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I. Въведение 

 
yMIND е иновативен проект на принципа на участието, който насърчава по-добро социално 
включване на новопристигнали мигранти и ромски деца и младежи, с помощта на комплексно 
обучение във връзка с многообразието, предназначено за училището и общността. В момента 
се прилага в четири страни от ЕС с подкрепата на програма „Еразъм +“ на Европейския съюз 
(Инициативи за иновационна политика – Социално включване чрез образование, обучение и 
младеж  – EACEA 05/2016). 
 
В продължение на две години (от декември 2016 г.), партньорството работи по прилагането и 
разгръщането на два модела за обучение по добри практики, в които се преплитат темите 
образование за условия на многообразие, равенство на половете и предотвратяване на 
тормоза (bullying) и насилието. Тези два модела ще бъдат пилотно въведени в 15 училища и 
други образователни центрове в шест мултиетнически общности в Австрия, България, Германия 
и Гърция, като ще бъдат разгърнати в последствие и в други европейски мрежи за образование 
и социално включване.  
 
Основната цел на проекта е подкрепа на културата в училищата на (по-голяма) отвореност към 
мултиетничността, за изграждане на интегрирана и включваща среда за учене, за насърчаване 
на приемането и уважаването на различията. Водещата ни идея е, че овластяващата среда, в 
която действат принципите на участието, комплексните общоучилищни подходи и тясното 
сътрудничество между училищата и общностите по места може да способства преодоляването 
на предизвикателствата, свързани с растящото многообразие в образователните системи в 
Европа.  

 
 

II. Представяне на І Модел на добра практика (ДП) 
 

Първият модел на добра практика, избран за пилотно въвеждане и разгръщане с помощта на 
интервенции в училищна среда е дълбоко залегнал в основната концепция на образование за 
условия на многообразие (Evans, 2014), съгласно доклада NESET II (Van Driel et al., 2016). 
 
Заявката за цялостен подход е зададена още със заглавието „Комплексно обучение за 
компетенции за условия на многообразие“. Целта е да се установят взаимовръзките и  да се 
интегрират три основни теми в един по-холистичен образователен модел: (1) разбиране на 
многообразието, уважаване на различията, в това число мултиетническите измерения, (2) 
насърчаване на равенство между половете и предотвратяване на насилието, основано на пола 
и (3) предотвратяване на тормоза и дискриминацията. 
 
Ние вярваме, че ключът към успешната интеграция на тези три припокриващи се теми в един 
цялостен модел е комплексният подход; ние сме се посветили на подход, ориентиран към 
детето и основан на принципа на участието (вж. стр. 4). 
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2.1. Обща информация и доказателства в подкрепа на модела 

Настоящият модел на добра практика е избран, защото ще насърчава и изгражда 
компетентност и стратегии за „приемане и припознаване на многообразието” (Van Driel et al., 
2016), както сред децата и учениците като цяло, така и сред професионалистите в 
образованието, като основен агент за възпроизвеждане на търсеното: учители, 
училищни/педагогически съветници, социални работници, работещи с общности и младежи. 

Моделът е основан на предходен опит на SPI Forschung. Надгражда се върху два многоизмерни 
модела за обучение за предотвратяване на насилие, основано на пола и тормоз в училищата. 
Моделите стъпват върху и черпят от резултатите от два проекта, финансирани от ЕС (Програма 
DAPHNE („Дафне“) на ЕС) с участието на SPI Forschung, които в последствие са разгърнати на 
регионално ниво в Германия.  

 

2.1.1. Обучение по метода „равенство между половете“ и изграждане на 
компетентност 

Първият базов елемент на модела е интервенция, разработена по проект GEAR I – „Повишаване 
на осведомеността по отношение на насилието от страна на интимния партньор“ (в рамките на 
програмата на ЕС DAPHNE III, 2009-2011 г., www.gear-ipv.eu). Ключовите компоненти на 
интервенцията са насочени към ролята на половете, разминаването между половете, 
погрешните схващания и стереотипите и свързания с това потенциал за насилие, основано на 
пола. Целта е първично предотвратяване на насилие, основано на пола, сред тийнейджъри, с 
насърчаване на здравословни и равнопоставени отношения между половете и нулева 
търпимост спрямо насилие върху момичета и жени. 

Интервенцията, базирана в училището, предостави богат образователен пакет от наръчници за 
учители и ученици, включващ дейностите, свързани с уроци. Обучителният модел предвижда 
училищни семинари, от един до три дни, с ученици от гимназиалния курс (13 г. и нагоре), 
съчетани с двудневни обучителни семинари за лицата, които ще възпроизвеждат практиките - 
учители, социални работници, педагози, лица, работещи с младежи по въпросите на 
равенството между половете и превенцията на насилието в интимните отношения. 

Равенство м/у 
половете, 

предотвратяване 
на насилието, 

основано на пола 

Многообразие / 
уважаване на 

мултиетничността 

Предотвратяване 
на 
тормоза/тормоза, 
основан на 
дискриминация 
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В рамките на дейности за продължаване на инициативата на национално ниво в Германия 
(2011-2017) моделът беше устойчиво приложен в средни училища във федералната провинция 
Бранденбург, с подкрепата на местното министерство на труда, социалните въпроси, здравето, 
жените и семействата. Оттогава насам моделът продължава да се доразвива и адаптира. 

 

2.1.2. Подход, ориентиран към детето и основан на принципа на участието  

Вторият главен елемент е интервенция, осъществена по друг европейски проект за превенция и 
ранна идентификация на тормоза в училището, основана на участие (по програмата на ЕС 
DAPHNE, 2014-2016 г., http://listen.animusassociation.org/). В голяма степен разработеният 
модел залегна в международно признатата концепция за превенция на Дан Олуеус (Dan 
Olweus) (Olweus bullying prevention programme - OBPP, http://www.violencepreventionworks.org). 

Подходът, силно застъпващ правата на детето, предостави убедителни доказателства под 
формата на преживяно във връзка с тормоз в училище и потребността от подкрепа чрез 
гласовете на повече от 500 ученици в седем страни от ЕС. Интервенцията съчета изследвания на 
принципа на участието, работни семинари за овластяване с деца и подрастващи, изграждане на 
капацитет за учители и други педагогически работници, занятия за предотвратяване на тормоза 
и за изграждане на социална компетентност. 

Продуктите включват наръчник за класната стая за дейности за предотвратяване на тормоза, 
брошура с интригуващи креативни материали за деца и листовка за родители. Постигнатите 
резултати бяха повишена чувствителност у възрастните по отношение на вижданията на децата, 
укрепен капацитет за предотвратяване на тормоза чрез взаимодействие (общоучилищен 
подход) и овластяване на ученици да участват активно в училищния живот, в образованието в 
неговите аспекти - общество, гражданско съзнание и многообразие.  

 

Добавена стойност за втория компонент ще дойде и по линия на друг метод за 
предотвратяване на тормоза, разработен и пилотно приложен от гръцкия партньор ACTION 
Synergy в рамките на друг проект с европейско финансиране: обучение на учители под формата 
на театрални постановки за превенция на тормоза и борбата с кибертормоза (EUBULLY, DG 
Justice, www.eubully.eu). Този модел също стъпва върху наученото от реалните преживявания и 
предоставя неформални възможности за учене и цяла гама от форми за учене чрез сценични 
инструменти, за обсъждане на тормоза и успешно пресъздаване в „класната стая“ и в 
училището като цяло (InSIte Drama, 2015).  

 

2.2. Адаптиране на модела в рамките на yMIND 

Настоящото адаптиране на І Модел на ДП в рамките на yMIND залага на разработването на два 
нови аспекта: 

 Разширяване на тематиката: основните тематични области на двата обучителни 
модела, залегнали в основата, ще се разширят с още една: Многообразие. По 
този начин І Модел на ДП съдържа образование за повишаване на 
чувствителността спрямо многообразието, за насърчаване на равенство между 
половете, недискриминация и превенция на тормоза. 
 

http://listen.animusassociation.org/
http://www.eubully.eu/
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 Разширяване на целевата група: моделът ще бъде насочен към и активно ще 
включва деца и младежи (ДМ) от общности на мигранти (вкл. бежанци) и роми 
като основни бенефициери.  
 

