраве или морал, или за защита на 
правата и свободите на другите“.
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Каква е разликата между религиозните вярвания и 
религиозните практики от правна гледна точка?
При разглеждането на свободата на религията Европейската конвенция 
за правата на човека предвижда, че правото да се проявява, в смисъл да 
се демонстрира религията, не е безусловно. Позицията на Конвенцията 
се основава на идеята, че свободата на религията има две измерения: 
вътрешно и външно. Терминът “forum internum”  се отнася до вътрешния 
аспект на свободата, при която държавата не може да регулира вътрешните 
религиозни убеждения на хората (Krömer, стр. 2). На външното изразяване 
на религията обаче не се гледа толкова благосклонно. Според член 9, когато 
човек действа в съответствие своята нагласа, съвест и религия, това вече 
са прояви извън обхвата на “forum internum”. Понятието “forum externum” 
съответно се отнася до свободата да се практикува религията и понякога 
това може да бъде предмет на ограничения. От правна гледна точка 
подобни ограничения могат да бъдат налагани само за “forum externum “. 
Правото да се демонстрира религиозна принадлежност не е безусловно. 
Така Конвенцията за свободите на религиозните вярвания и  практики 
в действителност отваря вратата за регулиране и ограничения върху 
религиозните практики.

Какво означава „демонстриране” на религиозна 
принадлежност?
Демонстриране на религиозната обвързаност е проявата на религиозна 
практика като външен акт. На нея се гледа като на “активен” компонент на 
религиозната свобода в противовес на “пасивния” компонент, чийто смисъл 
е просто в придържането към определени вярвания “( S. Joseph, M. Castan, 
and J. Schultz, 2000, §17.09). Член 9 от Конвенцията идентифицира четири 
форми на проявление на религиозните убеждения: поклонение, учение, 
практикуване и придържане към религиозните обичаи. Тези четири форми 
се посочват също така и от други международни правни инструменти като 
Международния пакт на ООН за граждански и политически права (член 18 
§1).

Ограничения на проявата на религиозни убеждения 
Като ключово основание за ограничаване на проявата на религиозност се 
посочва необходимостта да се поддържа баланс в обществените отношения 
и да се гарантира обществената безопасност. Дебатите около религиозното 
образование на деца, демонстрацията на религиозни символи, носенето на 
религиозно облекло в училище, правото на обосновано противопоставяне 
(когато изискване е в разрез с религиозните норми, съблюдавани от дадена 
личност, бел. ред.) и освобождаването  от обучение по религия, са свързани 
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с тълкуването на член 9 от Конвенцията в реалните условия на нарастващо 
религиозно многообразие. За да научите повече за тези дебати и правни 
решения, моля, посетете уебсайта на проекта „Teach-D“ на адрес: http://
www.teach-d.eu/.

Както е постановено в член 9 §2 от Конвенцията: “Свободата да се 
изповядва религия или убеждения се подчинява само на такива 
ограничения, които са предвидени от закона и са необходими в едно 
демократично общество в интерес на обществената безопасност, 
за защита на обществения ред, здравето или морала, или за защита 
на правата и свободите на другите “ (Съвет на Европа, 1950 г).

Съдебни казуси
Различните правни решения, които регулират религиозните практики като 
носенето на религиозни символи и облекло на обществени места, както и 
религиозното образование в училища и университети, могат да се разделят 
на две основни категории: строг секуларизъм, ограничаващ демонстрацията 
на религиозна принадлежност, и относително плуралистичен светски 
модел. Примери  за съдебни казуси във връзка с религиозни права са Бъск 
Мадсен и Педерсон сдещу Дания от 1976 година (Busk Madsen & Pederson vs 
Denmark, 1976), засягащ ролята на родителите; Форелгьо срещу Норвегия 
(Folergø vs Norway, 2007), относно религиозното обучение в държавните 
училища; Лаутси срещу Италия (Lautsi et al. vs Italy, 2011), във връзка с 
поставянето на разпятия в залите на държавните учебни заведения; и 
Шахин срещу Турция (Sahin vs Turkey, 2005), в който се разглежда носенето 
на религиозни дрехи в образователна среда. Повече информация за тези 
случаи и друга правна информация можете да намерите в пълната версия 
на тази глава, публикувана в сайта на проекта.

4.2 Методи и дейности
 
В този раздел ще откриете някои предложения как да ангажирате своя 
клас в обсъждането на теми, свързани с религиозното многообразие. Тук 
ще намерите кратки описания на дейностите. За пълната версия, моля, 
посетете уебсайта на проекта „Teach-D“ на адрес:  http://www.teach-d.eu/ и/
или се обърнете към оригиналните източници.

Брейнсторминг (Мозъчна атака)
При въпроси, свързани с религията, препоръчваме да използвате техниката 
на мозъчната атака - брейнсторминг, за да въведете новата тема, да 
насърчите творчеството и да предизвикате критичното мислене. Техниката 
често се използва за справяне с проблем или за решаване на въпрос. 
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Първо, изберете темата и разработете предизвикателството – въпрос или 
изявление, свързано с темите за размисъл, които ще откриете по-долу 
в раздел 4.3. Напишете това в средата на дъската или на табло, до което 
всички имат достъп. Учениците трябва да се съберат около проблема, след 
което с помощта на маркери или тебешири да напишат какво им идва на ум 
с думи или кратки фрази, които свързват главния въпрос и изявлението с 
понятия, нови въпроси и други проблеми. Ако учениците са повече, можете 
да ги разделите на няколко групи, които имат за задача да обсъждат един и 
същ въпрос или пък различни въпроси. Накрая, когато изтече зададеното 
време за размисъл, дискусии и записване на идеите, прегледайте таблата. 
Ако е възможно, обединете сходните въпроси/проблеми в по-големи теми, 
след което преминете към тяхното общо обсъждане. 

Източник: http://bit.ly/COECompass

Разказване на истории за религията и идентичността
Това упражнение, адаптирано от организацията „Да се срещнем лице в 
лице с историята и нас самите“ (Facing History and Ourselves), има за цел 
обучаемите да разгледат историите на другите млади хора и техния опит 
с религията. Накарайте учениците да прочетат кратките есета, които ще 
намерите на уебсайта на проекта „Teach-D“ на адрес: http://www.teach-d.eu/ 
, и след това - да се съберат в малки групи за обсъждане. За предложения 
или въпроси по тази тема вижте раздела “Въпроси за обсъждане” по-долу в 
тази глава.

Източник: http://bit.ly/FacingHistoryReligion
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Повдигане на завесата
Това упражнение се разгръща около темата за важността на забулването 
и на носенето символи като религиозна практика за съответните 
вероизповедания. Помолете учениците да прочетат кратките статии за 
религиозни символи като: тюрбан, хиджаб и никаб, християнски кръст 
и еврейски кипах. След това ги разделете на групи, в които да обсъдят 
различните атрибути. За текстовете - посетете уебсайта на проекта „Teach-D“ 
на адрес: http://www.teach-d.eu/. За примерни въпроси по тази тема, вижте 
раздел “Въпроси за обсъждане” в тази глава.

Религията заплаха ли е?
Това упражнение изисква от учениците да прегледат тенденциите за 
дискриминация и нетолерантност, които възникват, или са възникнали, 
в светлината на промяната на религиозното многообразие и практики. 
Насърчете учениците да прочетат и обсъдят определенията за различните 
видове религиозна нетолерантност като „ислямофобия“, „антисемитизъм“ 
и „християнофобия“. Инициирайте дискусия по въпроса, как възникват 
нагласите на страх, предразсъдъци и несигурност. За дефиниции на 
религиозна нетърпимост, вижте уебсайта на проекта „Teach-D“ на адрес: 
http://www.teach-d.eu/ .

Джамия в Слипивил
Това упражнение, препоръчано от Съвета на Европа, има за цел да 
пресъздаде заседание на общински съвет, където се обсъжда темата за 
изграждането на нова джамия в традиционно християнска област. Целта на 
тази дейност е учениците да се докоснат до конфликтите, които ежедневно 
възникват в различни общности, да научат повече за правото на свобода на 
религията и вярата. За описание на дейността посетете уебсайта на проекта 
„Teach-D“ на адрес: http://www.teach-d.eu/.

