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ДОБРЕ ДОШЛИ В YMIND

Въпреки че може да ви се струва, че 
тези твърдения предполагат разбира-
телство и уважение към другите, това 
далеч не е реалността в ежедневния 
училищен живот. По-скоро те често 
предизвикват чувство на отчуждение. 
Усилват усещането за несигурност у 
тези, за които се отнасят, допринасят 
за конфликти и провокират тормоз и 
дискриминационно поведение към 
другите. 
Как биха могли училищата да променят 
представите за многообразието, така че 
да се възприема като ресурс за сближа-
ване на хората, а не като проблем? Как 
бихме могли да се справяме по-добре с 
многообразието в училищния живот? Как 
биха могли учениците и младите хора да 
допринасят като партньори, за да помог-
нат за изграждане на практики, които 
отчитат и приемат разнообразието?
Това са темите на нашия проект Youth 
MIND Education (yMIND) (Образова-
ние за младежко съзнание), в който 
участват четири европейски държави 
– Австрия, България, Германия и Гърция, 
за да работят заедно с деца и младе-
жи по въпроса за многообразието в 
училищата. 
Въпреки че многообразието отдавна 
е централна тема и в класната стая, и 
в училищния живот, предвид високите 
изисквания към училищата в наше 
време, то невинаги е приоритет. Учите-
лите и учениците се нуждаят от доста-
тъчно време и пространство, за да се 
справят с нарастващите различия, за 

да могат да създадат структури, които 
насърчават положителни резултати. 
Ако това може да се осъществи, има 
възможност за развитието на пъстра 
култура, характеризирана с взаимно 
уважение, признание и равноправие.
Нашата цел е да насърчаваме откри-
та училищна култура, да поощряваме 
всеки да стане част от духа на сътруд-
ничество, отчитащо многообразието 
и да помагаме на училищата да 
развиват тази култура още повече, 
създавайки среда на интеграционно 
обучение, което поощрява приемане-
то и уважението към другите.
„Разбиране на другите, уважение към 
многообразието“ е мотото, което сме 
възприели, за да обобщим съдържание-
то и целите на нашия проект. За да по-
стигнем това, си сътрудничихме с пове-
че от 360 деца и младежи от 18 училища 
в четирите държави. Насърчавахме ги да 
станат експерти, сами за себе си, и да 
представят своите виждания и мнения 
относно сложни обществени проблеми 
като тормоза и насилието, половете и 
равноправието между тях, многообрази-
ето и расизма. По този начин те станаха 
важни партньори в установяването на 
проблемите и очертаването на бъдещи-
те посоки. Даде им се възможност да 
разберат многообразието по-добре, да 
се ангажират активно със стереотипите, 
да заемат ясна позиция против дискри-
минацията и да покажат на практика 
уважение и морална смелост.

„НИЕ ВСИЧКИ СМЕ 
ЕДНАКВИ И ВСЕ 
ПАК РАЗЛИЧНИ“. „ТИ СИ  

РАЗЛИЧЕН 
ОТ МЕН“
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Кого имахме предвид при създаването на тази брошура?  
Замислихме и изготвихме материала за: 

 Деца и младежи, за да отдадем 
дължимото на техния опит и позна-
ния. Тази брошура е нещо, което 
създадохме заедно. Тя нямаше 
да съществува без техните ценни 
разкази, мисли, рисунки и цитати. 
Брошурата би трябвало да покаже 
на техните съученици и на всички в 
обкръжението им, че техните разми-
сли, преживявания и мнения са ва-
жни и трябва да се вземат предвид 
при въвеждането на промени.

 Преподаватели, педагози и роди-
тели. Надяваме се, че брошурата 
показва важността на подхода, 
ориентиран към децата, който 
интегрира ресурсите на децата 
и младежите, за да може те да 
развият и засилят способността 

си да се справят с проблеми и да 
намират решения.

 Училищното ръководство, за да им 
покаже как може да бъде постиг-
ната активна ангажираност чрез 
включването на децата като парт-
ньори за формирането на училища, 
които са положителна среда за 
многообразието. По този начин учи-
лищата могат да станат „място на 
благосъстояние и позитивно учене“. 
(Olweus et al., 2010)

 И не на последно място, за колегите 
изследователи, които се интере-
суват от темата как биха могли да 
бъдат ефективно въведени активни 
методи за изследване и превенция 
сред младите хора.

Научихме много от децата и младежите, с които рабо-
тихме. Извлякохме ползи от техните очаквания, нужди и 
творчески идеи и имахме възможността да въведем на 
практика голяма част от това, което научихме при работата 
си с участващите училища.
Надяваме се, че тази брошура ще ви даде идеи как бихте 
могли да приложите модела yMIND и ще стимулира вашето 
мислене. Ние ви я предоставяме, а вие изпробвайте сами 
тези практики.

Моделът yMIND се препоръчва силно.

„ВСЕКИ Е 
РАЗЛИЧЕН“, 
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КОИ СМЕ НИЕ И С 
КАКВО СЕ ЗАНИМАВАМЕ 

Проектът на Европейския съюз Youth 
MIND Education (yMIND) се състои от 
международен екип от изследователи, 
експерти по превенция и образование, 
които работят заедно в различни дър-
жави в училища и избрани общности, 
между които ромски общности в Бъл-
гария и Гърция, както и афганистанска 
общност в Австрия/Виена. Насочен е 
към деца, младежи и преподаватели. 
Срокът на проекта, подкрепян от Ев-
ропейската комисия (Програма „Ера-
зъм+“) е две години: от декември 2016 г. 
до ноември 2018 г.

yMIND е разработен и осъществен 
от SPI Research gGmbH Berlin заедно с:
 Асоциация на автономните австрий-

ски женски центрове AÖF, Австрия,
 Фондацията „Здраве и социално 

развитие“ (ХЕСЕД), България и
 ACTION Synergy S.A., Гърция, която 

се явява водеща организация по 
проекта.