Адаптирането на І Модел на ДП е мотивирано от настоящата обстановка на пристигащи 
мигранти деца и младежи (ДМ), включително такива, търсещи политическо убежище, както и 
от разнородните предизвикателства, с които се сблъскват образователните системи в повечето 
европейски страни. Бързо разрастващият се мултиетнически състав на отделните училища 
натоварва училищните власти, учителите и останалите педагози с нелеката задача да създадат 
подходяща среда, предпоставки, структури и образователен климат, които да поощряват 
многообразието и да позволяват равнопоставено участие в учебния процес. Защото 
многообразието не бива да се счита за даденост в мултикултурните общества и в училищата с 
повишена концентрация на мигранти и етнически малцинства сред учениците. Учителите също 
се нуждаят от подкрепа не само в езиковото обучение, но и в подготовката на обучение по 
междукултурна комуникация, социални и жизнени умения и придобиване на знания в областта 
на образователното многообразие. Многообразието се превръща в комплексна тема, която 
трябва да бъде засегната не само в програмата за обучение, а и във всички аспекти на 
училищния живот и всекидневните дейности, свързани с него. Нужно е достатъчно време за 
размисъл и обучение в защитената среда на учебния процес, както за учениците, така и за 
училищния персонал, за да се изгради култура на плурализъм, извличане на уроци от 
различията, равенство и взаимно уважение. 
 

2.3. Условия за приложение 

Модел на ДП І е създаден за пилотно тестване и приложение в различни формални 
образователни среди. Сред тях могат да бъдат начални училища и гимназии, включително 
двуезични и междукултурни образователни институции, както и училища със значителна 
концентрация на деца-мигранти и бежанци. 

 

В същото време моделът е приложим в неформални образователни среди по общности, като 
например: центрове за мигранти, временно/междинно настаняване и жилища за търсещи 
политическо убежище, езикови училища или езикови и други курсове, предлагани от младежки 
и социални организации. 

 

2.4. Подход и методология 

Основна характеристика на І Модел на ДП е идеята „Започни от детето/младия човек!“ 

Целта на интегрирания подход, ориентиран към детето, е да даде свобода и отговорност на 
децата и младежите, като по този начин им позволи да станат участници и съавтори. Така 
участието не е просто включване в даден процес, а поемане на някаква част от цялото, 
отговорност, получаване на шанс да решаваш, създаваш и променяш. Следователно 
перспективата, ориентирана към децата и младежите, е залегнала в сърцевината на поетия от 
нас ангажимент, както по отношение на целите на обучение, така и на образователната 
методика. Семинарите с деца и младежи (ДМ) ще позволят на учениците активно да се включат 
със свои собствени идеи, да развиват въображението си, да размишляват, да обменят гледни 
точки, да експериментират и упражняват нови умения в защитена среда.  
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Методологията, включваща интерактивните групови техники за работа и образователни 
дейности, е внимателно подбрана, за да стимулира ДМ да изразяват своите гледни точки, 
чувства и потребности, що се отнася до жизнения им опит при сблъсъка с различията, с 
индивидуалността на другите, дискриминацията, тормоза и насилието. Тези методи ще им 
позволят да развиват самосъзнание, увереност, комуникативни умения и способности за 
разрешаване на конфликти. В същото време, те ще развиват способности да вникват в гледните 
точки на другите (разностранно мислене), като по този начин задълбочат своята емпатия, 
чувствителност, толерантност към многообразието и нееднозначността, уважение към 
мултиетничността, равенството на половете и ненасилието.  
 
Надяваме се в резултат от прилагането и адаптирането към съответния мащаб на такъв 
образователен подход да успеем да насърчим желанието на децата и младите хора да 
изразяват мнение и действат, като по този начин ролята и гласът им в случващото се с тях в 
училищните и другите образователни сфери станат по-силни. 
 

2.5. Теоретична схема: Oсновни дефиниции и фундаментални понятия 

С краткия теоретичен преглед в този раздел ви предоставяме ориентир; вие може да го 
следвате в съществената част от обучението, свързана с подготовка на съдържанието. 
Очертаването на основните понятия и техните дефиниции цели изясняване на 
фундаменталното значение и важност на тези теми в образованието на децата и младежите и 
може да ви бъде от полза при затвърждаването на вече придобития опит в тази област. 
Теоретичните разяснения не представляват обширен преглед, а маркират за практичност и 
улеснение трите взаимносвързани тематични области. Те ще ви послужат в по-задълбочената 
дидактическа подготовка. За обстоен поглед върху всяка концепция може да направите 
справка с предоставените материали, изброени в т. IV.  

 

2.5.1.  Многообразие  

Най-просто казано, Многообразие означава различност, разнообразие, което включва 
етнически произход, способност/инвалидност, пол, култура и т.н. (Save the Children UK, 2005). 
Многообразието е състояние, при което нещо е съставено от различаващи се едни от други 
елементи, аспекти или качества; или проява на различие, т.е. нееднаквост.  (Websters 
Dictionary). 

 
В по-задълбочен план, многообразието е състоянието да бъдеш приет и уважаван като личност, 
без оглед на следните признаци/качества: възраст, пол, етнически произход, националност, 
език, социален произход и образование, сексуална идентичност, местоживеене, религиозни 
или политически убеждения.  
 
Многообразието е сложна личностна концепция. Няколко теоретични модела го дефинират с 
цел практическо обучение, разглеждайки взаимните връзки между различните аспекти на 
личността. Един от тях разграничава четири измерения или пластове на многообразие, 
обръщайки конкретно внимание на взаимодействията между личност, външни и вътрешни 
измерения и организационни параметри (Loden/Roesener, 1991; Gardenswartz L/Rowe A, 1995).   
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В контекста на образованието, понятието 
многообразие е значимо, защото ни помага да 
проумеем общите ни черти и различия, както и 
тяхното взаимодействие в изграждането на 
уникалната човешка идентичност. Освен това 
ни кара да осъзнаем привилегиите на отделни 
индивиди или потенциала за дискриминация, 
на която други биват подложени вследствие на 
своята принадлежност към или свързаност с 
различни по характер групи. Многообразието 
не е статично, а е динамично променливо 
взаимодействие между отделните измерения 
или пластове.  
 
Образованието, зачитащо многообразието, ни 
учи за различията и характерностите на 
другите. То систематично се занимава с 

разглеждане, обмисляне и оценяване на собствените и чуждите очаквания и привилегии, 
свързани с групова принадлежност (Winkelmann, 2014). Освен това поставя под въпрос 
стереотипното, шаблонно-ограничаващото мислене (pigeon-hole thinking), често водещо до 
предразсъдъци и дискриминация, както други проблеми, определени за значими в модела за 
обучение по компетентност по отношение на многообразието, прилаган в рамките на yMIND. 
 
Как да разбираме предразсъдъците: те не са просто осъждащи преценки, а преценки, 
направени „априори“, предхождащи дадено преживяване преди сблъсъка с комплексността на 
многообразието: 

- Предразсъдъците се базират на създаване на разлика.  
- Предразсъдъците са дълбоко вкоренени в доминиращите схеми на обществено 

мислене. 
- Предразсъдъците имат множество функции: често извличаме полза от тях за сметка на 

други хора. 
 
Cтереотипно, шаблонно-ограничаващо мислене: това не са предразсъдъци срещу отделни 
индивиди, а срещу групи от хора, „поставени в общия, едноизмерен стандарт“ единствено 
поради своята групова принадлежност/проява на многообразие.  
 
Атрибуция (приписване, пренасяне): този термин показва как предразсъдъците се подхранват 
от властови привилегии и каква е тяхната роля в пораждането на силово неравенство между 
индивиди от различни групи. Като следствие една група от хора налага върху друга група 
предубежденията, че “така трябва да бъде”. 