Източник: http://bit.ly/COEMosque

Вярващите

Тази дейност е препоръчана от Съвета на Европа Участниците сравняват и се 
съсредоточават върху разликите в принципите, ръководещи живота на младите 
хора, според религията, която изповядват, във връзка с духовните и светските 
въпроси. Целта е да се разберат по-добре различните системи на вярвания 
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и религии и да се насърчи приобщаваща атмосфера за многообразието на 
вярвания и религии. За провеждане на дейността, вижте уебсайта на проекта 
„Teach-D“ на адрес: http://www.teach-d.eu/.

Източник: http://bit.ly/COEBelievers

Джамия в Слипивил (A Mosque in Sleepyville). 
2012 - https://www.historycampus.org

4.3 Въпроси за дискусия 

Този раздел ще разгледа някои от начините за разбиране на религиозното 
многообразие, както и личния ни опит в рамките на училищната среда. Тук 
трябва да се вземат предвид и въпросите, свързани с наскоро пристигналите 
мигранти и бежанци.

Как училищата отразяват религиозното многообразие?
• Разгледайте обхвата на религиозните деноминации, присъстващи във 

вашата общност и в училище. Дали различните религии получават 
еднакво отношение от държавата?

• Кои религии познавате? Ако има религии, с които не сте запознати, 
помислете дали да не отделите известно време за изследване на 
основните ѝ принципи и практики. 

• Разсъждавайте върху съществуващото религиозно многообразие във 
вашата класна стая. Кои от учениците имат условия да се чувстват 
комфортно, обсъждайки своите религиозни практики и празници? 
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Има ли такива, които са в неблагоприятна позиция – например такива, 
чиито религиозни убеждения са различни от основните религиозни 
вероизповедания?

• Има ли атеисти или агностици във вашата класна стая? Как бихте могли 
да включите тези гледни точки в дискусиите за световните религии?

• Във вашето училище има ли религиозни символи? Отбелязват ли 
се религиозните празници? Как тези символи и практики могат да 
засегнат учениците, които практикуват различни религии? Можете ли 
да предложите дейности, чрез които да отразите цялото многообразие 
на вероизповеданията в класната стая? (например екскурзии до 
религиозни институции, организиране на срещи с религиозни учители, 
изследователски проекти).

Как ние отговаряме на религиозните символи и 
облекло?
• Какви стереотипи имаме за хора, носещи религиозни символи и дрехи? 

Какви въпроси бихме искали да зададем за религиозните практики, 
различни от нашите?

• Защо понякога се чувстваме заплашени от някои религиозни символи 
и дрехи? Как носенето на религиозни символи и дрехи е защитено от 
училищната политика, или не е защитено? 

• Как можем да създадем атмосфера, в която всеки се чувства удобно да 
показва или да не показва своите религиозни убеждения чрез символи 
и дрехи?
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Как и защо се развиват религиозните предразсъдъци?
• Защо религиозните вярвания стимулират силни чувства? Изненадващо 

ли е, че всяка религиозна група е изправена до някаква степен пред 
дискриминация?

• Виждали ли сте примери за религиозно пристрастие във вашата 
общност или във вашето училище? Как реагирахте?

• Откъде произхождат религиозните предразсъдъци? Какви са 
възможностите за справяне с такива предразсъдъци? Каква роля играе 
образованието?

• Как религиозните предразсъдъци водят до дискриминационни 
практики? Какви примери за това сте видели или сте преживели?

• Какви защити съществуват за хора от различни религиозни 
вероизповедания? Как могат тези защити да бъдат допълнени от 
по-добро разбиране и обмяна на информация? Какви идеи имате за 
задълбочаване на разбирането и комуникацията с хора от различни 
религиозни вероизповедания.

4.4 Добри практики

Инициативите, описани в този раздел имат за цел да бъдат източници на 
вдъхновение за възможни подходи за въвеждане на темата за религиозното 
многообразие или да възприемете директно като методи на работа в 
училищния контекст. За повече подробности относно добрите практики, 
моля, посетете уебсайта на проекта „Teach-D“ на адрес: http://www.teach-d.
eu/  и/или потърсете оригиналните източници. 

Запознайте се със съседите си

Програмата “Запознайте се със съседите си” е разработена по инициатива 
на местната власт на град Блекбърн, Великобритания. Тя събира 18 
тийнейджъри от три различни училища (ислямско, католическо и едно 
светско английско училище), за да ги насърчи да се учат един от друг 
относно различните убеждения и културни традиции, както и да откриват и 
ценят общите ценности. Поводът за реализацията на програмата е доклад 
от 2006 година, който посочва, че Блекбърн е един от най-сегрегираните 
градове в Англия.

В рамките на два дни участниците провеждаха отборни игри, художествени 
и театрални занимания. Те също така дискутираха темите за различията и 
обединението. След две седмици участниците се събраха, за да споделят 
своя опит с финансиращите организации, учителите, училищните 
ръководства, родителите и след това с връстниците си в училище. Фактът, 
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http://king.ismu.org/wp-content/uploads/Thranhardt_InDepthStudy.pdf

че по-късно през същото лято, участниците отново се събраха, но този път 
по своя инициатива, показа, че проектът е успял да създаде приятелства 
между хората с различни религии. Подобна програма, този път с 24 момчета 
от четири различни училища, беше инициирана през 2008 г. Проектът 
предостави на местните власти метод, който потенциално може да изгради 
трайни връзки между различните училищата. 

Източник: http://citiesofmigration.ca/wp-content/uploads/2012/11/meet-your-neigh-
bours.pdf

Държавна подкрепа за религиозно образование
Според германската конституция, родителите имат право да обучават 
децата си, следвайки своята религиозна традиция. В повечето немски 
региони държавните училища предлагат религиозно образование като 
свободноизбираем предмет в рамките на два часа седмично, който се 
провежда в сътрудничество с официално признатите религиозни общности.

Доскоро ислямът не бе едно от признатите на държавно ниво 
вероизповедания в Германия. Мюсюлманските работници (Gastarbeiter), 
пристигнали през 60-те и 70-те години на ХХ век, за които се очакваше да 
се върнат един ден в страните си на произход, не създадоха религиозни 
организации, които да придобият официален статус. Само две асоциации 
(и двете в Хесен) бяха признати за официални религиозни организации: 
регионалният клон на Турско-ислямския съюз за религиозни дела „Ditib“ и 
Общността „Ahmadiyya Muslim Jamaat“.

За да се преодолеят пропуските в религиозното образование, германската 
провинция Хесен въведе религиозно обучение по ислям в началните 
училища през учебната 2013 година. По този начин Хесен показа своя 
ангажимент към равнопоставеността и справедливостта, както и създаване 
на по-добро, приобщаващо отношение и по-благоприятна училищна 
среда за мюсюлманските германски семейства. Освен това, Хесен предлага 
университетска програма – учебен план, за подкрепа на религиозното 
обучение и организира обучения за учители. 
Хесен поставя ислямското обучение на равна основа с утвърдените от 
държавата протестантски и католически учебни програми. С  основно 
въведение в исляма в началното училище, което набляга на ценностите 
на толерантността и приемането, на младите мюсюлмани се предлага 
алтернатива на по-крайните религиозни възгледи в контекста на 
официалното приемане на тяхната вяра от държавата.

Източник:  
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Изследване на мултикултурни фондации
От март до юни 2014 г. Центърът за научни изследвания в Онтарио бе 
домакин на изложбата “Султан на науката” в Торонто, Канада, предлагайки 
поглед към акцентите, важните постижения и откритията на Златния век 
на ислямската наука. Тези постижения демонстрират мултикултурната 
основа на съвременната наука и технологии. Изложбата имаше девет 
теми: полет; великите изследователи; медицински изобретения; оптична 
наука; приложна хидрология; ислямска астрономия; математика, изкуство 
и архитектура; фина технология и Къщата на мъдростта. Въпреки, че 
изложбата нямаше политически или религиозен характер, тя все пак бе 
образователна и вдъхновяваща за мюсюлманската общност и за развитието 
на историческа чувствителност като израз на респект към многообразието, 
насърчаване на научните открития и иновации и мотивиране на учениците, 
независимо от техния културен произход.