В Германия SPI Forschung gGmbH рабо-
ти заедно с «Grenzläufer e.V.», доставчик 
на социални услуги за деца и младежи 
в Берлин и Бранденбург.

Още 22 партньорски институции 
работят с нас и подкрепят нашата ра-
бота, включително училища, училищни 
ръководства, младежки организации, 
организации за бежанци и мигрантски 
общности.

Нашата изходна точка
Проектът се зароди вследствие на 
множеството нови предизвикателства 
заради нарастващия брой на мигран-
ти и хора, търсещи убежище, които 
навлизат в образователната система 
на Европа. Освен че трябва да намерят 
място за тези деца и младежи, училищ-
ните ръководства и преподавателите 
трябва и да намерят структурни и 
програмни решения, които да са 
подходящи за засилващата се мул-
тиетничност на ученическия състав. 
Една от основните задачи в тази насока 
е създаването на училищен климат, 
припознаващ многообразието. За 
развиването на такъв е необходимо 
ангажирането на всички ученически 
групи – задача, която не може да бъде 
осъществена само чрез един проект. 
Но такава ученическа ангажираност 
може да даде нов тласък за открива-
нето на решения и да провери какво 
е постижимо. Училищата могат да се 
възползват от всяка подкрепа, осигуре-
на от външни партньори, които могат 
да допринесат за ефикасността на 
училищата посредством практически 
и лесни за въвеждане възможности за 
обучение. Именно в това се състои и 
ролята на проекта: искаме да пови-
шим осведомеността сред училищата 
и заетите в образованието по въпроси-
те на многообразието и да предложим 
подкрепа за тяхното разрешаване.
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Нашата цел 

е развитието на социалните умения 
на децата и младежите чрез активни и 
иновативни методи, насочени към:

 Превенция на тормоза и насилието, 
повишаване на осведомеността 
и развитие на ясна позиция срещу 
дискриминацията

 Роли на половете, очаквания, свързани 
с пола и равенство между половете

 Познаване на многообразието, 
уважение и разбиране на различните 
идентичности и начини на живот

Нашето предложение

е практически подход, който е изпроб-
ван в участващите училища и подлежи 
на текущ анализ посредством външно 
оценяване.

Под надслов „Обучение за компе-
тентност по отношение на многообра-
зието“ (Diversity Training) сме съчетали 
три основни теми в холистичен учебен 
модел за училищна превенция:

1. Превенция на тормоза и насилието

2. Поощряване на равенство 
между половете и превенция на 
дискриминацията, основана на пола

3. Разбиране на многообразието, 
както и уважение към 
многообразието и различните 
етнически принадлежности

Предотвра- 
тяване 

на тормоза 
и насилието

Различия

Равенство 
между половете

Рисунка: момче, 11г., Германия / „Ние сме едно училище и сме задружни!“

Резюме на подхода и обсъждане 
на индивидуалните стъпки в 
осъществяването на проекта могат да 
бъдат намерени в интернет.1 Резюмето 
включва определения на термините 
„многообразие“, „пол“ и „тормоз“, 
предложения за допълнителни 
материали, модулен комплект, както и 
предложения за въвеждане на подхода 
с описания на заниманията в час.

Следващата глава представя 
накратко характеристиките на модела 
yMIND: активния подход, ориентиран 
към децата, който прилагахме, за да 
ангажираме децата и младежите.

1 http://www.youth-mind.eu/index.php/products
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Нашите сътрудници са:

 Деца и младежи на възраст от 6 до 
18 години от 18 основни и средни 
училища, както и една детска градина. 
Тъй като проектът е насочен към 
многообразието и междукултурното 
разбирателство, ние сме включили 
предимно ученици от класове „Добре 
дошли“2 (Германия), класове за 
интеграция (Австрия) и мултиетнични 
класове (България, Гърция и Германия). 
Бежанци, мигранти и етнически 
малцинства (включително ромски) 
също дават своя принос към yMIND, 
благодарение на нашия активен 
подход. Поради това проектът 
надхвърля рамките на основните 
националности в Австрия, България, 
Германия и Гърция, за да включи 
и държавите, от които произлизат 
участниците: Афганистан, Ирак, 
Иран, Бразилия, Китай, Израел, Италия, 

2 Часове, създадени за улесняване на интеграцията на 
деца и младежи, за които немската образователна 
система е нещо ново.

Япония, Косово, Ливан, Пакистан, 
Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Судан, 
Сирия, Турция и Виетнам.

 Училищно ръководство, учители и 
друг училищен персонал, социални 
работници и специалисти в 
образованието. Без всеотдайността 
и отговорната ангажираност 
на училищния персонал, който 
активно участва в проекта и с 
готовност приемаше нови подходи, 
осъществяването му щеше да 
бъде невъзможно. Регионални и 
местни институции в образованието, 
специалисти по училищна 
превенция, регионални обучителни 
инициативи и други образователни 
експерти. Благодарение на тяхната 
професионална подкрепа ние бяхме 
в състояние да проведем курсове по 
обучение за напреднали за учители, 
наред с училищните семинари.

 Родители

Рисунка: момиче, 7г., Гърция
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ПРИЛАГАНЕ НА YMIND 
НА ПРАКТИКА 

Осигуряване на възможност на младе-
жите да се ангажират със собствените 
си интереси, да имат право на глас, да 
решават проблеми и да намират съзида-
телни начини за разрешаване конфликти 
– това е целта на нашата работа с децата 
и младите хора. За да направим това, си 
поставяме за цел да подкрепим вярата 
им в собствените способности и да им 
дадем възможност да се организират, 
да изразят собствените си желания и 
предложения, както и да участват активно 
в изграждането на собствения си свят и 
ежедневния живот в училище. 

В центъра на нашите изследовател-
ски въпроси по темата за многообрази-
ето и на учебните цели на Обучението 
по многообразие е гледната точка на 
младите хора. За да ги поощрим да 
изкажат своите виждания, чувства и нуж-
ди по във връзка със съществуващите 
различия, дискриминацията, тормоза 
и равноправието между половете, ние 
използваме методи на активни научни 
изследвания и интерактивна групова ра-
бота, като изпробваме подхода yMIND.