 
Поощряването на многообразие и неговото култивиране в образователната система 
предполага оценяване и реагиране спрямо различията вътре в отделните групи и между тях, а 
също и цялостен подход към преодоляване на причините и следствията от дискриминацията. 
Следователно, образованието с цел компетентност по отношение на многообразието е 
неразривно свързано с образование на тема дискриминация, както и с предотвратяването на 
дискриминацията/борбата с нея (Save the Children UK, 2005).  
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„Процесът на изграждане на съзнание/осведоменост по отношение на тези разнообразни 
проблеми не е свързан с добавяне на пласт след пласт информация, а е по-скоро трениране на 
инструментите на възприятие (в оригинала букв. „мускулите на възприятие“ – muscles of 
perception, бел. прев.) (зрение, слух) така, че да се насочат върху маргинализирани групи и 
индивидуални различия и да се осъзнае как нашите собствени ограничения повлияват 
възприятията ни”. (ibid.)  

 
Това е основното разграничение в прилагането на модела за обучение в рамките на yMIND: да 
създаде чувствителност и да “тренира мускулите на възприятие“ да прилагат по-добре 
концепцията за многообразие в училищните среди, в цялата й многоликост: зачитане на 
правото да си различен и в същото време да се наблегне върху ясното отчитане на явления от 
рода на нечленуване/непринадлежност, изключване и дискриминация.  
 
Не на последно място, образованието за зачитане на многообразието цели да развива 
способност за самоосъзнаване и самооценка и да укрепи самостоятелността на децата и 
младежите, защото „многообразието не се отнася за другите – отнася се за теб самия” (Stiftung 
SPI, 2011).  

 

2.5.2. Пол 

Според речника на Съвета на Европа (Council of Europe, 2016), социологичното понятие „пол“, 
съобразно Чл. 3C от Истанбулската конвенция, се дефинира като термин: 

„обозначаващ социално изградените роли, модели на поведение, дейности и характерни 
особености, които дадено общество възприема като подходящи за жени и мъже”. 

 

Понятието „пол“ включва социалните разграничения между мъжете и жените, които се 
научават в процеса на израстване, които се променят с времето и намират различни 
проявления както в отделните културни среди, така и между тях. (ibid.) 

 
Равенството на половете означава равнопоставена видимост, овластяване, отговорност и 
участие от страна на двата пола във всички сфери на обществения и личния живот. Освен това, 
то предполага „равенство в разпределението на ресурсите и в достъпа до тях между мъжете и 
жените.” (ibid.). 
 
Половите роли са най-често употребявани, за да опишат идеите и възгледите, преобладаващи 
в контекста на дадени културни и социални среди, относно това как се държат жените 
(момичетата) и мъжете (момчетата), или как трябва да се държат, как би било редно да се 
дефинират понятията мъжественост и женственост. 
 
Половите стереотипи (Council of Europe, 2013) са обобщени възгледи или предварително 
сформирани представи, според които индивидите са поставяни в определени полови групи, с 
типичното наименование “мъже“ и “жени“. Това са произволно приписвани характеристики и 
роли, определяни и ограничавани от съответния пол. Стереотипите са дескриптивни 
(описателни), тъй като членове от дадена група са възприемани с еднакви характеристики, под 
общ знаменател, без оглед индивидуални различия, и едновременно с това са прескриптивни 
(предписателни), защото определят параметрите за приемливо поведение в дадено общество. 
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Те стават проблематични, когато се превърнат в инструмент за дискриминация срещу други 
хора, въз основа на техния пол (ibid.). 
 
В този смисъл широко разпространените в училищната система полови стереотипи 
задълбочават силовото неравенство между момичетата и момчетата, като поощряват и 
оправдават дискриминацията и насилието, основано на пола. Когато не срещат съпротива, 
подобни строги предписания за полово поведение и негативни стереотипи (например, „женчо“ 
за момчетата и „мъжкарана“ за момичетата), или схващания от рода на: „Жените са по-
емоционални и недотам рационално мислещи“, или „само по-женствените момчета и по-
мъжките момичета биват тормозени” могат да засилят неравенствата между половете, 
превръщайки в норма закостенели стереотипи и подходи.  
 
Други няколко явления, типични за цифровите времена, в които живеем, като кибергруминг 
(cyber-grooming1), киберсексизъм (cyber-sexism), киберомраза към жените (cyber-misogyny) и 
пращане на текстови съобщения със сексуален характер (sexting), (Council of Europe, 2013) си 
приличат значително по това, че почиват върху дълбоко вкоренени стереотипи и разбирания 
относно разпределението на властта и злоупотребяването с нея.  
 
Необходимо е училищата да осъзнаят важната си роля в образованието, свързано с 
равенството на половете, тъй като ефективното оборване на половите стереотипи и погрешни 
разбирания се счита за основна стратегия за предотвратяване на насилието срещу жените и 
момичетата. Както подчертава Съветът на Европа (Council of Europe, 2014):  
 

„Систематичното обучение на младите хора от ранна възраст е в състояние да предотврати 
насилието срещу жените, основано на пола, насърчавайки взаимоотношения, основани на 
равенство и взаимно уважение…” Нещо повече: „фактите сочат, че превенцията посредством 
ранно обучение е особено ценна, когато въпросното обучение се осъществява в определени 
възрастови групи, когато е ориентирано към учениците и при което те активно участват в 
образователния процес.” (ibid.)  

 
Като припознава тази препоръка, моделът на добра практика от yMIND ще допълни наличните 
доказателства за това, че образованието за равенство на половете не само е ефективен 
инструмент за предотвратяване на насилието в учебната среда, но и трайно укрепва 
способността на младежите да изграждат здрави партньорства и интимни взаимоотношения 
(GEAR II, 2016).   
 

2.5.3. Тормоз 

Вероятно най-често срещаната дефиниция на тормоза сред децата е предоставена от професор 
Дан Олуеус (Prof. Dr. Dan Olweus), професор по психология, занимаващ се с 
научноизследователска дейност в Норвегия, който пръв засяга темата за тормоза. Неговото 
определение за „тормоз“ е следното: 

 

                                                 
1 Кибергрумингът означава използване на интернет за създаване на виртуални контакти, за сексуален тормоз и 

крайна цел извършване на сексуално насилие срещу деца и младежи – Определение на термина, предоставено от 

Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (2015). 
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„Ученикът е тормозен или виктимизиран, когато е систематично подложен на отрицателни 
действия продължително време от страна на един или повече други ученици… Отрицателното 
действие предполага някой умишлено да причини или да се опита да причини физическо 
нараняване или дискомфорт на друг човек, посредством физически контакт, словесно или по 
друг начин.” (Olweus, 1993) 

 
Тормозът е една от най-трудно разпознаваемите форми на агресивно поведение и насилие. 
Въпреки това не всеки акт на насилие представлява тормоз. Според проучване на 
здравословното поведение сред децата в училищна възраст от Световната здравна 
организация, за тормоз можем да говорим, когато ученикът бива: 
 

„систематично дразнен по начин, който не се харесва на него... Но не е налице тормоз, когато 
двама ученици, сравнително равни по сила или влияние, се карат или се сбиват. Също не се 
наблюдава тормоз, когато ученикът бива дразнен по приятелски или закачлив начин”. (Currie C 
et al., 2012) 

 
Най-характерната черта на тормоза е асиметричното и небалансирано властово 
взаимоотношение между онези, които тормозят и обектите на тормоза. При това тормозът не е 
еднократно или случайно явление, а систематичен поведенчески модел, който бива прилаган 
продължително срещу едно и също лице, с отявлена разлика в позициите на власт между 
извършителя и жертвата. Посредством различни действия на тормоз, по-силните ученици 
систематично, умишлено и безмилостно целят да наранят, увредят или сплашат по-слабите си 
съученици. Както е упоменато по-горе, тормозът не е просто дразнене. Противно на широко 
разпространените митове за самозащитните механизми на жертвата, тормозеният ученик не е 
в състояние да се защити сам. Тормозът не спира без външна намеса (Gugel, 2014). 