Източник: https://www.ontariosciencecentre.ca/Media/Details/382/
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Глава 5:
Езиково многообразие в 
образованието
В света се говорят около 6000-7000 езика. От тях 225 са коренни за Европа 
(Европейска комисия, 2017). Въпреки че на континента се използват около 
60 малцинствени езика, както и множество мигрантски езика, повечето  
от европейските държави прилагат и защитават монолингвистичната 
идеология. Тази ситуация обаче бавно се променя  (Европейският 
парламент, 2016). В резултат на нарастващата мобилност на хората и 
вълната от мигранти в последните години, езиковото разнообразие в 
Европа значително се увеличи.

Не всички езици на Стария континент имат еднакъв статус и брой 
ползватели на езика, поради наличието на т.нар. езикова йерархия: 
официалният или официалните езици за една държава, често са говорени 
от мнозинството от населението (език на мнозинството), доминират над 
регионалните* и малцинствените езици. Вследствие на това, част от тях 
бяха заплашени от изчезване. През 1992 г. беше одобрена Европейска 
харта за регионални малцинствени езици (ECRML), целяща да защити 
застрашените малцинствени езици, като се даде възможност на онези, 
които ги говорят, да използват своя език в личния и в обществения живот, 
както и в образованието. Наред с тази харта, беше одобрена и Рамковата 
конвенция за защита на малцинствата, за да им се предостави правото да 
използват собствения си език в частния и обществения живот. Освен това 
Рамковата конвенция предвижда малцинствата да имат възможност не 
само да изучават своя език, но и да им се преподава на този език. Това е 
от основно значение, тъй като образованието играе жизненоважна роля в 
оцеляването на малцинствените езици.

5.1 Ключови понятия и определения

Какви са различните форми на владеене на няколко 
езика? 
• Многоезичието се отнася до присъствието на повече от един език в 

определен, голям или малък, географски район. Не е необходимо тези 
езици да бъдат формално признати като такива, както и не се очаква, 
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че всички жители на региона ще владеят повече от един от тези езици. 
В подобна област индивидите могат да се считат за едноезични, ако те 
говорят само на собственото си наречие (Съвет на Европа, 2014 г.)

• Плурилингвизмът се отнася до разнообразния репертоар от езици, 
използвани от хората и е контрапункт на монолингвизма – владеенето 
на само един език. Плурилингвизмът включва първия език, наричан 
още “майчин език”, както и още други езици или техни разновидности. 
Съответно, в многоезичните области някои хора са „едноезични“, а 
други са “плурилингвисти” (Съвет на Европа, 2014 г.)

• Билингвизмът (двуезичието) е форма на многоезичие, която се свежда 
до използване на два езика. Съществуват различни видове двуезичия, 
като паралелен билингвизъм, когато някой има еднакъв опит и ниво на 
владеене и на двата езика, които говори, както и последователен или 
адитивен билингвизъм, когато изучаването на втория език не започва 
от раждането, а по-късно. Фактът, че двата езика са постоянно активни 
в мозъка на билингвите, се счита и за предпоставка за по-добри 
когнитивни умения. Между другите преимущества на двуезичието пред 
едноезичието са възможността за пълноценен контакт с много повече 
хора (и от двете езикови групи), както и по-лесното приобщаване към 
различните култури (Baker, 2014).

Какви са видовете двуезични модели в образованието?

Редуциращо двуезично образование (Subtractive bilingual 
education)
• Претопяването - това е образователен модел, в който националният 

език има по-висок статут от малцинствения език в рамките на 
образователната система. Дори когато първият език на ученика (L1) 
е малцинствен език, неговото усъвършенстване и владеене не се 
поощрява, защото учителите не виждат връзката между тези познания 
и изучаването на втори език. В този случай учениците, говорещи 
различен от официалния език, се насърчават да научат езика на 
мнозинството, който се явява за тях втори език (L2) и понякога дори се 
стимулира загубата на майчиния  език (Cummins, 2001). В подобна среда 
като резултат учениците ще срещат трудности, както при използването 
на L1, така и при L2, защото, когато липсва съответната база на владеене 
на първия език, прехвърлянето към втория език е невъзможно.

• Преходно двуезично образование - тези образователни програми 
използват майчиния  език само в ранните години, като използването 
му постепенно намалява или рязко се прекратява. В този случай езикът 
на малцинствата се разглежда като база, инструмент за овладяване 
на езика на мнозинството и учениците се насърчават да се откажат от 
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майчиния си език, за да станат “пълноправни членове на обществото” 
(Flores & Baetens Beardsmore, 2015, стр. 208).

Развиващо двуезично образование (Additive bilingual 
education)
Подобни двуезични програми се създават за ученици с малцинствени 
езици, ученици с множество езици или и за двете групи едновременно. 
Целта в този случай е да се придобият еднакви умения и на двата езика.

• Ранно, средно и късно потапяне в езика - в тези програмите децата, 
чийто първи език е достатъчно силен, директно се поставят в езиковата 
среда на втори език, който се използва като средство за обучение. Целта 
е вторият език да бъде добавен, а не да замени първия (Schwartz & 
Palviainen, 2016). Има три различни форми на потапяне: ранно (от 1-ви 
клас), средно (от 4-ти до 5-ти клас) и късно приобщаване (от 6-ти или 
7-ми клас).

• Програми за потапяне в езика с цел ревитализация - програмите за 
задълбочаване на познанията по майчин език са насочени обикновено 
към децата от групи коренно население на дадена територия, чийто 
местен език е застрашен от изчезване. Те имат за цел да подпомогнат 
децата да овладеят езика като част от културното им наследство. В 
рамките на предучилищното образование този модел използва метода 
на езиковите гнезда, в които децата общуват на традиционния за 
групата им език. Когато преминат в училище, обучението на майчин 
език продължава в рамките на учебните програми, предоставяни на 
официалния за страната език

• Дуални двуезични програми - има различни модели на програмите за  
двуезично обучение. Едната е еднопосочната програма, предназначена 
за ученици от малцинствените езици, които са от една и съща етно-
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езикова общност. Целта е тези ученици да научат езика на мнозинството, 
но и да запазят своя майчин език (Flores & Baetens Beardsmore, 2015). 
Другата е дуалната двуезична програма, която е насочена не само към 
ученици от езикови малцинства, но и към мнозинството от учениците, 
които нямат досег с езика на малцинствата. При тези програми 
обучението се провежда едновременно и на двата езика като някои 
от учебните часове се провеждат на единия, а другите – на другия 
език (Flores & Baetens Beardsmore, 2015 и Schwartz & Palviainen, 2016). В 
крайна сметка целта и на двете програми е да подготвят балансирано 
двуезични ученици, владеещи достатъчно добре и двата езика.

• Съдържателно и езиково интегрирано обучение (CLIL). Този термин 
е създаден през 90-те години, за да опише дейностите, при които 
чужд език се използва като средство за преподаване по неезикова 
дисциплина като математика, история и география. Методът „CLIL“ може 
да се приложи при всеки език,  възраст и етап на образованието, без 
стриктно отделяне на езиците, което е довело до това някои училища да 
използват транслингвизъм.

• Транслингвизъм - Този термин описва практиките на двуезичните хора, 
когато имат достъп до “различни езикови черти или различни видове 
автономни езици, за да увеличат  комуникативния си потенциал” 
(Garcia, 2009, стр. 140). Езиковата транслация е възможна, тъй като 
благодарение на общите си лингвистични познания, при комуникация 
учениците могат да превключват между различните езици и да споделят 
знания и идеи, без да им се налага да използват само един език.

Какви са различните теории за начините на усвояване 
на езика?
• Хипотезата за взаимозависимост: Според тази теория доброто владеене 

на майчиния език дава възможност на децата да развият силна 
грамотност на езика, който изучават в училище (Cummins, 1979). Когато 
децата имат правото да използват знанията, които имат на майчиния си 
език, те сравнително лесно могат да бъдат прехвърлени за изучаване 
на нов език и обратно. С други думи, доброто познаване на един език 
е добра основа за развитието на друг (Cummins, 2001). Тази теория се 
стреми да докаже, че използването на множество езици в класната стая 
не вреди на развитието на децата, нито на владеенето им на езика на 
мнозинството.

• Изолирано развиване на езиковите умения (SUP): Това е убеждението, 
че децата не могат да научат повече от един език, или че изучаването 
на втори език, означава загуба на първия. Вследствие на това няма 
трансфер на знания между езиците.
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• Общо развиване на езиковите умения (CUP):  Според тази теория 
доброто познаване на основния език е основата за изучаване на втори 
и нов език, тъй като всички езици имат общи задачи, като усвояване на 
съдържание, грамотност, решаване на проблеми и абстрактно мислене 
( Cummins, 1979).