Групови дискусии и училищни семи-
нари дават на момичетата и момчетата 
необходимото пространство активно да 
допринесат със своите идеи, да споде-
лят мнения, да развиват нови умения и 
да практикуват в безопасна среда. Са-
мочувствието и доверието, общуването и 
умението да се разрешават конфликти, 
както и способността да изпитват със-
традание, се развиват по един устойчив 
начин. Най-важната цел е у всички деца 
и младежи да се поощри състрада-
ние, чувствителност, толерантност към 

многообразието, уважение към другите 
култури, равноправие между половете и 
ненасилствен подход към разрешава-
нето на проблемни ситуации.

Във всяко едно от 18-те училища-парт-
ньори говорихме предварително с 
преподавателите и ръководителите за 
настоящите нужди и въпроси, които са 
най-належащи за съответните учениче-
ски групи. На тази база бе формулирана 
индивидуална тема за всеки от училищ-
ните семинари с децата и младежите.

Учебните цели на семинарите бяха 
например:

Създаването на сигурно пространство, 
в което участниците да могат да изразят 
без страх своите идеи и нужди по теми 

като тормоз, сходства и различия, чувство 
за отхвърленост и дискриминация.

Начините, по които членовете на една 
група могат да окажат влияние един на 
друг чрез собственото си поведение и 
реакции; развиване на самосъзнание 

и на ясна представа за групата.

Повишаване на осведомеността относ-
но социалното напрежение в класа, 

поощряване на учениците да се включат 
в открита дискусия, основана на уважи-
телно отношение и мотивирането им да 
работят за по-добър социален климат в 

класа/училището.

Младият човек е в центъра на вниманието
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Визуално-творчески методи:
Те включват:
 Рисуване, моделиране, изработване, 

визуално пресъздаване на образа, 
който хората имат за себе си

 Създаването на колажи от списания, 
които отразяват чувството, че 
някой е тормозен или обект на 
дискриминация

 Рисуване на картини или плакати 
на определени теми като „Свят без 
тормоз“, „Многообразие в училище“, 
„Моето супер училище“

Интерактивни методи 
за групова работа:
Те включват:
 Различни упражнения в областта 

на социалните умения и работата 
в екип като самосъзнание 
и възприемане на околните, 
самоуважение, състрадание, 
доверие и овластяване на групата, 
общуване и разрешаване на 
конфликти

 Ролеви игри и сценични похвати в 
образователните подходи

За да постигнем целите на семинара, ние използвахме визуално-творческите и 
интерактивните методи от широкия спектър на активни подходи, събрани за yMIND:

Бяха проведени над 25 училищни семинара в 18 училища, в които участваха 
активно повече от 360 ученици.
 Австрия: 59 ученици в три училища във Виена

 България: 49 ученици в три училища в София и Кюстендил

 Германия: 122 ученици в пет училища в Берлин и Бранденбург

 Гърция: 137 ученици в седем училища в Атина, Пеания-Атина, Спарта-Лакония, 
Влахиоти-Лакония, Молаус-Лакония
В много училища семинарите бяха следвани от дискусии във фокус групи с 8-10 
ученици във всяка една, които продължиха творческия обмен и задълбочиха об-
съжданията по определени теми. Въпросите, които задавахме, бяха свързани със 
съдържанието на творческата работа, разказите на нашите млади участници, 
представени чрез слово и образи. Като наши партньори те посочиха в този кон-
текст кои теми са важни и би трябвало да бъдат обсъдени.

В хода на работата отчетохме сериозно обсъдените въпроси и най-вече широ-
кия спектър от отговори, гледни точки и предложения на нашите участници в проек-
та. Всички тези елементи съставляват основната част от брошурата. Следващата 
глава е посветена на гласовете и мненията на деца и младежи – в картини и думи!

Рисунки: момичета, 12г., Германия
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ГЛАСОВЕТЕ НА ДЕЦАТА 
И МЛАДИТЕ ХОРА  

ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ   
Тормоз: „Ученикът е тормозен или виктимизиран, когато е систематично подложен 
на отрицателни действия продължително време от страна на един или повече дру-
ги 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)

Рисунка: момче, 6г., Гърция
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„Видео клипове и шеги по интернет“

„Обиди, ругатни, унижение и насилие“

„Подигравки, да правят някого за 
посмешище“

„Ако никой не ти помага“

„Неуважение към личните граници на 
другите“.

(Момичета и момчета от Кюстендил, на 
възраст 12-13 г. и от София на възраст 
13-15 г., България)
Някои от българските ученици спо-
делят в частност за словесни атаки и 
дискриминационни забележки срещу 
семействата им: „Обидите са срещу 
техните семейства и са особено лоши 
и противни“ (момиче).
„Тормоз е, когато всички в класа са 
срещу теб и си поставят за цел да те 
разстроят. Например удрят те или ти 
измислят ужасни прякори, винаги си 
последният, когото избират за отбора.“

„Всички винаги ти се нахвърлят.“

„Никой не иска да прави нищо с теб.“

„Когато всички са груби с теб, блъскат 
те, бият те, обиждат те.“

„Когато дразнят някого заради външния 
му вид.“

(Момчета и момичета от начално 
училище в Берлин, 10-11 г., Германия)
Момчетата и момичетата от гимназия в 
Гърция намират за особено болезнени 
два широко разпространени вида 
тормоз: от една страна кибер тормоза, 
тоест ползването на Интернет, за да 
бъде тормозен някой, а от друга страна 
социалното отхвърляне под формата 
на присмиване или измъчване. Групата 
на учениците от Спарта отбеляза, че 
особено момичетата страдат от така-
ва форма на тормоз.