 
Отделните изследователи групират формите на поведение, проявяващо се като тормоз, в 
няколко категории. Според една от най-често използваните класификации, това поведение 
бива три основни вида:   
 

 физическо: удряне, блъскане, ритане, щипане, задържане на друг ученик посредством 
физически контакт;  

 словесно: заплашване, дразнене, обиждане, предизвикване, изнудване, нагрубяване с 
определени имена, разпространяване на лъжи и клюки; 

 емоционално-психологическо: умишлено изключване на някого от групова дейност, 
манипулиране, подигравки. 

 
Погрешни вярвания и схващания във връзка с насилието, тормоза и виктимизацията битуват 
широко и са често срещани. Нерядко са пречка за внимателна, чувствителна и неутрална 
преценка от страна на възрастните и професионалистите в образованието в ситуации с тормоз. 
Това пречи да уловят проявите на сигнали и да се намесят своевременно и адекватно.  Цяло 
множество от митове бива поддържано, за да се омаловажи реалността, свързана с тормоза в 
училище (напр. „Тормозът не е сериозно нещо. То си е типично за децата“, Highmark 
Foundation, 2015).  
 
Поради това считаме за полезно учителите и педагогическият персонал постоянно да 
извършват рефлексия, да разсъждават над своите възприятия и склонности, за да подобряват 
своите професионални преценки.  
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Целта на включването на темата за тормоза в обучителната концепция на yMIND е да се изведе 
на светло въпросът за неравностойността между учениците по линия на силата, която поражда 
тормоз и насилие и да се създаде осведоменост, но и да се изследват и илюстрират връзките 
между тормоза, стереотипите по отношение на половете, шаблонно-ограничаващото мислене 
и дискриминационните нагласи. По този начин компонента на yMIND за превенция на тормоза 
ще обогати концепцията за обучение за компетентност по отношение на многообразието.  

 

2.6. Компоненти на модела и стратегия за изпълнение 

Методологията, прилагана от обучителния модел, е вдъхновена от подхода, ориентиран към 
детето и основан на принципа на участието, както беше посочено по-горе. Това налага 
установяване и насочване на процес на взаимодействие между различни участници (учители, 
ученици, директори на училища и родители), търсещ преди всичко ангажираност на 
комплексно, общоучилищно ниво.  

 
Процесът на осъществяване се състои от три последователни фази за период общо от девет до 
дванайсет месеца. Предвид продължителността, обучителната програма представлява 
целесъобразна средносрочна интервенция, която може да бъде тествана и оценена в рамките 
на една учебна година.   
 

 
Начална фаза 
 
Продължителност: 3-4 месеца (може и по-малко, ако е тестването е добре подготвено)  
 
 

Подготовка и избор на партньорски училища:  
 
След като вашият екип вземе решение да тества модела, следващата ви задача е да 
внимателно да проучите модела и дидактическа подготовка и да планирате своите стратегии за 
подбор. Това означава да решите какво училище и/или друг тип формална или неформална 
обучителна организация ще бъдат поканени за участие в тестването. Опитът от предишни 
проекти/ сътрудничество с училища може да е предимство. Възстановяването/ създаването на 
контакти с училищната администрация и директорите (от горе-надолу), както и контактите с 
учители и педагогически съветници (отдолу нагоре) могат да послужат за начало на процесa на 
подбор на партньорски училища. 
 
Най-важно е желанието на конкретното училище/ обучителна организация да се ангажира с 
обучителната програма.  Това може да помогне да се подчертае значението на повишената 
компетентност в областта на работа с многообразието за подобряване на целия училищен 
климат, а не само за академичното представяне и постигане на обучителните цели. Важен 
фактор е доколко училището е отворило пространството си за темите, в които се прицелва 
модела. В каква степен училищната програма предвижда „тематично пространство“, има ли 
специален предмет – например емоционално и социално учене, промоция на здраве, или 
обучение в житейски умения – това можа да са благоприятни начални предпоставки. Моделът 

Стъпка 1  
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може да бъде изграден върху съшествуващи/предишни единични инициативи, които 
училището/обучителната организация биха желали да развият и разширят (училище срещу 
расизма, превенция на насилието, ден на момичетата или седмица на многообразието).  
 
Подготвителните стъпки могат да включват: 
- Предоставяне на информация за проекта (резюме, план за изпълнение в съответствие с 

модела) и неговия работен план; 
- Среща с професионалист от училището: учител, училищен социален работник/ съветник); 
- Среща с ръководителя на училището/ обучителната организация (директор, мениджър) и 

подписване на споразумение за сътрудничество/ меморандум за разбирателство;  
- Предварителна селекция на таргет – група от учениците: клас или група:  
- Контакти и срещи с класния ръководител/ лидера на класа; 
- Презентация на проекта пред родителите: информирани съгласия за участие на децата им и 

контакти/ присъствие на родителски срещи или отворено писмо към родителите; 
- Представяне на проекта на избрания  клас/ група – посещение на един учебен час – кратко, 

но ярко представяне на това, в което ги каните да участват.  
- да се гарантира спазването на принципите за информираното съгласие и доброволните 

принципи за участие са гарантирани; 
- Създаване на подробен времеви план за последователно изпълнение на  стъпките на 

интервенцията, които са адаптирани към планираните почивни дни за училищни ваканции / 
дейности. 

 
 

 
Провеждане на фокус групи с учениците 
 

Това е първият компонент на интервенцията, който комбинира две цели: а) изследване на 
ситуацията и  b) оценка на потребностите. На този етап екипът, който реализира интервенцията 
може да изследва заедно с учениците коя от предложените теми: (1) разбиране на 
разнообразието, зачитане на различията, (2) насърчаване на равенството между половете и 
превенция на насилието, основано на пола (GBV), и (3) предотвратяване на тормоза, е най- 
близка и актуална за тях.  Резултатите от тази първа интервенция оказват съществено влияние 
върху съдържанието на обучителните модули.  
 
Обикновено във фокус-групата участват от 6до 8 човека, в зависимост от контекста и местните 
възможности. В идеалния случай – една фокус-група се провежда във всяко 
училище/обучителна институция преди провеждането на семинарите за овластяване. 
Продължителността на фокус-групата е между 45 и 60 мин. Участието е доброволно. Учителят/ 
лидерът на групата може да покани участниците извън класа/голямата група. за провеждане на 
фокус-групата ще бъде изготвено ръководство с теми и отворени въпроси за стимулиране на 
дискусията. Препоръчително е фокус-групата да бъде проведена в екип от двама фасилитатори 
– един, който моделира дискусията и втори, който следи за спазване на времето и води 
записки. Със съгласие на участниците може да направите записи на проведените дискусии, като 
спазите принципите за зашита на личните данни. Не бива да се споменават лични имена по 
време на дискусията. Получените резултати ще послужат за разработване на  следващите 
стъпки на обучителната програма както и за оценка на тестирането на модела.  
 

Стъпка  2  
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Уоркшоп с учениците за оценка на потребностите и овластяване  

 
Това е еднодневен уоркшоп (може и две половин дневни занимания преди или след учебните 
часове), който се провежда с избраната група ученици/клас във всяко училище. Този уоркшоп 
се явява естествено продължение на проведената фокус група, като прилага   други методи за 
работа с учениците – интерактивни и креативни. Препоръчително е да групата да не надвишава 
24 ученика. 
 
Цели:    

 Да се осигури безопасно пространство, в което учениците могат да се ангажират със 
своите собствени идеи и нужди, свързани с темите тормоз, допирни точки и различия, 
изключване и дискриминация. 

 Да се разбере връзката между  поведението на индивида в групата и отговора на 
групата, да се развият и/или затвърдят личното и груповото себеосъзнаване. 

 Да се повиши чувствителността към проблемните ситуации в социалните отношения в 
класа и  да се насърчат учениците към открити и уважаващи дискусии. 