Теория на айсберга (Iceberg Theory). 2015 - https://prezi.
com/

5.2 Методи и дейности

В този раздел ще намерите някои предложения за повишаване на езиковата 
осведоменост и езиковото обучение в многоезичните класни стаи. Можете 
да намерите подробни обяснения за дейностите в уебсайта на проекта 
„Teach-D“ на: http://www.teach-d.eu/ и/или в оригиналните източници.

Нашата езикова колекция
Задачата на учениците в тази дейност е да разработят карта с помощта на 
учителя, в  която   да   маркират страните си на произход и да създадат 
„речник“ с  едни и същи думи на различните езици. Целта е по този 
начин да се повиши езиковата осведоменост на учениците и умението 
да разпознават езиците, използвани в конкретната група. Освен това, 
дейността дава възможност на учениците да се запознаят със звученето на 
различните езици, както и да открият техните прилики и разлики.

Източник: http://www.multilingual-families.eu 
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Моите езици в рисунки
Дейността започва с дискусия за езиците, които учениците говорят, какво 
означават те за тях, кога ги използват и с кого, как са ги научили, какво 
изразяват с езика и т.н. След дискусията на учениците се предлага да 
нарисуват езикова картина на голям лист хартия. Тази картина има за цел 
да свърже един важен човек (или много от тях) за ученика с определени 
езици. Например, майчиният език може да бъде свързан с членовете на 
семейството, официалния език в училище - с учителите и/или съучениците 
и т.н. Третата стъпка на дейността е представяне на картината, което дава 
възможност  учениците да споделят с другите какво всеки език означава 
за тях, да упражнят уменията си за изразяване и да обменят опит. След 
приключването на тази задача, картините могат да се използват като 
декорация на класната стая, но също и като напомняне за езиковото 
многообразие в училището, както и за отправна точка на бъдещи дискусии. 
Идеи за теми на дискусия можете да откриете в посочения източник. 

Източник: http://www.multilingual-families.eu  and LUCIDE Project Toolkit, 
Published 2015. ) - проект, финансиран по програма „Обучение през 
целия живот“ на Европейската комисия http://www.urbanlanguages.eu 

Банка от думи
Това е дългосрочна дейност, в която учителят, заедно с учениците, 
родителите и други сътрудници, развива „банка от думи‘ на класа, свързани 
с различни теми от учебната програма.  Учителят може да се позовава на 
тези думи на различни езици, изговорени от учениците в началото на всеки 
следващ урок.

Източник: „LUCIDE Project Toolkit“, (2015) - проект, финансиран от 
програмата „Обучение през целия живот‘ на Европейската комисия: 

http://www.urbanlanguages.eu http://www.urbanlanguages.eu 

По-голям приятел
Двуезичните ученици от по-големите класове могат да бъдат голяма 
подкрепа за учениците, които са нови в училище и все още не владеят добре 
официалния език. Те трябва да бъдат предварително подготвени за ролята 
на „по-голям приятел“ с ясни указания за техните отговорности и как да ги 
прилагат. Тази стратегия може да бъде от полза и за двете групи ученици в 
процесите на включване, обучение и поддържане на майчиния език.

Източник: „LUCIDE Project Toolkit“, (2015) - проект, финансиран по 
програма „Обучение през целия живот“ на Европейската комисия - 

http://www.urbanlanguages.eu
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5.3 Въпроси за дискусия 

Този раздел ще разгледа някои от начините за разбиране на езиковото 
многообразие в собствения ни живот, класни стаи и училища. Тук трябва 
да се вземат предвид и съображенията, свързани с наскоро пристигналите 
мигранти и бежанци. 

Отразявайте езиковото разнообразия в класната стая.
• Имате един чуждестранен ученик във вашия клас, който още не говори 

официалния език. Как ще се справите с това? Какви мерки бихте 
предприели?

• Как бихте убедили колегите си   и  родителите за ползите от 
многоезичието? 

• Преподавате в клас, в който се говорят 12 различни езика (освен 
официалния език). Кои дейности за стимулиране на езиковото развитие 
можете да обмислите? 

• Какви проекти или дейности в подкрепа на многоезичието можете да 
предложите? (например екскурзии, изследователски проекти, езикови 
картини) 

• Направете таблица  с думи-роднини* от всички езици, които познавате. 
По-лесно ще бъде, ако предварително подберете подобни групи думи и 
дадете една от тях на учениците за начало.

• Смятате ли, че е възможно да има няколко езика в една класна стая? 
Обяснете.

Размишлявайте върху езиковото многообразие във 
вашето училище и общност.
• Какъв език се използва за вашия училищен уебсайт? Предлага ли вашето 

училище информация на други езици, освен на официалния език?
• Смятате ли, че многоезичието е заплаха?
• Смятате ли, че всеки от използваните във вашата страна езици е еднакво 

важен или има разлика? И защо?
• От всички езици, които използвате, независимо дали  в училище или 

у дома, кой език е най-важен за вас? Или всички са еднакво важни? 
Можете ли да обясните защо?
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5.4 Добри практики

Инициативите, описани в този раздел, можете да използвате като източник 
на вдъхновение, от който да почерпите нови идеи,  и/или да приложите 
изцяло или частично във вашия училищен контекст. За повече подробности 
относно добрите практики, моля, посетете уебсайта на проекта „Teach-D“ на 
адрес: http://www.teach-d.eu/  и/или потърсете оригиналните източници. 

Насърчаване на многоезичното образование
Оостербиерум е село, разположено в провинция Фризланд, в северната 
част на Холандия. Провинция Фризланд е официално двуезичен регион, в 
който се използват холандски и фризийски език. Училището „De Flambou“ 
е едно от триезичните основни училища в региона, където обучението 
се провежда на  холандски, фризийски и английски език. И трите езика 
се преподават в различни проценти през различните години. Например 
фризийски и холандски се използват в еднаква степен за обучение от 1 до 
6 клас. В 7 и 8 клас се учи съответно 40% фризийски, 40% холандски и 20% 
английски. В някои класове  английският  започва през 5-та година и се 
изучава като учебен предмет по един час седмично. Обикновено на трите 
езика се преподава отделно и учителите и учениците използват само езика, 
който е насрочен за определения час.

Последните миграционни потоци в Европа доведоха до промяна на 
демографския облик на Оостербиерум. В селото към настоящия момент 
живеят голям брой многоезични хора и освен учениците, чиито родни езици 
са холандски и фризийски, там вече има и доста такива, чиито първи езици 
са полски, шведски и арабски. В резултат на това, през 2016 г. училището 
реши, че е необходимо да се актуализира триезичния модел, за да се 
отговори на нуждите на учениците мигранти и да се развие концепцията за 
транслиране в контекста на триезичното образование с национален език, 
малцинствен език, чужд език и езици на мигранти (García, 2009, и Duarte & 
Jellema, 2017). 
За тази цел бяха използвани два подхода. На първо място, бяха създадени 
така наречените транслингвиращи пространства за трите езика, използвани 
в обучението. В тези случаи дадена задача като четене на текст, например, 
може да се осъществи чрез използването на различни езици. Например, 
лекцията ще бъде на един език (английски), последващата дискусия ще 
бъде на втори език (холандски), а за обобщаване на ключовата информация 
ще се използва третия език (фризийски). Другият подход бе насочен към 
повишаване на езиковата осведоменост, за да се интегрират езиците на 
мигрантите в съществуващия триезичен модел. Езиковата осведоменост 
включва: а) разпознаване на езиците б) езикови умения, в) обучение по 
отношение на нагласите и г) метакогнитивни възможности, които дават 
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възможност на учениците да разсъждават върху процеса на придобиване, 
усвояване и използване на чужди езици („Svalberg‘, 2007). Това е начин да се 
приобщят езиците на мигрантите към ежедневното обучение в училище и, 
когато е възможно, да се изследват различията между тези езици и езиците 
на обучение.