Какво е тормозът за децата и младежите 

Всички деца и младежи, независимо 
дали са от Австрия, България, Гърция 
или Германия бяха запознати с поня-
тието „тормоз“, когато ги попитахме: 
„Какво означава тормоз според вас?“.
Те използваха термина, за да опишат 
собствените си болезнени прежи-
вявания в училище или собствените 
си действия срещу свои съученици. 
Спектърът на споделеното – преживяно 
от самите тях или действия, които те 
са извършили спрямо други хора – бе 
широк. Преживяванията им варираха 
от лични обиди, обиди срещу член на 
семейството, унижение, социално от-
хвърляне и кибер тормоз до сексуален 
тормоз, изнудване и насилие.

В частност, за децата и тийнейджъри-
те в България училищният тормоз бе 
„нормално“ нещо. „Това е нашият живот 
всеки ден“, казваха те и „Виждаме го 
всеки ден“. Но, за разлика от учениците 
в другите три държави, някои младежи 
рядко правеха разлика между „тормоз“ 
и „насилие“. Това може би се дължи на 
факта, че все още няма ясно познаване 
на явлението „тормоз“ в техните училища 
и темата не е толкова изявена.

За много от останалите участващи 
български ученици терминът „тормоз“ 
бе свързан с насилие под формата 
на побой, принуда и изнасилване. От 
ежедневното си присъствие в училище 
те бяха наясно с действия като хапане, 
измъчване и „систематично изнудване 
за пари“. Сексуалното насилие бе 
също споменато. Българските момиче-
та открито обсъждаха личните си пре-
живявания и си припомняха нежелано 
физически посегателство от страна на 
момчета – „когато ме награбят“ – във 
връзка с тормоза.

С изключение на особено жестоките 
преживявания бихме могли да заявим, че 
българските, гръцките и немските деца и 
младежи не само имаха подобни пре-
живявания в училище, но и техните чувства 
бяха идентични – всички те бяха страдали 
еднакво като жертви на тормоз.

Какво означава тормоз за вас?

Рисунка: момиче, 
15г., България
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Как се чувстват децата, 
които са тормозени? 
„Тъжни, нещастни, самотни, обидени, 
съсипани, засрамени и опетнени“.

„Не мога да понасям, когато обиждат 
семейството ми. Тогава се чувствам 
много зле.“

(Момичета и момчета, на 13-14 г., 
България)
Един български ученик описва чувства 
като гняв и ярост: „Няма да дам на 
другите да се отнасят лошо с мен“.
„Чувствам се като боклук“.

„Всички ме гледат“.

„Искат да изчезна“.

(Момчета и момичета от гимназия, Гърция)
Като цяло гръцките момичета и 
момчета описват един порочен кръг, 
предизвикан от тормоза: Според тях 
тормозените деца:
 стават затворени и резервирани

 сплашени са, защото насилниците 
им ги заплашват да не казват на 
никого

 изпитват срам от страха си, защото 
наистина са искали да проявят 
смелост

 и се страхуват да говорят с 
родителите си,

Рисунка:  момче, 10г., Германия 
Искам да умра!“, „Ти си глупав“, 
„Анорексик“, „Виж се как изглеждаш!“

Рисунка:  момиче, 10г., Германия / „Изглеждаш смешно“, 
„Махай се“, „Не те искаме тук“, „Глупава си“, „Вие сте лоши“

 за да не ги натоварват със 
собствените си проблеми и грижи

 защото се страхуват от 
реакцията им

 защото се страхуват, че 
родителите им могат да отидат 
при директора на училището, 
който ще се изправи лице в лице 
с онези, които ги тормозят, и те ще 
бъдат измъчвани още повече; това 
допълнително засилва страха им.

„Тогава човек се чувства много, много 
тъжен и това не е хубаво. Те искат да се 
самоубият или да се хвърлят отвисоко“.

„Глупаво е, че има деца, които искат 
да тормозят другите. Това кара децата 
да се страхуват да отидат на училище 
или дори да излизат или искат да се 
самонараняват или да правят други 
глупости“.

(Момчета и момичета от основно 
училище в Берлин, 10-11 годишни, 
Германия)
Но какво казват тези, които активно тор-
мозят съучениците си? Защо го правят? 
Какво чувстват, когато тормозят другите?
„Чувствам се на мястото си, че 
принадлежа към нещо“. 

„Това означава, че съм от страната на 
силните“.
Това са отговорите на гръцки младежи, 
които поясняват, че деца и младежи, 
които тормозят другите, се надяват да 
постигнат по-голяма сила и популяр-
ност сред обкръжението си.
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По време на дискусията участници-
те от всички четири държави поясниха, 
че понякога се оказват в ситуации в 
училище, които намират за депре-
сиращи или има вероятност да се 
отразят негативно на удоволствието от 
училището и учебния процес.

Затова като начало дискусиите се 
съсредоточиха върху нуждата на уче-
ниците от защита и благосъстояние в 
училище.

След семинарите и груповите 
дискусии 18 австрийски ученици и 
техните учители от часовете по инте-
грация във Виена създадоха сценарий 
за видео на тема тормоз – „Тормозът – 
повече от сбиване“.

Според българските деца и младе-
жи учениците и родителите са длъжни 
да подобрят ситуацията в училище.

 Искат повече внимание от страна 
на учителите си, така че „те да 
разбират нас – децата и младежите 
– по-добре“.

 Други искат учителите да им крещят 
по-малко и да не ги обиждат 
толкова.

 Родителите трябва да са по-
ангажирани с училището и да 
работят заедно с учителите и 
учениците за подобряване на 
атмосферата в часовете.

Имаше и мнения, според които няма 
смисъл в прекъсването на спиралата 
от конфликти, а напротив -  че отмъще-
нието е подходящият отговор за жерт-
вите на тормоз:
„Ще отвръщам така, както се отнасят с 
мен!“ (момче)
Участниците от основно училище в 
Германия – 10-11 г. – виждат нещата 
по различен начин. За тях беше ясно: 
трябва да решат въпроса като клас. 
Младежите трябва да се научат да 
спорят, да разрешават конфликти и 
трябва да предлагат подкрепа на тези, 
които са тормозени!