 Да се овластят  учениците да изразят своите възгледи, желания, оплаквания и нужди за 
промяна на социалната атмосферата в клас. 

 
 
Вашата подготовка включва: 
A: набор от отворени въпроси за отваряне и напътстване на индивидуалната и групова работа 
на участниците, във връзка с поставените въпроси (много от тях се припокриват с 
ръководството за провеждане на фокус-групи, виж Стъпка 1) 
 
Ето някои примерни въпроси:  
 

По какво приличам и какво ме отличава от останалите? 
С какво съм различен от съученика, който стои до мен? 
Кои са моите три най-характерни черти? 
Кои са силните ми страни? Кои са нейните/неговите силни страни? 
Какво е чувството да си различен от останалите в класа?  
Какво е да си момиче? Какво е да си момче? 
По какво се различават момичетата и момчета? Какви са предимствата/ 
недостатъците да бъдеш момиче/момче?  
Какво ме натъжава в отношенията ми с моите съученици?  
Какво ме ядосва? 
Какво означава за мен тормоза? 
Как бих се почувствал, ако съм изключен от групата, към която принадлежа (театрална 
трупа, футболен отбор? 
Какво означава да си приет?  
От какво имам нужда за да се чувствам добре/ в безопасност в моя клас? ….. 

 
B: Комбинация от интерактивни методи.  
 
Ето някои примери: 

Стъпка  3  
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Графични-креативни техники:  

 рисуване, моделиране, занаяти (моделиране на глина)  

 колажи от списания, които показват чувствата на тези, които са 
дискриминирани/тормозени и тези които дискриминират/тормозят    

  създаване на картини „светът на многообразието“  

  Създаване на постери „моето супер училище“, „моят клас, който цени многообразието“, 
„моята общност“  

 Създаване на послания към възрастните  
 
Визуални креативни техники: 

 Фотовойс  - създаване на снимки по конкретни идеи, асоциации и послания на децата 
свързани с многообразието, равенството между половете, превенция на 
дискриминацията, расизма и насилието.  

 
Интерактивни техники за работа с групи:  

 Различни упражнения/ упражнения, които развиват себепознанието и нагласите в 
групата, позитивен групов климат, емпатия, доверие и  взаимно уважение  
 

Подробни примери на методологията и план на сесията за семинара за овластяване и оценка 
на потребностите са представени в т. III, Модул 1. Може да го промените като използвате 
подобни дейности, които съответстват в по-голяма степен на възрастта на участниците  и техния 
предишен опит по темата.  
 
В най-добрия случай Стъпка 2 и 3 трябва да се състоят непосредствено една след друга, в 
рамките на една, максимум на две последователни сесии. Резултатите от тази дейност ще 
бъдат използвани в Стъпка 4, за да осветлят/информират учителите за гледната точка на 
учениците. Произведенията на децата могат да бъдат представени на специална родителска 
среща, както и в последната стъпка 7, за подготовката на изложба, постер, послание, кампания 
или подобни дейности в рамките на общоучилищно събитие.  
 
Междинен период: 
 
Продължителност: 2-3 месеца (може да отнеме и повече време в зависимост от възможностите 
да се планира обучение за учители)  
 
 
 

Семинар за изграждане на капацитет за учители/ други професионалисти 
работещи в училище  

 
Цели: Целта на обучението да повиши компетентността на учителите по отношение на 
прилагането на нови методи и изграждане на капацитет за адекватни действия за справяне с 
проблемни ситуации в училище, произтичащи от теми свързани с етнически произход, 
разнообразие и културни различия, равенство между половете, превенция на тормоза и 
насилието в училище и антидискриминация.  
 

Стъпка 4  
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Обучението е с продължителност два дни (16 часа) , като е съобразено с възможностите и 
графика на учителите. Програмата за обучението се изготвя въз основа на резултатите от 
изследователските дейности в първата фаза на интервенцията и е индивидуална (специално 
създадена) спрямо идентифицираните нужди на всяко училище. Например може да проведете 
еднодневен семинар на тема етническо многообразие следващия ден да използвате за 
обучение по темата равенство между половете, без да включвате темата за насилието и 
училищния тормоз, ако не са релевантни за участниците/училището. Или може да фокусирате 
най-вече върху многообразието и обучението да е посветено изцяло на това, като покриете 
темите равенство между половете и антидисриминация..Чувствайте се свободно да съставите 
ваша собствена програма използвайки предложената от нас методологична подкрепа (toolbox). 
Подробна методология и планове на сесиите е представена в точка. III , Модул 2. 
 
Период на изпълнение 
 
Продължителност : 4-5 месеца (може и повече)  
 
 

 
Уоркшопове с учениците за изграждане на социални умения  

 
Цели:  

 Да отвори пространство и да направи възможно активното участие на учениците в 
справянето с проблеми, важни за тяхното училищно битие и благополучие и създаване 
на позитивен климат в училище 

 Да подобри техните социални умения и да формира компетентност при общуване с 
различието, включително превенция на насилието и тормоза и равенство между 
половете  

 Да увеличи ресурсите за групово справяне и конструктивно разрешаване на проблеми 
 
Предвиждат се двудневни обучения с класовете, участвали в предишните етапи на Програмата, 
както и класовете на учителите, които са преминали през обучение в рамките на Стъпка 3. 
Възможно е да бъдат разделени в модули и да бъдат проведени като два двудневни семинара 
или четири полудневни семинара в зависимост от графика и възможностите на учителите. 
 
Тук отново съотношението на темите може да варира в зависимост от изведените потребности. 
Например, ако насилието основано на полов признак не се разпознава като приоритетна тема 
за класа, с който работите -  може да проведете еднодневно обучение за работа с 
многообразието, а следващия ден да работите по темата за превенция на тормоза и насилието 
в училище.  Или може да решите да се фокусирате предимно върху темата за многообразието и 
да работите и през двата дена само по тази тема, като включите свързаните теми равенство 
между половете и антидискриминация в рамките на тази тема.друг вариант е да проведете 
двудневно обучение посветено на половите роли, стереотипи и насилие основано на пола  и 
насилие в двойката за тийнейджъри.  
 
Можете да изготвите ваша собствена програма за обучени със помощта на нашето 
ръководство. Подробна методология и план на сесията, в зависимост от темата е представена в 

Стъпка  5  
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т. III, Модул 3,4 и 5. Всички предложени дейности следва да се познават предварително с цел 
да бъде направена необходимата адаптация в зависимост от възрастта на участниците.  
 
Обучението за изграждане на капацитет може да бъде проведено от двама обучители, като 
единият от тях може да учител (друг професионалист работещ в училище) обучен в стъпка 4.   

 
 

 
Проследяване  

 
Да се оказва регулярна подкрепа на разпространителите по време на изпълнението: форми за 
обратна връзка, кратки интервюта, последващи срещи за размисъл върху 
изпълнението/дневници на обучителите.  

 
 

 
 

Организиране на общо-училищно събитие 
 
Целта на тази последна стъпка да се организира мащабно събитие, което да визуализира 
работния процес и резултатите от проведените в рамките на Програмата семинари, обучения 
и уоркшопове. За да се постигне максимален ефект, събитията трябва да обхващат цялата 
училищна общност -  родители, необхванати в програмата  учители и ученици, училищна 
администрация, както и представители на местната общност. 
 
Общо-училищните събития могат да бъдат разнообразни – например: семинар за повишаване 
на осведомеността за проведените дейности в училище за гости/ учители; конкурс за 
рисунка/есе с подходяща тема; летен фестивал; викторина; седмица на проекта или изложба; 
кампания в и извън училище. Най-важното е, учениците да участват заедно с обучените 
мултипликатори в планирането и подготовката, за да подобрят училищната среда и да 
постигнат максимално разпространение на посланието на Програмата. 
 