Език на месеца
Основното училище “Нюбъри парк” в Илфорд в Лондон създаде тази 
инициатива с цел да подчертае ценността на всички езици в общността. 
Всеки  месец учениците имат възможност да учат и да общуват на един от 40-
те езика, които се говорят. Учениците, които вече владеят езика на месеца, 
стават “езикови експерти” и отговарят за подготовката на аудио, видео и 
писмени материали с подкрепата на учителите и родителите. В резултат 
на това учениците получават усещането, че техните езикови познания 
са признати и оценени, родителите са по-ангажирани в училищните 
дейности и всички останали ученици развиват умения и методи, полезни за 
изучаването на езици. През 2005 г. училището бе удостоено с Европейската 
Езиково Отличие.  Всички материали са достъпни безплатно на уебсайта 
на училището, включително видеоклипове и предложения за различни 
дейности.

Източник: http://www.newburypark.redbridge.sch.uk/langofmonth/index.html  

Езиците на Европа (Languages of Europe). 2010 - 
https://www.deviantart.com/.
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Включване на Европейското езиково портфолио (ЕLP)
Учениците в Холандия и части от Швеция се насърчават да използват 
европейското езиково портфолио, за да насърчават изучаването и 
използването на майчин език, който може да е различен от езика 
на приемащата държава. Езиковото портфолио дава възможност за 
признаване на езикови компетенции, които не са придобити официално. 
Според едно проучване, тази инициатива има положително въздействие 
върху учениците и учителите. От една страна тя е от полза за учениците, 
тъй като езиковите им компетенции са признати и оценени и те могат да 
следят и записват напредъка си (ICF Consulting Services Ltd., 2015). От друга 
страна, учителите могат по-добре да разберат своята многоезична класна 
стая.   
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Глава 6: 
Предотвратяване на речта на 
омразата (hate speech) в училище

През последните години поведението, основаващо се на стереотипи и 
предразсъдъци, отбелязва рязък скок в Европа. Това често е следствие от 
неадекватна имиграционна политика, значителни разлики в доходите на 
отделните държави по произход и обща умора по отношение на процеса 
на така нареченото „установяване“. Наред с това се отчита и увеличаване 
на случаите на насаждане на омраза и на подклаждането на нетърпимост 
към етнически, културни, религиозни и други различия. „Речта на омразата“ 
(hate speech) допринесе значително за увеличаване на обществената 
подкрепа на популистките и дясно-ориентирани политически движения.

6.1 Ключови думи и дефиниции  

Как стереотипите се превръщат в реч на омразата?
Стереотипите и предразсъдъците често се израждат в реч на омразата. 
„Стереотип“ се дефинира като споделено, обобщено вярване за определена 
група хора (Keen и Georgescu, 2016). Той може да се опише и като норми 
на отношение, които са споделени от една общност от културна гледна 
точка, макар и да нямат разумно основание („Jost and Hamilton“, 2005).  
Стереотипите понякога може и да са положителни*, но предразсъдъците 
винаги носят отрицателен заряд. Те биха могли да се дефинират като вид 
стереотип, който включва осъждане. Подобно възприятие обикновено 
влияе отрицателно върху третирането на човек или група хора, въз основа 
на личностните им характеристики като цвят на кожата, религия и т.н. (Keen 
и Georgescu, 2016). Често стереотипите и предразсъдъците се откриват в 
основата на мотивите за извършване на т.нар. „престъпления от омраза“. 
Престъплението от омраза обаче включва много по-широк диапазон от 
поведения и престъпни действия.
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Терминът „реч на омразата“ се разбира като обхващащ всички 
форми на изразяване, които разпространяват, подбуждат, 
насърчават или оправдават расова омраза, ксенофобия, 
антисемитизъм, или други форми на нетърпимост, основаващи 
се на нетолерантност, включително: нетолерантност, 
изразена чрез агресивен национализъм и етноцентризъм , 
дискриминация и враждебност срещу малцинства, мигранти 
и хора с имигрантски произход“ (Съвет на Европа, Комитет на 
министрите, Препоръка № R (97) 20).

Друго определение разглежда речта на омразата като „унизителна, 
заплашителна, тормозеща и заклеймяваща реч, която засяга достойнството, 
репутацията и статута на дадено лице или група чрез лингвистични и 
визуални ефекти, които насърчават отрицателни чувства, нагласи и 
възприятия към етническа принадлежност, религия, пол, увреждане, 
сексуална ориентация, изразяване на пола, полова идентичност и възраст“ 
(Nilsen, 2014).

Какви са последствията от речта на омразата?
Речта на омразата може да има както физически, така и емоционален ефект 
върху потърпевшите („Matsuda et al.“, 1993). Нейните вредни последствия 
включват:
• Социално изключване и засилена поляризация, която нарушава 

социалното сближаване; 
• Отрицателен ефект върху участието в демократичната система; 
• Увеличаване на предразсъдъците - речта на омразата има отрицателен 

ефект на разпространение, който води до още повече омраза; 
• Дезинтегрирането на определена група от определени лица може да 

накара произволните читатели и слушатели да се държат по същия 
начин; 

• Тревожност и чувство на несигурност сред членовете на засегнатите 
групи; 

• Засегнатите  хора са с наранено  достойнство.

Как се развива речта на омразата?
В допълнение към традиционните средства за комуникация речта на 
омразата през последните години намери нова основа за разширяване в 
социалните медии чрез различни платформи. В резултат на това стана още 
по-трудно да се контролира развитието ѝ, както и степента ѝ. Тук трябва да 
се вземе предвид и фактът, че онлайн потребителите често смятат, че са 
анонимни, и без да се замислят, споделят дискриминационно съдържание и 
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разпространяват омраза в доста нерегулирани форуми, без да се страхуват 
от възможни последици. Освен това, не само възрастните членове на 
обществото използват социалните медии, за да споделят и разпространяват 
омраза. Сред техните потребители има и много ученици, които тормозят 
съучениците си и правят живота им още по-непоносим не само в училище, 
но и след приключване на учебните занятия.  
Критичен аспект, свързан с разпространението на омразата онлайн, е 
фактът, че тя създава редица социални и правни проблеми за регулаторите. 
Например, различните страни имат различни закони, отнасящи се до речта 
на омразата, а едно и също  съдържание може да бъде прието по различни 
начини в зависимост от страната.  Фактът, че много онлайн пространства 
за публично изразяване (например Facebook, Twitter, Instagram и др.) са 
частна собственост, допълнително усложнява въпроса за регулирането на 
езика на омразата. В училищната среда регулиращите модели също много 
рядко са точно определени, което създава допълнителни усложнения в 
комуникацията с учениците, особено в случаите, когато налице е етнически 
конфликт.

Какви са някои от правните отговори на речта на 
омразата?
От правна и законодателна гледна точка най-ранните отговори на речта 
на омразата могат да бъдат проследени до 1936 г., когато британските 
законотворци правят опит да забранят расистката реч в страната. 
Това довежда до приемането през 1965 година на Закона за расовите 
взаимоотношения, в чийто раздел 6 е обявено, че умишленото използване 
на заплашителен или обиден език е незаконно (Bleich, 2011). Този закон 
оказа влияние и върху европейската практика - много страни възприеха 
подбудата към расова омраза и отричането на Холокоста за незаконни 
деяния (Bleich, 2011).

Националното законодателство за предотвратяване на речта на омразата 
се подкрепя и подсилва от международните правни рамки. Всеобщата 
декларация за правата на човека се смята за първия документ, който се 
занимава с речта на омразата на международно ниво. В него се казва, че 
„всички човешки същества се раждат свободни и равни по достойнство 
и права“ (Общото събрание на ООН, 1948 г.). Друга стъпка в борбата с 
насаждането на омраза бе приемането на „Международна конвенция за 
премахване на всички форми на расова дискриминация“ (Общото събрание 
на ООН, 1965 г.). Тази конвенция е приета от Общото събрание на ООН през 
1965 г. и се фокусира върху:  
• разпространение на идеи за расово превъзходство;
• расова омраза;
• подбуждане към расова дискриминация:
• расово мотивирани актове (Общото събрание на ООН, 2012 г).
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Освен споменатите по-горе разпоредби, съществуват други законодателни 
мерки, чиито принципи са тематично приложими в случаите на реч на 
омразата:
• Международен пакт за граждански и политически права;
• Създаване на Европейска комисия срещу расизма и нетолерантността 

(ЕКРН); 
• Рамкова конвенция за защита на националните малцинства. 