По техни думи кавгите между момчета 
например обикновено завършват с бой.
„Момчетата, които предпочитат да се 
бият, просто ще се бият.“  (момче)

„Предпочитаме да не се обиждаме. 
Може да има една-две обиди и после 
се сбиваме.“ (момче)
Някои от стратегиите, които са опитва-
ни с известен успех в този случай са: 
трети ученик застава между биещите 
се или бива избран някой, който да 
доведе председателя на класа или 
учител, който да стори това.
„Обикновено момчетата се бият, а 
ние ги озаптяваме, докато дойдат 
учителите.“ (момче)

„Тогава момчетата винаги казват: 
„Председателю на класа, ти трябва да 
застанеш между тях.“ (момче)

От какво се нуждае човек в училище, за да се чувства 
в безопасност и да е спокоен? 

Рисунка: момиче, 14г., България
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Момичетата разказват, че кавгите меж-
ду тях никога не преминават границата 
на словесна размяна и се разрешават 
също така вербално. Момичетата се 
опитват да развият стратегия за разре-
шаване на конфликти чрез разговор 
и също така се опитват сами да се 
справят с тези ситуации:
„За нас момичетата е често така ..., 
защото се опитваме да се избягваме и да 
разрешим [проблема] сами.“ (момиче)

„Мисля, че всъщност е доста добре да 
разрешиш [проблема] с приятелите си 
сама.“ (момиче)

„Тогава просто казваме „извинявай“ и 
каквото било - било.“ (момиче)
В разговорите с децата в Берлин също 
така става ясно, че момчетата и мо-
мичетата изглежда не се карат, когато 
работят заедно в час.
„Не знам за ситуация, когато е да 
е имало спор между момчета и 
момичета.“ (момче)

„На мен ми се струва, че когато сме с 
момчетата, когато играем заедно като 
клас, се караме по-малко.“ (момиче)

„Аз също мисля, че се караме по-малко 
и се забавляваме повече ... беше малко 
по-добре от обикновено.“ (момиче)

„Няма момичешки работи и момчешки 
работи, те могат просто да се 
подкрепят.“ (момиче)

Ако искаме да изведем обща поука 
от опита на този клас при справянето 
с конфликти, причинени от тормоз, 
наред с други фактори, бихме могли 
да обобщим една успешна стратегия 
по следния начин:

Важно е да се използват и укрепват 
ресурсите, с които разполагат учениците 
и да се развива у класа като едно цяло 
ясна представа за другите – момичета за 
момчета и момчета за момичета.
 

Рисунка: момче, 13г., България

Рисунка: момиче, 7г., Гърция / Тормоз „Не се 
подигравайте на деца от други държави!!!“

Рисунка: момиче, 7г., Гърция / „Ти си малка! Джудже!“, „Ей, не ми говори така!“
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Пол: „понятието означава 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“ (Съвет на Европа, 2014).

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.” (пак там).

Равенството на половете: „означава равно-
поставена видимост, овластяване, отговор-
ност и участие от страна на двата пола във 
всички сфери на обществения и личния жи-
вот. Освен това то предполага равенство в 
разпределението на ресурсите и в достъпа 
до тях между мъжете и жените.” (пак там).
Много неща се случиха през последните 
десетилетия. Жените заемат високи пост-
ове в политиката и бизнеса, упражняват 
влияние в най-различни сфери на обще-
ството и имат професии, които преди са 
били запазена територия за мъже. Мъжете 
вършат домакинска работа и се включват 
в отглеждането на децата, вземат отпуск 
по бащинство и подкрепят партньорите си 
в тяхната работа. Така че наложило ли се е 
равноправието между половете или само 
изглежда така? За да отговорим на този 
въпрос, трябва да се вгледаме по-отблизо: 
Имат ли мъжете и жените еднакви права? 
Получават ли еднакви заплати за една и 
съща работа? Мъжете вършат ли същото 
по отношение на домакинската работа 
и отглеждането на децата, както жените? 
Променили ли са се очакванията по 
отношение на ролята на половете в нови 
области или старите стереотипи продъл-
жават да битуват?

В груповите дискусии и училищни семи-
нари в Австрия и Германия „пол“ и „равноп-
равие между половете“ бяха теми, които 
се обсъдиха особено задълбочено. Освен 
всичко друго задавахме следните въпроси 
на момичетата и момчетата: Как виждате 
вие своята роля във връзка с пола? С какви 
предимства и пречки се сблъсквате като 
момче или момиче? Какви са вашите 
очаквания от противоположния пол? Има ли 
равноправие между половете?

Водиха се оживени дискусии, които 
показаха как ширещите се и стереотипни 
модели за ролята все още присъстват в 
съзнанието на днешните момчета и мо-
мичета. Но също така се видя, че децата и 
младежите знаят, че могат да се справят 
със спорния въпрос за равенството между 
половете, могат да припознаят социалната 
реалност и бавно да изкажат на глас нуж-
дата от промяна.

В Австрия/Виена разговаряхме с мла-
дежи на възраст между 12 и 17 години. Те 
всички посещаваха часове по интеграция 
и мултикултурализъм и повечето от тях бяха 
от мигрантски произход.

В Германия/Берлин момичетата и мом-
четата, които участваха в разговорите бяха 
на възраст от 8 до 17 години.

Рисунки: момиче, 13г., Германия / момче, 18г., Германия

ПОЛ И РАВЕНСТВО  
МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ
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ТИЙНЕЙДЖЪР ПО ТЕМАТА ПОЛ И РАВНОПРАВИЕ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

Възприятие на половите роли

Защо ти харесва да си момиче/момче?

В отговор на тези въпроси момичетата и момчетата на възраст от 12 до 17 години обри-
суваха традиционни ролеви модели и идеи: момичетата са красиви, могат да показват 
емоции, разкрасяват се и имат деца; момчетата са силни, мъжествени и не плачат.