 

  

Стъпка 7  

Стъпка  6  

Най-важният очакван резултат от тестирането на модела е повишаването на 
чувствителността и увереността да се вземат предвид гледната тока на децата с 
внимание към техните нужди, възможности и ресурси в контекста на мулти -
етническото образование (разнообразие).  
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III. Ресурс с практически инструменти: примерни обучителни модули и 
планове за сесии  

 

Следващите примери са основани на предишната практика за внедряване на модела. Те са 
само предложения, които могат да бъдат приложени директно, но могат да бъдат адаптирани и 
разширени по подходящ начин. Чувствайте се свободно да ги променяте, смесвате когато 
създавате вашата собствена програма в зависимост от възрастта на участниците, вашият 
предишен опит по темата или други релевантни фактори. Модулите 1,3,5 представляват 
примери за планове на сесиите за семинарите с учениците, а Модул 2 – е посветен на 
изграждането на компетентност на учителите, педагозите, младежките работници – 
възрастните, които работят с младите хора/децата.   

 

Модул 1: Твоят глас е важен! Семинар за оценка на потребностите на 
учениците/младите хора  

 
Критерии за избор на участниците:  

 Решението за участие в семинара е основано на решението на училището да се ангажират с 
темата и и по-специално с основния подход, които използва метода: центрирания към 
децата подход.  

 Всяко училище посочва един клас в зависимост от интереса към темата и/или конкретния 
опит със ситуации/проблеми, свързани с темата;  

 Класният ръководител подготвя класът  родителите; проектът се представя на родителска 
среща преди началото на работата / писмо до родителите.  

 Участието както в семинара, така и в индивидуалните дейности е изцяло доброволно.  
 

Етични въпроси: 
Както интерактивните семинари и изследователските дейности (фокус група, интервюта) ще следват 
стриктно етическите принципи за доброволно участие след подписване на информирани съгласия и 
осигуряване на пълна конфиденциалност.  Информираното съгласия ще бъде получено преди началото 
на дейностите устно и подписани (с акроними, синоними) списъци на участниците ще бъдат използвани 
за доказателствена форма за информираните съгласия. Наред с това, преди всякакви дейности 
извършвани с децата, ще бъде предоставена информация на родителите и ще бъде искано тяхното 
съгласие. Личните данни на участниците ще бъдат защитени по време на целия проект и продуктите на 
творчеството на децата като картини, колажи, и други произведения няма да бъдат надписвани с 
техните имена. Те ще посочат само пола и възрастта си, без да се споменават нито името на детето или 
неговото училище. Освен това независимо, че е осигурен конфиденциалност на децата всички 
участници ще бъдат поканени да дадат своето съгласие/ разрешение продуктите на тяхното творчество 
да бъдат използвани по-нататък в проекта, например за изготвянето на книжка с детско творчество в 
рамките на проекта.   
 
Формат: 

 Интерактивен семинар (уоркшоп) за овластяване: групови и индивидуални упражнения, работа в 
малки групи (смесени или еднополови), работа по двойки;  

 Провеждане на фокус-групи и/или индивидуални интервюта – преди и след семинара  
 

Екип фасилитатори: двама или трима фасилитатори провеждат всеки семинар в зависимост от 
големината  на класа и използваните методи  
 
Методи: 

 Графични креативни дейности: рисуване, моделиране, моделиране с глина 
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 Визуални партиципативни техники: фотовойс  

 Интерактивни техники за работа с групи: изследване на нагласите, субективно възприятие, 
самосъзнание, изграждане на рапорт, доверие и подкрепа, мозъчна атака, социометрични 
линии, работа по случаи, ролеви игри, замразени картини, скулптори.  

 
Материали: цветна хартия и карти, химикалки и флумастери, ножици, лепило, глина, фотоапарати за 
еднократна употреба(за фотовойс), хартия за флипчарт   

 
Местоположение: в класната стая или в стаи за групова работа в училище  
 
 
План на сесията (еднодневен семинар, може да бъде разделен на два полудневни семинара): 
Планът за сесията може да бъде променен спрямо учебната програма и междучасията  
 
 
време активност източник 

10 мин. Добре дошли и въведение в семинара и неговите цели  
Кои сме ние? Защо сме тук?  

 

 

20 мин. Запознаване и въвеждащи активности (селекция): 
 “Име, ръка, топка”  или “Говорещо животно” 
 “Всички тези, които …”/ “Аз-да, аз - не” 
 “Създаване на правила” 
 “Влез в къга” 

 

See p.IV  
 resource (1) and 
(6) 

20 мин. Изграждане на разбирателство и доверие  
 „Каране на кола“ или „Три топки във въздуха“ 

Based on training 
experience of SPI 

10 – 15 мин. Почивка  
45 мин. Интерактивна дейност и повишаване на чувствителността по 

отношение на основната тема на семинара (селекция) 
 “Личностни аспекти” (разнообразие) 
 “Какво означава да си момиче ..” (равенство 

между половете) 
 “Светофар ” (тормоз) 

 

See p.IV  
resource: 
(2) and (6) 
(3) 
(1) 

15 мин. Почивка  
60 мин.  Основна групова/индивидуална креативна дейност: 

 Рисуване/моделиране/писане 
 Правене на снимки/фотовойс  

 

 

10 мин. Рефлексия и позитивна обратна връзка  
 “Венчелистче”  

See p.IV  
resource: 
(2) 

5 мин.  Обобщаване и оценка на семинара 
 Сертификати 
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Модул  2: Как да стенеш yMIND разпространител! Обучение за изграждане на 
капацитет за учители/ професионалисти, работещи с деца и младежи/ както 
работещи с мигранти  
 
Пример 1: Превенция на тормоза  
Цели: Повишаване на чувствителността и изграждане на капацитет за превенция, ранно 
идентифициране на тормоза в училище и навременна интервенция основана на центриран върху детето 
подход. 
 
Критерии за подбор на участниците:  

 Целият персона на училището: учители, преподаватели, педагогически съветници, социални 
работници  

 Участие по избор на заинтересовани /мотивирани учители, преподаватели с опит  

  Участие на учители с опит, преминали обучения в решаване на конфликти, медиация, училищни 
социални работници и т.нар. доверени учители  
 

Формат: 

 Обучителен семинар (среден размер на групата 30 човека): пленарна и групова работа  

 Практически метод – формат семинар/уоркшоп (малка група: 10-12 човека) 
 

Екип фасилитатори: двама до четири в зависимост от формата и размера на групата  
 
Методи: 

 Интерактивна оценка на потребностите: основни правила, очаквания, мотивация за включване 
в тренинга  

 Пренос на знания и обмяна на опит: презентация, кратък теоретичен обзор, дискусии, „мозъчна 
атака“  

 Изграждане на умения и обучителни методи (упражнения за интерактивна групова работа): 
повишаване на  самосъзнанието и самооценката, изграждане на рапорт, доверие, изграждане на 
климат на доверие и позитивизъм в класа, нагласи и вярвания към училищния тормоз, половите 
роли стереотипи, разнообразие, социометрични линии/скали, работа по случаи, ролеви игри 
скулптори от тела и „замръзнали картини  

 Набор от инструменти за провеждане на семинара: рефлексия, обратна връзка и дискусии  
 

Материали: мултимедия, флипчарт, комплект за модерация  
 

Място на провеждане: в училище: в класната стая, салона, стола  
 
 
План на сесията: двудневен тренинг, може да се раздели на два еднодневни или четири полудневни 
семинара  
 
 
ден 1   
време активност източник 

10 мин Добре дошли и въведение в тренинга 
Кои сме ние? Защо сме тук?  