Какво могат да направят училищата, за да се 
противопоставят на речта на омразата?
Заедно с правните норми, образованието е от решаващо значение за 
борбата срещу речта на омразата. Според специалния докладчик по 
въпросите на малцинствата на Съвета на ООН по правата на човека

„[...] образованието може да се счита за най-силния структурен 
инструмент за борба с омразата и широко разпространените 
стереотипи и предразсъдъци, и следователно - като фундамент за 
насърчаване на свободата, толерантността и справедливостта в 

обществото“ (Съвет на Европа, 2010 г.). 

Учителите имат изключително важно значение за разрушаване на 
погрешните схващания и дезинформации, които са в основата на речта на 
омразата, като ролята им е да помагат на децата да развият отношение на 
признаване и съпричастност към културните различия (Съвет на Европа, 



85

2010 г.). Образованието в областта на правата на човека се счита за особено 
важно средство за борба с насаждането на омраза в социалните медии, 
както и в директното общуване, както е посочено в член 5(е) от Хартата на 
Съвета на Европа за изграждане на демократично гражданско общество и 
образование в областта на правата на човека.

В този контекст основните предизвикателства, пред които са изправени 
учителите в борбата с речта на омразата, включват:
• липса на разбиране за това какво е реч на омразата и как да я 

идентифицират; 
• липса на познания как да противодействат ефективно на езика на 

омразата; 
• липса на адекватни механизми за подаване на жалби на жертви на 

речта на омразата; 
• липса на подходящи механизми за проследяване и наблюдение на 

случаите на речта на омразата в училищата. 

За да се справят с тези предизвикателства, училищата и учителите могат да 
предприемат различни мерки за справяне и противопоставяне на омразата 
в училищата и в обществото. Някои от тези мерки са:  
• създаването на механизми за подаване на жалби; 
• насърчаване  на насрещна реч, която не само осъжда изказванията на 

омраза, но и обяснява защо те са неприемливи; 
• дейности за повишаване на осведомеността;
• актуализиране на учебните планове, включващи обучение за правата 

на човека;  
• дискусии (под формата на дебати или ролеви игри) с цел развиване на 

когнитивни, социално-емоционални и поведенчески умения; 
• внимателен подбор на учебните материали;  



86

• непрекъснато обучение на служителите и възприемане на единен 
подход; 

• контрол над неформалните дейности вътре и, когато е възможно, извън 
училищата. 

Съдебни казуси
Многобройни са случаите, при които се обсъжда обхвата на понятието 
„свобода на изразяването“ срещу разпространението на „реч на омразата“. 
Когато проблемът не може да бъде решен на национално равнище, 
Европейският съд по правата на човека прилага съответното правно 
основание, напр. член 10 (свобода на изразяване) или член 17 (забрана за 
злоупотреба с права), за да се произнесе. Един от тези примери е Глимервеен 
и Нагенбеек срещу Холандия (Glimmerveen & Haqenbeek vs Netherlands, 
1979), относно разпространяването на листовки, адресирани до „белите 
холандски граждани“. В този случай съдът разглежда правото на свобода 
на идеите (и тяхното разпространение) в случай на расова дискриминация. 
Друг пример е делото Йердсилд срещу Дания (Jersild vs Denmark, 1994), 
което разглежда филм, посветен на екстремна расистка група, и обсъжда 
отговорността на филмовия режисьор за създаването и излъчването 
на филма. На основата на Делото Йердсилд е създадена ролева игра за 
ученици, наречена „Един ден в съда“.  Повече информация за тези случаи и 
други правни казуси може да бъде открита на уебсайта на проекта „Teach-D“ 

на адрес:  http://www.teach-d.eu/. 

6.2 Методи и дейности
В този раздел ще намерите някои предложения за това как да ангажирате 
класа си в обсъждането на теми, свързани с предотвратяването на речта на 
омразата в училище. Тук ще намерите кратки описания; за пълната версия 
на дейностите, моля, посетете уебсайта на проекта „Teach-D“ на адрес: http://
www.teach-d.eu/ и/или потърсете оригиналните източници. 

Електрическа централа
Тази дейност има за цел да идентифицира типичните актове на насилие 
в ежедневните ситуации и да намери решения и творчески начини за 
справяне с проблемите. 
За целта класната стая условно се превръща в електроцентрала, в която 
оплетени въжета заместват електрическите кабели. Учителят обяснява, че 
горивото за тази електроцентрала са актовете на насилие, които могат да 
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бъдат изключително опасни. Задачата на учениците е да измислят какво 
може да замени това гориво. 
Първата стъпка е да помислите за възможни актове на насилие и след 
разговора да ги запишете на хартия и да ги окачите на „кабелите“. 
Следващата стъпка е обявяването на извънредна ситуация. Учениците 
трябва да се разделят на екипи, за да потърсят  решения за конкретната 
криза и да се опитат да „спасят“ електроцентралата от експлозия. Те трябва 
да намерят начин да превърнат акта на насилие в положително действие в 
рамките на ограничено време. След извънредната ситуация – третият етап 
е целият клас  да обсъди решенията и това доколко те са реалистични и 
адекватни. Резултатите от дейността могат да бъдат окачени на стените и 
използвани в бъдещи дискусии. 

Източник:  https://www.coe.int/en/web/compass/power-station 

Какво е онлайн предизвикателство?
Тази дейност цели да покаже силата на социалните медии и на 
техния мултиплициращ ефект. Учителят трябва да избере някакво 
предизвикателство или състезание, което е обявено като национално или 
международно, но има провокативно съдържание.*  Учениците трябва да 
направят проучване, да идентифицират различни възможни начини за 
представяне на подобно предизвикателство,** и да ги разделят въз основа 
на това дали са положителни и отрицателни. На базата на това разделение 
учителят следва да организира дискусия за дискриминационния аспект на 
темата, да насърчи учениците да помислят какъв вид послание изпращат, 
когато споделят или харесват даден пост, да разсъждават какви са 
възможностите за въздействие, както и какво може да се направи, за да се 
предотврати това.  

Източник: http://antidiscriminationpack.eu/pack-2-0/

Бих ли могъл да стана жертва или злодей

Целта на тази дейност е да предизвика учениците да  анализират критично 
дигиталното  съдържание  и  да  разберат  какво  е  истинското  послание 
зад него, както и да се научат как да представят идеята по начин, който 
не накърнява чуждите интереси. Първата стъпка е учителят да намери 
двусмислени коментари или изображения в социалните медии. След това 
учениците, разделени на групи, трябва да запишат първото си впечатление. 
Третата стъпка е да се представят и сравнят различните реакции. В четвъртия 
етап учениците трябва да се опитат да отразят истинското послание, което 
стои зад разглеждания пост. В заключителния етап участниците имат за 
задача да предложат алтернативни начини за дефиниране на едно и също 
послание. 
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Източник:  http://antidiscriminationpack.eu/wp-content/uploads/documen-
tos/toolkit-EN.pdf 

Реакция при онлайн дискриминация и кибертормоз
Дейността цели да помогне на участниците да намерят практическо 
решение в случай дискриминация и тормоз посредством социалните 
медии. Те ще научат как да го разпознават, как да потърсят помощ и как да 
предотвратят ескалация на проблемите. Като подготовка за тази дейност 
учителят трябва да намери информация за структурите на училищно или 
местно ниво, които могат да предоставят подкрепа на жертвите на онлайн 
насилие и дискриминация. В офлайн версията на играта би било добре да 
поканите експерт, който да говори по темата и да разясни на учениците 
същността на проблема, неговите форми на проява, както и възможните 
решения. При онлайн версията учителят може да помогне на учениците да 
намерят институциите и организациите, които работят онлайн или помагат 
на жертвите на онлайн дискриминация и кибертормоз, да изследват услугите 
им, да се свържат с тях директно или във виртуалното пространство като 
просто им препратят съдържанието, което ги притеснява.  

Източник: http://antidiscriminationpack.eu/wp-content/uploads/documentos/tool-
kit-EN.pdf 

Дискусия
Дискусията винаги е добра възможност да се разсъждава върху даден 
конфликтен въпрос, да се разясни въздействието му и да се потърсят 
положителни примери. Възможността за реално приложение на решенията 
е от особено голямо значение, а ролята на учителя винаги трябва да бъде 
насочена към привеждане на примери в местен и глобален контекст. Добре 
организираните дискусии могат да помогнат за развитието на когнитивните, 
социално-емоционалните и поведенческите умения на учениците. За да 
бъде успешна, дискусията трябва да даде възможност на всички ученици да 
участват и да споделят мнения.