„Защото мога да си слагам грим.“

„[Защото] мога да раждам и да имам 
деца.“

„[Защото мога] да нося хубави дрехи.“

„Защото можеш да носиш забрадка.“

(Момичета, 12-14 г., Австрия)

„Можем да носим обувки с токчета, 
рокли и грим.“

„Момичетата могат например да 
плачат, а момчетата не могат да правят 
това...“

„Момичетата имат голямо сърце. 
Светът не е красив без тях.“

(Момичета, 13-17 г., Германия)

„Да съм силен, защото мога да бъда 
по-силен.“

„Защото не трябва да раждам. Защото 
не ни се налага да изпитваме болка, 
защото не ми се налага да имам 
деца.“

„Защото момчетата си падат повече по 
спорта.“

(Момчета, 12-14 г., Австрия)

Рисунка: момиче, 12г., Германия Рисунка: момче, 12г., Германия
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Какви са предимствата и недостатъците  
на женската и мъжката роля?
В идеите, които младежите изразиха относно своята роля като момче или мъж и 
като момиче или жена също се натъкнахме на традиционни възгледи относно 
пола. Момчетата също виждаха като последица от своята роля на силни мъже 
непоказването на чувства. В отговор на въпроса защо им харесва да са момиче 
или момче младежите почти не споменаха нови ролеви модели. Стереотипните 
ролеви качества „мъж = закрилник“, „жена = закриляна“ не бяха поставени под 
въпрос, а по-скоро бяха потвърдени и от момичетата, и от момчетата. Във фокус 
групите правеше впечатление атмосферата на доверие, която помагаше на 
някои от момичетата да говорят открито относно насилието, основано на пола.

„... жените имат по-добра физика, ... 
хубава фигура.“

„Предимство е, че сме закриляни и 
можем да раждаме.“

„Понякога обаче момчетата правят 
това [упражняват насилие, основано 
на пола]. Понякога това се случва. 
Понякога всеки ден.“

(Момичета, 12-14 годишни, Австрия)

„В нашата страна е предимство за 
мъжете да закрилят жените.“

„Мъжете са физически по-силни, за да 
могат да закрилят жените.“

„Не бива да тормозиш или нападаш 
момичетата.“

„Аз не мога да показвам чувства. 
Мога да показвам само чувства към 
момичетата.“

„Аз не мога да плача... когато 
момчетата плачат, е толкова женско.“

„Ние казваме, че когато плачеш, си 
като жена... Не е хубаво, когато едно 
момче плаче. Това е някак си не е 
мъжествено.“

(Момчета, 12-14 г., Австрия)

Рисунка: момче, 14г., Австрия / „Целуване“Рисунка:  момиче, 15г., Австрия / „Обичам да танцувам. 
Много съм добра.“, „Обичам да слушам музика“

20



Равноправие между половете
В Германия дискусията относно предимствата и недостатъците на това да си 
момче или момиче бе също въпрос на равни права. Бяха направени сравнения 
между това, което е позволено да правят момичетата и това, което е позволено да 
правят момчетата. Момичетата в един от часовете „Добре дошли“ от най-различ-
ни държави изразиха своето желание за промяна: предвид свободи, на които се 
радват момчетата всеки ден, те се чувстваха неравноправни и сякаш в капана на 
традиционните си роли като жени.

Какви очаквания 
имат младежите от 
противоположния пол?
Очакванията от мъжката и женската 
роля отразяваха социалната реалност 
– двойния товар на жените. От една 
страна момчетата описваха тради-
ционните задачи на жените – да се 
грижат за дома и да бъдат родители, 
а от друга това, което днес се приема 
за даденост – работата на жените.
„Жените трябва да поддържат нещата 
подредени, трябва да могат да готвят 
добре, възпитавани са да се грижат за 
дома и да гледат деца.“

„Тя трябва да може да работи, но 
също трябва да работи и вкъщи.“

„Искам да имам жена, която може да 
се грижи и да образова децата и да 
бъде независима, без да разчита на 
мен.“

(Момчета, 12-14 г., Австрия)

„... Момичетата трябва да чистят. 
Момичетата трябва да вършат повече 
работа от момчетата.“

„Всички момчета могат да се 
занимават със спорт, но момичетата 
не могат.“

„Някои казват на дъщеря си: трябва 
да носиш забрадка. Тя обаче не 
иска. Момчетата не трябва да носят 
забрадка, но момичетата трябва.“

„Е, в моята държава момичетата 
нямат същите права като момчетата, 
например едно момиче не ... може 
да излиза само. На момичетата не е 
позволено да играят футбол в клуб като 

„Барселона“. И момчетата са „царе“, 
момчетата винаги могат да решават. 
Много момичета не могат. Момчетата 
мислят, че момичетата не могат да 
решават сами за себе си, защото не 
могат да мислят както трябва.“

„Момичетата например винаги 
трябва да питат какво им е позволено 
да правят. Момчетата не трябва да 
правят това. Момичетата винаги 
трябва да питат родителите си, като 
мен например, ако искам да изляза с 
приятелката си.“

(Момичета, 13-17 г., Германия)

Рисунка: момиче, 9г., 
Германия
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Има ли равноправие между половете?
Въпреки че вече има възможности момичета и момчета да навлизат в нови 
професионални и семейни роли, младежите бяха съвсем наясно със 
съществуващите социални несправедливости и ги обсъждаха.