 

 

60 мин. Въвеждащ блок: мотивация, очаквания, потребности  мотивация,  
  “Всички, които…” 
 “Опит с тормоз в училище? Митове за тормоза  

See p.IV  
resource: 
(6) 
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 Вдъхновение – гледната точка на децата за тормоза  
 Подходът центриран върху децата – презентация на 

основните характеристики  
 Дискусия 

(1) 

15 мин. Почивка  
60 мин. Блок за повишване на чувствителността:  повишване на 

информираността и обмяна на опит по темата 
 “Думи, които нараняват” 
 “Триагълник на тормоза” 

See p.IV  
resource: 
(1) 

30 мин. Експертен блок: теоретичен обзор и определения  
Тормоз и насилие: Презентация 

 

 

30 мин. Почивка  
60 мин.  Блок за формиране на умения: интерактивни методи за работа с 

групи  
 “Камъни и пръчки” 
 “Карта на помощта” 
 “Играйте с нас” 

 
 (1) 

10 мин. Обратна връзка и рефлексия  
Ден  2   
15 мин. Загряващо упражнение 

 “Влез в кръга” 
 (1) 

20 мин. Блок за трансфериране на метода: разпознаване на тормоза  
Списък с признаците за ранно разпознаване на тормоза о презентация  
 

 

30 мин. Блок за трансфериране на метода: Обсъждане на слуачаи на тормоз в 
училище – изграждане на рапорт и доверие  

 Групова работа с избрани случаи  
 Стъпки за съвместни действия: какво да правим с случай на 

тормоз в училище? 
 Източници на подкрепа и идентифицирани нужди 

 

10 – 15 мин. Почивка  
45 мин. Практически блок: упражняване и дискусия на активности свързани с 

превенцията на тормоза:  
 “Влез в кръга” 
 “котка и мишка” 
 “Светофар” 
 “Добри новини”  
 “Животни положителни качества” 
 “Jurtenkreis” 

 
 (1) 

15 мин. Почивка  
45 мин.  Блок за планиране: планирайте вашия собствен урок за превенция 

на насилието  
 Индивидуална работа/работа по двойки 
 Презентация и дискусия 

 

15 мин. Обратна връзка и оценка 
 Раница и кошче 
 Сертификати 

 

 
 (1) 
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Пример 2: Полови роли и стереотипи, превенция на насилието основано на полов принцип и тормоз  
Цели: Повишаване на чувствителността и изграждане на капацитет за възприемане на различни гледни 
точки, дискусия и справяне с проблеми, свързани с половете, равенството между половете и тяхната 
свързаност тормоза в училище и насилието основано на полов признак  
 
План на сесията (двудневен уоркшоп): 
 
Ден  1   
време Активност  източник 

10 мин. Добре дошли и въведение в тренинга 
Кои сме ние? Защо сме тук?  

 

60 мин. Въвеждащ блок: мотивация, очаквания, потребности  мотивация: 
 „Игра с имена: мъжки и женски имена” 
 “Всички, коиото…” : опит с тормоз и насилие в училище, 

опит с работа с полови роли и стереотипи?  

See p.IV  
resource: 
(3) 

15 мин. Почивка  
45 мин. Полови роли и стереотипи: повишаване на информираността и 

дисцусия основана на опита по тази тема  
 “Колко процента?” – социометрична линия на женственост-

мъжественост  

 (3) 

30 мин. Експертен блок: теоретичен обзор по темата пол(овете) в 
образователен контекст  

 

30 мин. Почивка  
60 мин.  Блок за формиране на умения:  

 “Истинска жена- истински мъж“ – бъде такъв какъвто искаш 
 Рефлексия и дискусия  

 

 (3) 

10 мин. Рефлексия и обратна връзка   
Ден  2   
15 мин. Загряващо упражнение 

 “Влез в кръга” 
 (1) 

45 мин. Превенция на тормоза: разпознаване на тормоза 
 “Триагълник на тормоза”  

(1) 

30 мин. Експертен блок: теоретичен обзор върху тормоза  
 

 

15 мин. почивка  
45 мин. Блок за трансфериране на метода: превенция на насилието основано 

на полов признак (селекция) 
 “Барометър на насилието” 
 “Ролеви игри върху реални казуси с насилие основано на 

полов признак в училище” 
 Обсъждане на приложимостта на метода 

(1) 

15 мин. почивка  
45 мин.  Насилието основано на полов признак във връзката:  

 Въвеждане на темата здрави/нездрави интимни отношения в 
тийнейджърска възраст  

 “Анна и Димитри” –обсъждане на случай 

 
 
(3) 

15 мин. Обратна връзка и оценка 
 “Раница и кошче” 
 Сертификати  

(1) 

 
 



22 

 

Пример  3: Обучение за работа с различието/многообразието  
Цели: повишаване на чувствителността и формиране на разбиране за многообразието като комплексна 
тема, която е много актуална за образованието и по-специално за социалното включване, изграждане 
на капацитет и образование съобразено с различията и обучителни дейности  
 
План на сесията (еднодневен семинар): 
 
време Активност източник 
30 мин. Добре дошли и въведение в тренинга 

Кои сме ние? Защо сме тук?  
Очаквания  

 

50 мин.. Изследване на различията: рефлексия върху собствената културна 
идентичност  

 „Молекула на личността” (част  I) 

See p.IV  
resources 
(2) and (6) 

30 мин. Изследване на различията и разликите във властта: повишаване на 
информираността по отношение на (структурната) дискриминация  

 „Линии на  властта…“ 

 
 
(5) 

15 мин. Почивка  
 
50 мин.. 

 
Разнообразие и дискриминация: визуализиране на структурите на 
власт, привилегии и дискриминация  

 “Молекула на личността” (част II) 

 
 
 
(6) 

30 мин. Почивка  
 
30 мин. 

 
Експертен блок: теоретичен обзор и определения за разнообразие  
 

 

45 мин. Стереотипи и предразсъдъци: опит с дискриминацията – да бъдеш 
дискриминиран или да дискриминираш някого (селекция) 

 “Лимонът”  
 “Няколко чаши” 

 
 
(6) 
(6) 

15 мин. Почивка  
45 мин. Разнообразие в училище: как се прави образование, съобразено с 

разнообразието  
 Групова работа по три теми: 

(a) Какво означава за учениците да се справят с темата за 
разнообразието в училище? Какви надежди и страхове могат да 
бъдат свързани с това?   

(b) Как изглежда училището, което е чувствително към 
многообразието? (структура, предмети, пространства, персонал, 
климат)  

(c) Какви методи на преподаване / учене можем да използваме за 
насърчаване на разнообразието в нашето училище? 
 Презентация на резултатите от груповата работа  
 Дискусия 

 

15 мин. Обратна връзка и оценка 
Сертификати 
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Модул 3: Мисли извън шаблона (кутията)! Осъзнаване на учениците, че 
разнообразието съществува  
 
Семинар за ученици  
 
Цели: 

 Да признае себе си/ другите като комплексни личности;  
 Да повиши информираността по отношение на различните дименсии на различието: 
 Да повиши чувствителността по отношение на различията, неравенствата във властта и 

дискриминацията 
  

План на сесията (еднодневен, може да се раздели на два полудневни семинара)  
 
Планът на сесията може да бъде съобразен с продължителността на учебните часове и междучасията  
 
Време  Активност  източник 
10 мин. Въведение и загряващо упражнение – сензитизиране към темата за 

разнообразието  
“Всички, които …”/”Аз да, аз не” 

 

See p.IV  
resources  
(6) 

30 мин. Самосъзнание и рефлексия за разнообразието (селекция) 
 “Молекула на личността” –  индивидуална работа и 

дискусия по двойки  
 “Кой си ти?” - индивидуална работа и дискусия по 

двойки  

 
(2) 
(5) 

10 – 15 
мин. 

почивка 
 

 

30 мин. Разбиране на различията, власт и дискриминация  
 “Линии на властта” – групова социометрия  
 “Спомен” 

 

 
(5) 
(6) 

15 мин. почивка 
 

 

45 мин.  Стереотипи и дискриминация (селекция) 
 “Лимонът” 
 “Игра с етикети” 
 “Зелено лице” 

 
(6) 
(5) 
(2) 

15 мин. почивка 
 

 

15 мин. Рефлексия и оценка на разнообразието  
 “Цвете на властта”  
 “Пиано” 

 
(2) 
(2) 

5 мин.  Обратна връзка и обобщаване  
 Сертификати  
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Модул 4: Само момичета/момчета?  
 