Източник: Ръководство за учители за предотвратяване на 
екстремизма, свързан с насилие - http://unesdoc.unesco.org/
images/0024/002446/244676e.pdf
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6.3 Въпроси за дискусия
Този раздел ще разгледа част от аспектите и разпространението на речта 
на омразата, както и начините, по които училищното образование може да 
възпитава толерантността и приемането като общочовешки ценности.
• Какви са добрите примери за борба срещу насаждането на омраза във 

вашата страна? 
• Какви са отрицателните примери за борба срещу насаждането на 

омраза във вашата страна?  
• Какви са начините за противодействие на речта на омразата в училищата 

(хоризонтална и вертикална проекция)?
• Какво може да се направи в случаите на реч на омраза в училище? Има 

ли вече въведени мерки? 
• Как да открием жертвите на речта на омразата? 
• Как, чрез какви конкретни методи, да помогнем на учениците да 

открият и разберат корените на речта на омразата и нейната връзка 
със стереотипите и предразсъдъците?   

• Как можете да въведете темата за речта на омразата в рамките на 
водените от вас учебни часове? По какъв начин бихте я представили 
пред вашите ученици?  
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6.4 Добри практики

Инициативите, описани в този раздел, можете да използвате като източници 
на вдъхновение за предотвратяване на речта на омразата в училище и/
или да приложите изцяло или частично във вашия училищен контекст. За 
повече подробности относно добрите практики, моля, посетете уебсайта 
на проекта „Teach-D“ на адрес:   http://www.teach-d.eu/  и/или потърсете 
оригиналните източници. 

Училища по демокрация
Проектът „Училища по демокрация“ в Белгия цели да развие разбирането 
на учениците за връзката между толерантността и уважението (Weber, 2009). 
Друга успешна инициатива в това отношение е „Училища без расизъм“ 
(„ECOLE SANS RACISME“, n.d.). Тя води началото си от Белгия (от 1988 г.), 
когато ученическият парламент, гласува учебното им заведение да стане 
„училище без расизъм“. Това довежда до приемането и утвърждаването на  
кодекс за поведение, общовалиден за учениците, учителите, родителите 
и членовете на училищното  настоятелство. Тази инициатива обикновено 
се провежда паралелно и в съответствие с други дейности и семинари, 
насърчаващи междукултурен диалог и толерантност.

Проектът Призма
Проведен в пет държави - Румъния, Италия, Франция, Испания и Англия, 
проектът има за цел да насочи вниманието към насилието в социалните 
медии и други онлайн платформи. Проектът се фокусира върху начините 
за насаждане на омраза в интернет пространството, като целта му е да 
се разработят ефективни механизми за превенция и  повишаване на 
осведомеността относно речта на омразата в социалните медии и онлайн 
публикациите (ac.europa.eu, 2017)

Движение „Не на омразата“
„Младите хора се борят с речта на омразата онлайн” е кампания, 
инициирана от младежките представители в Съвместния съвет по 
въпросите на младежта. От 2012 г. насам той се ръководи от младежкия 
сектор на Съвета на Европа. Кампанията има за цел да се бори срещу 
расизма и дискриминацията, като мобилизира младите хора и младежките 
организации да разпознават и да противодействат на нарушенията на 
правата на човека (Европейска младежка фондация, 2015 г.). В Естония от 
2014 г. “Братството на авантюристите” или “Сейклейат Венсасонд” провежда 
кампанията “Без омраза”. Те организират семинари за млади хора относно 
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начините за борба с речта на омразата, както и провеждането на голяма 
международна школа за обучение на хора, работещи с младежите. 
Проектът включва 36 участника от десет различни европейски страни, 
включително Великобритания, Гърция, Румъния, Италия, Португалия, 
България, Испания, Словакия, Германия и Естония (www.seiklejad.org).

Балкани  без омраза 

Проектът “Балкани без омраза” бе насочен към младите хора и тяхната 
съвместна работа. Задачата бе те да създадат свои документални 
филми за видовете мултикултурни общества, в които желаят да живеят. 
Проектът демонстрира как младите хора, въпреки че са от различни, 
често възприемани като конфликтни национални групи, могат успешно 
да работят заедно. Най-голямото постижение на проекта „Балкани без 
омраза“ бе създаването на филма „SIGEMBR“, който днес се използва като 
иновативен образователен инструмент за насърчаване на задълбочена 
дискусия по въпросите, повдигнати от филма (Съвет на Европа, 2018 г.). 
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Препоръки за промени в публичните 
политики в сферата на образованието

Образованието е фундаментално човешко право. Същевременно то е и 
механизъм за трансфер на знания и умения, за изграждане, развитие и 
поддържане на идентичности, за предаване на ценности и поведенчески 
модели. То може да бъде инструмент за контрол над хората или да ги 
вдъхнови и овласти да станат двигатели на промяната. Образованието 
е комплексна структура  на интензивно взаимодействие на политики, 
практики и участници, което използва наличните ресурси, за да изгради  
бъдещето. 

Образованието е основна сфера на социализация. Поради това учебните 
заведения са отговорни за създаването на модели и стандарти за 
междуличностни и междукултурни отношения. Насърчаването на 
толерантност, равенство и недискриминация посредством и в рамките на 
учебния процес е ключов фактор за изграждането на мирни и приобщаващи 
общества, в които хората с различен произход могат да свободно да развият 
и разгърнат потенциала си. За да бъде постигната тази цел, националните 
власти трябва да създадат среда на уважение към многообразието, което 
да бъде насърчавано и в рамките на цялата образователна система, която 
играе ключова роля при формирането на бъдещите членове на обществото.

Екипът на проекта е разработил редица препоръки въз основа на 
резултатите от дейностите по проекта „Teach-D“ и по-специално - въз 
основа на коментарите, обратната връзка и идеите, изложени от учители, 
училищни администратори, образователни специалисти, участващи в 
мултипликационните събития по проекта, организирани в държавите от 
партньорството. Именно тях ще откриете тук. 
Целта не е да се даде универсална формула за решаване на всички 
възможни въпроси, които биха възникнали във връзка с многообразието, 
а да се привлече вниманието на ключовите действащи лица на различни 
нива, от които зависи промяната – не само в училищата, но и в обществото 
като цяло. Препоръките имат за цел да предизвикат размисъл у хората, 
ангажирани с разработването на политики, но и да вдъхновят училищните 
власти и учителите като им дадат идеи как да се справят с нарастващата 
дискриминация и да управляват успешно многообразието.

• Уважението към многообразието не може да бъде насърчавано 
ефективно, ако всички усилия са сведени единствено и само до 
преподаването за него. За да се създаде модел на сътрудничество и 
съвместно съществуване, училищните власти трябва да оценят и, ако 
е необходимо, да коригират подхода на персонала, така че училищната 
администрация и преподавателският състав също да бъдат огледало на 
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културното многообразие между учениците. Назначаването на учители 
и училищни администратори от различни етнически и културни среди 
би улеснило контактите с родители и деца от различни общности и би 
предоставило директна подкрепа на училищните власти при случаи от 
необходима медиация, езикова подкрепа или консултации.

• Когато в училището има деца от различни етноси, училищните 
власти трябва да осигурят етническо разнообразие и на ниво на 
ключовите институционални структури (пр. училищното ръководство, 
комисиите за подбор, родителски актив). Освен да са положителен 
пример, който насърчава зачитането на многообразието, подобни 
мерки биха подпомогнали предотвратяването на дискриминацията и 
маргинализацията на ученици от различни етноси. 

• В много европейски страни училищната политика изисква родителите 
на ученици от различна културна среда да могат да общуват и да си 
взаимодействат на официалния за училището език. Независимо от 
основателните причини, които стоят зад тези изисквания, училищните 
власти трябва да имат предвид, че подобно условие може да доведат 
до непряка дискриминация. Училищните политики, които зачитат 
многообразието, трябва да станат по-благоприятни за родителите и 
да се стремят да предоставят алтернативни решения за определен 
преходен период (напр. езикови класове за родители, допълнителни 
социализиращи събития, езикова подкрепа от страна на съответния 
преподавателски състав и др.).

• Училищният персонал и родителите от различен културен произход 
трябва активно да участват в планирането, развитието или реформата на 
училищната политика, както и в планирането на училищните дейности.