„Жените изкарват по-малко пари от 
мъжете. Това не е честно.“ (момче)

„На жените също е по-трудно да се 
върнат обратно на работа след отпуск 
по майчинство, защото често им се 
налага да работят на половин работен 
ден.“ (момиче)

„Жените вече може да стават пилоти, 
диригенти и политици.“ (момче)

„Но малко могат да работят в 
механоелектрониката, механиката, или 
техниката.“ (момиче)

„Но все още са малко мъжете, които 
стават акушери. Или учители в детска 
градина.“ (момиче)

(Момичета и момчета, 12-14 г., Австрия)

Оживените дебати на тази тема в Ав-
стрия бяха отражение на съществува-
щите социални позиции. Те варираха 
от отхвърляне на хомосексуалността 
до състрадание и защита на правата 
на хомосексуалните хора.
„Нямам нищо против обратните, 
веднъж един мъж стоеше пред нашето 
училище и носеше лилава чанта и 
всички го тормозеха.“ (момче)

„[Хомосексуалистите] са нормални хора, 
но те не трябва да се женят.“ (момиче)

(Момчета и момичета, 12-14 г., Австрия)
Правото на хомосексуалните двойки 
да стават родители бе обсъждано 
особено разпалено.
„Може да се жените, но не трябва да 
имате деца.“

„Защо сте против това 
[хомосексуалните двойки да стават 
родители]? Ако искат дете, защо не?“

„Мисля, че за много деца ще е 
по-добре да бъдат отглеждани от 
хомосексуални двойки, отколкото да 
живеят в приюти за деца.“

„Какво бихте предпочели: родители, които 
малтретират и бият децата си през цялото 
време или хомосексуални родители.?“

„Няма значение дали са хомосексуални 
или хетеросексуални. Децата се 
нуждаят от любящи родители.“

(Дискусии между момичета, 12-14 г., 
Австрия)
Тази дискусия, белязана с противопо-
ложни мнения, ясно откроява нуждата 
да се възпитава равноправие между 
половете в училище. Поставянето под 
въпрос и деконструирането на негатив-
ните полови стереотипи е ключът към 
предотвратяването на дискриминация, 
основана на пола и поощряването на 
равноправие между половете и сексу-
алната идентичност. 

Пол и сексуална идентичност
Артисти и политици излизат наяве, говорят открито за своята хомосексуалност, 
сключват брак със същия пол и осиновяват деца. Уважават ли се различните фор-
ми на сексуалното разнообразие? Искахме да открием какво влияе на мненията 
на младежите, дали предразсъдъците са на изчезване и дали дискриминацията и 
насилието са поставят като въпрос.

Обсъждане на темата 
„Сексуалната идентичност и различията“
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Как виждат децата на прага на пубер-
тета своята предстояща роля като мъж 
или жена? Тяхното разбиране за тези 
роли различава ли се от това на по-го-
лемите ученици?

Момичета и момчета от две начални 
училища в Берлин с часове по мултикул-
турализъм обсъдиха тази тема с нас. 
Оказа се, че някои от тях все още нямат 
твърдо мнение по въпроса и показват гъв-
кавост по отношение на половите роли.
„Искам да съм и двете.“ (момиче)

„Аз съм и момче и момиче.“ (момиче)

„Можеш да се преструваш, че си и 
момиче и момче.“ (момче)
Момичетата вече бяха изпитали, факта, 
че техният пол е свързан с определени 
стереотипи за качества като „момичетата 
са бавни“, „момичетата са слаби“. Те 
чувстваха, че им се слагат етикети, че 
винаги се намират в отбранително поло-
жение и че трябва да се доказват:

„Казвам, че това не е вярно [че сме 
слаби и бавни]. Защото има силни 
момичета, които са и бързи. “ (момиче)

„Има и бавни момчета, момичетата 
невинаги искат да полагат усилия.“ 
(момиче)

„Въобще не е вярно, че момичетата 
са по-бавни от момчетата. Дори има 
някои момичета, които са по-бързи от 
по-възрастни момчета.“ (момиче)
Дори тези млади момичета бяха разбра-
ли, че е предимство и привилегия моми-
чета да се определят от облеклото си:
„Също мисля, че е хубаво да си 
момиче, защото момичетата могат да 
носят и панталон и рокля.“
Възражението на едно от момичетата 
че и момчетата могат да носят поли, бе 
отхвърлено от друго момиче: 
„Но тогава те изглеждат нелепо.“

ДЕЦАТА ЗА ПОЛОВЕТЕ И РАВНОПРАВИЕТО  
МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

Рисунки: момиче, 13г., Германия / момче, 12г., Германия / момиче, 15г., 
Австрия – „Училище“, „Смешно“, „Забавно е“ / момче, 15г., Австрия / 
момиче, 12г., Германия – „Нито дебела, нито слаба“, „Щастлива“, „Приета“, 
„Комфорт“, „Не най-доброто“ / момиче, 15г., Австрия
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Футбол: Обсъждане на равноправието
Едва ли има по-широко наложено и твърдо мнение от мнението, момичетата и футбо-
лът са несъвместими. Дори момчета на 10-11 г. вече бяха усвоили този стереотип. За тях 
бе ясно кои спортове са уместни за момичетата и кои за момчетата:

„Но футболът е труден за момичетата 
през по-голяма част от времето. 
Заради това бих се захванал с 
хандбал или водна топка [ако бях 
момиче].“

„Когато едно момиче играе футбол, 
много момчета в класа казват: „О, 
боже, момиче, което играе футбол.“ 
Това вероятно е лошо.“
Когато, противно на очакванията, едно 
момиче играе добре, момчетата не 
се възхищават от постижението й, а го 
омаловажават:
„Не е зле за момиче [казват 
момчетата].“
Момичетата, запалени по футбола, 
отвърнаха подобаващо, опровергавай-
ки момчетата:
„Е, чудя се, защото всички сме хора, 
просто момчета и момичета... всеки 
може да играе футбол, но защо само 
момчетата да могат да играят футбол 
добре, а не момичетата? ... Може би 
момичетата могат да играят футбол 
също толкова добре, но просто не знаят 
как, защото не играят футбол в училище 
толкова често... В училище аз често не 
смея [да играя футбол].“ (момиче)
Както отбелязахме по-горе, няма по-ши-
роко наложено и твърдо схващане от 
стереотипа, че момичетата и футболът 
са несъвместими!