Семинар за ученици  
 
Цели: 

 Да изследва връзката между пол, полови различия, полови роли и свързаните с тях 
стереотипи  

 Да повиши информираността по отношение На половите стереотипи и тяхната роля на 
разпределението на властта между момичета и момчета  

 Да повиши чувствителността и да работи за превенция на насилието основано на полов 
принцип  
    

План на сесията (едноднодневен уоркшоп, може да бъде разделен на два полудневни): 
 
Планът на сесията може да бъде съобразен с продължителността на учебните часове и междучасията  
 
Време активност източник 
10 мин. Въведение и загряване  - сензитизиране към  повишаване на 

информираността за равенството между половете и равенството  
 “Змия в кръга” 
 “Всички, които..” 

 

 
See p.IV  
resources  
(1) 

30 мин. Самосъзнание и рефлексия за разликите между половете (селекция) 
 “Какво означава да си момиче.. какво означава да си 

момче?” 
 “Какво харесвам? Какво не ми харесва в това че съм … 

момиче/ момче?” 
 

 
(3)  
(3) 

10 – 15 
мин. 

почивка 
 

 

30 мин. Разбирене на стериотипите свързани с пола 
 “Изображения на тялото” – работа в еднополови 

малки групи 

 
(3) 

15 мин. почивка 
 

 

45 мин.  Повишаване на чувствителността към насилието основано на полов 
признак и тормоз  

 “Барометър на насилието” – работа в малки 
еднополови групи 

 
(1) 

15 мин. почивка  
45 мин. Справяне с насилието основано на полов признак и тормоза в 

училище  
 Ролева игра 

 

 
(1) 

5 мин.  Обратна връзка и обобщаване 
 Сертификати  
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Модул  5.: Тормозът  не е … „глупост“!  
 
Семинар за ученици 
  
Цели: 

 Да повиши информираността по отношение на чувството да си изолиран/а , изключен/а  
 Да подготви групата за темата за тормоза  
 Да изследва ситуации на властов дисбаланс и силата на думите, които нараняват  
 Да насърчи емпатията и да подпомогне помагащ и подкрепящ климат в групата   
 

План на сесията (еднодневен уоркшоп, може да бъде разделен на два полудневни): 
 
Планът на сесията може да бъде съобразен с продължителността на учебните часове и междучасията  
 
време Активност  източник 
 Въведение и загряване  - сензитизиране към  тормоза в училище  

(селекция) 
Кои сме ние? Защо сме тук  
 

 “Кръг” 
 “Котка и мишка ” 

See p.IV  
resources  
 
 
(1) 
(1) 

 Знания и субективно възприятие за тормоза в училище  
“Думи, които нараняват” 

 

 
(1) 

10 – 15 мин. Почивка 
 

 

45 мин. Спрявяне с властовия дисбаланс: кой кой е в ситуацията на 
тормоз?  

 “Тормоз в училище ” 
 

 
(1) 

15 мин. Почивка 
 

 

45 мин.  Справяне с митовете по отношение на тормоза  
 “Митове и реалност ”  

 

 
(1) 

15 мин. Почивка 
 

 

45 мин. Насърчаване на самосъзнанието и осъзнаването на добрите 
качества на другите 

 “Животни и положителни качества”   
 

 
(1) 

5 мин.  Обратна връзка и обобщаване  
 “Раница и кошче” 
 Сертификати 

 

 
(1) 
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Модул 6.: Употреба на драма методите в училищна среда  
 
Семинар за ученици 
 
Цели: 

 Да използва нетрадиционен мощен драматичен метод за насърчаване на разнообразието от 
стилове на учене в класната стая 

 Да демонстрира емоционалните последици от тормоза и да създаде безопасно пространство 
за обсъждане на тормоза и подобряване на уменията за справяне чрез психодраматични 
методи 
 

План на сесията (еднодневен уоркшоп) 
Време активност Източник 
10 мин. Въведение и загряване – сензитизиране към драмата като 

обучителен метод  
 Какво е драма  
 В какво ви предстои да участвате? 

See p.IV  
resources  
(4) 
 

90 мин. Участие в драма урок: Структура на драма пиеса  
 Споделяне на проблема – основни характеристики на 

казуса  
 Оформяне на сцена 
 Разказ  – учител/фасилитатор поема ролята  на 

протогонист (жертва на тормоз) 
 Дискусия 

 
(4) 

10 – 15 мин. Почивка  
45 мин. Участие в драма урок: продължение  

 Анализиране на ситуацията от перспективата на 
жертвата 

 Разказ 
 Импровизация  
 Дискусия 

 
(4) 

15 мин. Почивка  
45 мин.  Участие в драма урок: продължение  

 Анализиаране на ситуацията от страна на наблюдателите  
 Замръзнало картина 
 Споделяне на впечатления 
 Създаване на дълбочина 
 Работа в малки групи по картини/сцени 

 

 
(4) 

15 мин. Почивка  
45 мин. Участие в драма урок: продължение  

1) Анализиаране на ситуацията от страна възрастните 
(родители, учители)  
 разказ 
 замръзнала картина 
 форум театър 

 
(4) 

15 мин. Почивка  
45 мин.  Участие в драма урок: продължение  

Възможности за промяна на ситуацията на жертвата  
 дискусия в малки групи  
 Групова импровизация (цялата група) 

Рефлексия и затваряне на процеса  

 
(4) 
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IV. Тематично ръководство за провеждане на фокус групи с деца и 
младежи  

 

Основни теми и въпроси 
 

1. Благополучие в училище 
 
Кога децата в твоя клас са щастливи/нещастни? Кое ги кара да се чувстват така? 
 
Това, което кара децата в моя клас да се чувстват гневни е …. 
 
Това , което натъжава децата в моя клас е …  
 
От какво  имаме нужда, за да се чувстваме добре/ в безопасност в моя  клас?  
 

2. Разнообразие и дискриминация 
 
Какво се случва в твоя клас, ако някой изглежда различен от другите? Как реагират останалите?  
 
Какво се случва в твоя клас, когато някой се чувства различен от останалите? Как реагират 
останалите?  
 
Има ли в твоя клас деца, които са разговаряли за това с останалите? Как са реагирали другите 
деца?  
 
Има ли нещо, което те отличава от детето, което стой на чина до теб? Какво е това 9каква е тази 
черта)? Как това те кара да се чувстваш? 
  
Кои са твоите три най-характерни черти? Кои са твоите силни страни?  

 
Кои са солните страни на детето, което стои на чина до теб?  

 
Какво означава да бъдеш приет такъв, какъвто си от останалите деца в класа? От какво имаш 
нужда, за да постигнеш това?  

 
3. Пол, равенство между половете и насилие основано на полов признак  

 
Какво според теб означава да си момиче ? 
 
Радвам се, че съм момиче защото …./ Не ми харесва да съм момиче защото … 
 
Бих искала /не бих искала да бъда момче защото……. 
 
Какво означава според теб  да си момче ? 



28 

 

 
Радвам се, че съм момче защото ………. 
 
Бих искала да съм момиче защото ……. 
 
Каква според теб е основната разлика между момчетата и момичетата?  
 
Какво е общото между тях? 
 
Какво е позволено на момчетата?какво е позволено на момичетата? 
 
Какви според теб са предимствата/недостатъците на това да си момиче/ момче? 
 
Какво знаеш за семейната ситуация на твоите съученици/ на други ученици от твоето училище?  
 
Чувал/а ли си някога, че някой има семейни проблеми? Някога говорили ли сте някога за 
удряне/ да бъдеш ударен (бит)? Знаеш ли дали твоите съученици се чувстват добре у дома?  
Чувал/а ли си за някакви специфични дисциплиниращи методи или натиск, които са налагани 
на някои от твоите съученици вкъщи?  
 
Когато се прибера вкъщи, се  чувствам  като..... (рисуване, текст...) 

 
 

4. Тормоз 
 
Какво означа тормозът за теб? 
 
Какво би искал/а да кажеш на децата, които тормозят останалите?  
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