• За да се осигури прозрачно и адекватно управление на многообразието 
и да се вземат активни мерки за намаляване на рисковете от негативни 
развития и практики, училищните власти трябва да разработят правила 
и процедури, за да гарантират равенство и недискриминация. Тези 
правила и процедури следва да бъдат ясни и достъпни за всички 
служители и ученици. Те трябва редовно да се оценяват и актуализират, 
ако е необходимо. Механизмите за регистриране и разглеждане на 
жалби следва да се прилагат като ключов елемент на системата.

• Механизъм за разрешаване на проблеми, свързани с културното 
разнообразие, е създаването на орган по въпросите на равенството в 
училище като отделна структура в рамките на институцията. Този орган 
може да бъде и частично външна структура (споделена от няколко 
училища) или просто като роля, поета от определени служителите с 
необходимата подготовка. Всички членове на персонала, учениците 
и родителите трябва да имат пряк достъп до органа за равенство. В 
някои образователни системи тази структура е известна като Училищен 
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Омбудсман, който може в определени случаи и да се яви като защитник 
на родители в техен спор с ръководството на училището (бел. ред.) 

• За да се гарантира, че преподавателският състав и административният 
персонал са наясно със стандартите за управление на многообразието 
и могат умело да се справят с междукултурните ситуации, училищните 
власти трябва да осигурят обучение на персонала и възможности за 
професионално развитие (включително езикови компетенции).

• За да се насърчи многоезичието като ценност, ръководството на 
училището и персоналът също трябва да демонстрират интерес 
и уважение към езиковото многообразие. Езиковите обучения за 
персонала следва да се разглеждат заедно с училищните дейности, 
за да се насърчи интересът към езиковото обучение сред учениците. 
Едно от предложенията е многоезични студенти от различен етнически 
произход да станат „езикови посланици“ и да предоставят езикова 
подкрепа на училищния персонал и ръководството, а също така – и 
на родителите, когато има необходимост. Този подход ще подчертае 
уменията, важни за  формиране на уважението към многообразието. 

• Повишаването на компетентността на училищния персонал за 
идентифициране, анализ и предотвратяване на използването както на 
негативни, така и на положителни стереотипи е ключова стъпка в борбата 
с предразсъдъците и омразата. Създаването на позитивна атмосфера 
за междукултурна комуникация ще позволи на образователните 
институции да се справят адекватно с проблемни ситуации и да изградят 
безопасна, стабилна и приобщаваща среда, в която всички ученици 
ще могат да развият своя потенциал и идентичност. Училищното 
ръководство и преподавателският състав ще имат набор от знания и 
умения за повишаване на осведомеността по тези въпроси сред своите 
ученици и за координиране на междуличностните и междукултурни 
взаимоотношения. 

• Макар че много училищни власти в цяла Европа предпочитат да 
игнорират религиозното многообразие, това не е конструктивен 
подход, който би могъл да гарантира, че ученици и/или училищен 
персонал от различни културни среди ще се чувстват уважавани и 
недискриминирани. Разработването на система от процедури и мерки, 
основаващи се на правни рамки и консултации със съответните 
заинтересовани страни, е механизъм, който би могъл да предотврати 
проблемни ситуации. Училищните власти трябва да обмислят 
предоставянето на алтернативни възможности на ученици, които не 
могат да приемат установените правила по религиозни причини.* 
Добрите практики показват, че когато има желание се намират 
различни решения за справяне със ситуации, когато религиозните 
практики засягат физическите способности на учениците за кратък 
период от време (примерно по време на пости), когато някои училищни 
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дейности са несъвместими с религиозната етика или когато нараняват 
за достойнството на личността. Увеличаването на осведомеността 
относно религиозното многообразие и изучаването на различията и 
сходствата между религиите биха спомогнали за развитието на култура 
на толерантност и разбирателство. 

• Разработването на набор от мерки и процедури, регламентиращ 
проявите на религиозното многообразие в рамките на образователните 
институции, ще даде възможност на училищните власти по-добре 
да защитават интересите и правата на всички страни, както и да 
предотвратяват или посрещат подготвени потенциалните проблемни 
ситуации. 

• Не на последно място, адекватното управление на многообразието 
в училище, основано на принципите на толерантност, уважение и 
недискриминация, би насърчило развитието на едно приобщаващо и 
стабилно бъдещо общество, в което всеки човек да може да реализира 
своя пълен потенциал и да допринася за общото благо.  
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Полезни връзки

Допълнителни материали по темите, включени в настоящия наръчник, 
информация за съответното национално законодателство и онлайн 
инструментариума за обучение можете да намерите в Компендиума на 
уебсайта на проекта „Teach-D“ (засега – само на английски език): http://www.
teach-d.eu/.

Глава 1: Управление на многообразието в 

училище
• Introduction to Intercultural Communication (web курс)

https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/hum/viesti/en/ics 

• Council of Europe White Paper on Intercultural Dialogue “Living Together As 
Equals in Dignity” 
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/White%20
Paper_final_revised_EN.pdf 

• Intercultural Dialogue (resource website) 
http://www.interculturaldialogue.eu/web/intercultural-dialogue.php 

• Managing diversity: Strategies for effective education in a diverse classroom
http://www.orientation94.org/uploaded/MakalatPdf/Manchurat/report_36.
pdf  

• Intercultural Dialogue (Council of Europe) 
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/concept_EN.asp 

Глава 2 – Права на малцинствата в 

образованието
• Council of Europe Framework Convention for the Protection of National 

Minorities (FCNM)
https://www.coe.int/en/web/minorities/etats-partie?desktop=false 

• Council of Europe European Charter for Regional and Minority Languages 
(ECRML): https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/
treaty/148
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• COMPASS (the Council of Europe manual on human rights education with 
young people) https://www.coe.int/en/web/compass

• Minority languages and education: best practices and pitfalls (Research 
for CULT Committee) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2017/585915/IPOL_STU%282017%29585915_EN.pdf 

• European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Education
http://fra.europa.eu/en/tags/education

Глава 3 – Недискриминация и равенство
• European Commission, Overview of Youth Discrimination in the European 

Union, Report 2015:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/overview_youth_discrimina-
tion_en.pdf

• Council of Europe, Parliamentary Assembly, Equality and Non-discriminati-
on
http://website-pace.net/web/as-ega

• European Commission, Combatting Discrimination
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combat-

ting-discrimination_en
• ENAR – European Network Against Racism

http://www.enar-eu.org/

• The International Day for the Elimination of Racial Discrimination http://
weekagainstracism.eu/about/

Глава 4 – Религиозно многообразие
• Council of Europe, “Religion and Belief,” Compass: Manual for Human Rights 

Education with Young People
http://www.coe.int/en/web/compass/religion-and-belief

• UN Special Rapporteur on freedom of religion or belief 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligio-
nIndex.aspx

• European Court of Human Rights, “Factsheet-Religious symbols and clothing
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Religious_Symbols_ENG.pdf

• The “Meet Your Neighbours” program
http://citiesofmigration.ca/wp-content/uploads/2012/11/meet-your-neigh-
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bours.pdf

• The Big Myth 
http://www.bigmyth.com/2_eng_order.html

Глава 5 – Езиково многообразие в 

образованието
• The Holi-Frysk Project (Mercator)

www.holi-frysk.nl

• The 3M project (Mercator)
https://www.mercator-research.eu/en/projects/raak-pro/

• The Edina project (EDucation of International Newly Arrived migrant pupils)
http://edinaplatform.eu/en/arrival/introduction

• My Schools Network
http://www.myschoolsnetwork.com/

• Teaching Ideas: Languages
http://www.teachingideas.co.uk/subjects/languages

Глава 6 – Предотвратяване на езика на 

омразата в училище
• European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Hate crime

http://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime

• European Court of Human Rights. Facts Sheet. Hate speech. http://www.
echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf 

• A Guide for administrators, counselors and teachers. Responding to hate 
and bias at school. A publication of teaching tolerance.   http://www.tole-
rance.org/sites/default/files/general/Responding%20to%20Hate%20at%20
School%20ONLINE_3.pdf  

• Countering Online Hate Speech. UNESCO series on Internet Freedom. Avai-
lable at:  http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233231e.pdf

• The No Hate Speech Movement and the European Youth Foundation Report 
(October 2015). https://rm.coe.int/1680700d4