Рисунка: момче, 9г., 
Германия
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За момичетата въпросът бе свързан 
директно с шаблонното схващане, 
че момичетата са по-слаби от мом-
четата. Именно това би довело до 
уважение от страна на момчетата към 
момичетата. Може да се предположи, 
че причината е, че силните момичета 
могат бързо да станат аутсайдери, ако 
не се придържат към обичайните по-
лови стереотипи. Поведението на тези 
момичета особено смущава онези, 
които са възприели твърди убеждения 
относно поведението на половете:
„... защото винаги мислите, че 
момичетата са по-слаби от момчетата.“

- „Вас ви уважават повече, защото 
мислите, че момчетата са по-силни и 
по-бързи от момичетата.“
Предполагаемата слабост на момиче-
тата също се споменава като причина 
за обиди, които момчетата използват, 
за да нарочват момичетата:
„Бих искала да съм момче, защото тогава 
няма да ме обиждат, че съм бавна, 
въпреки, че не съм толкова бавна.“

„[Момчетата ги обиждат]... но не 
толкова, колкото момичетата.“

„[Момичетата също могат да обиждат]... 
но не толкова, колкото момчетата.“
Когато разглеждахме равноправието 
между половете, момчетата спомена-
ха предполагаемото по-добро отно-
шение на учителите към момичетата. 
Също така смятаха, че постиженията 
на момичетата в училище са по-добри 

от тези на момчетата. Изглежда мом-
четата страдат от това, че са в сянката 
на момичетата в училище. Поради тази 
причина едно момче намери идеята 
да е момиче за доста привлекателна:
„Но момичета винаги са късметлийки, 
защото учителите не ги наказват.“

„Щеше да е наистина добре, ако се 
справях по-добре в училище.“
Има ли консенсус в убежденията, който 
може да опише връзките между полове-
те от неутрална позиция и да обоснове 
това равноправие? Този въпрос също 
бе обсъден от момчетата и момичетата. 
Изказването на едно от момчетата се 
вписва чудесно в темата на тази глава:
„Това, което важи и за момичетата и за 
момчетата е, че те всички имат различни 
[индивидуалности] и... някои са просто 
услужливи, а някои не са; това е общото 
между момчетата и момичетата. Някои 
са приятни, а някои не са приятни или 
някои са груби или някои са забавни, 
или някои винаги помагат на другите.“
Всички са еднакви – и все пак различ-
ни! С това изказване ние формулирах-
ме прехода към следващата глава, 
която е посветена на „многообразие-
то“. В нея ние разширяваме кръгозора 
си, прецизираме го и се насочваме 
към това, че всяка личност е уникална 
и стойностна, независимо от възраст, 
пол, етнос, националност, социален 
произход, сексуална идентичност, 
религията или политически възгледи.

Рисунка: момиче, 11г., Германия / „Ние всички сме еднакви и все пак различни“

Има ли справедливост между половете?
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Без етикети! Това бе целта на нашата ра-
бота с младежите в проекта от Австрия и 
Германия на възраст от 8 до 17 години.
Първо искахме да ги опознаем и ги попи-
тахме: какво означава многообразие за 
теб и какво означава „принадлежност“? 
Какво ти е нужно, за да бъдеш приет? Какво 
смяташ, че представлява училище, което 
припознава многообразието? В семинари-
те, които даваха пространство за свободна 
артистично-творческа асоциативна дей-
ност, младите хора бяха поощрявани да се 
съсредоточат върху собствените си мисли 
и идеи относно многообразието и по този 
начин да осъзнаят сложността на темата. 
Първата важна стъпка бе съзнателното въз-
приемане на собствената личност. Чрез 
реалистично пресъздаване възприятието 
на собствената си личност, като тяло и 
душевност, те бяха поощрявани да осъзна-
ят самите себе си и да отговорят на въ-
просите: „Какъв човек съм аз?“, „Какво ме 
прави мен?“, „Какво ме прави уникален?“, 
„Какво е толкова специално в мен?“.
Необходимата рефлексия, размисълът 

за самия себе си бе ново изживяване 
за много младежи, не им беше лесно 
и отне време. Последвалите дискусии 
обаче потвърдиха, че творческата работа 
им е помогнала за даване на отговор 
на тези въпроси. Те успяха да разберат, 
че желанието да си част от група от рав-
нопоставени членове е силно и важно. 
Освен това те извадиха наяве връзката си 
с много различни групи. Това включваше 
семейството, приятелите, страната, от 
която произхождат, цвета на кожата, 
езика, религията или пола.
Въз основа на това себепознание ние 
разговаряхме за различните аспекти на 
многообразието. В Австрия въпросите 
„Какво представлява различността?“, и 
„сходствата и различията“ бяха същност-
та на дискусията. В Германия дискусиите 
се насочиха към значението на поняти-
ето „многообразие“ за учениците, дали 
и какви преживявания от гледна точка на 
дискриминация и расизъм са имали и 
как би изглеждало едно „училище, което 
припознава многообразието“.

МНОГООБРАЗИЕ  

Рисунка: момче, 13г., Германия  „Странен, германски, 
момче, спортен, приятели, мързелив, рус, глуповат“ Рисунка: момиче, 6г., Гърция

Многообразието означава „състав от различни елементи, аспекти и характерис-
тики, многообразие от гледна точка на етнически произход, пол, култура и т.н.“ 
(Save the Children UK, 2005).
„Многообразието е понятие за разграничаването и разпознаването на групови и 
индивидуални характеристики, както и за приемането на собствената индивиду-
алност, независимо от възраст, пол, националност, социален произход, сексуална 
идентичност, религия и политически възгледи.“ (Winkelmann, 2014)
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Какво е за теб да си 
различен?
Отговорите на учениците от Австрия на 
този въпрос предполагаха, че те вече 
са имали преживявания, при които са 
се чувствали различни. Те наблегнаха 
на нуждата от разбиране и уважение 
към другите и посочиха, че те всички са 
различни:
„Трябва да приемаме другите. 
Приемането е важно. Когато в класа 
идват нови ученици, ние трябва да сме 
любезни, да проявим уважение, да 
бъдем мили.“

„Ние всички в класа сме чужденци [в 
Австрия]. Приемането е важно, защото 
те са от различни култури.“

„Имаме различни култури и различни 
традиции. Имаме различен цвят на 
косата и кожата.“

(Момичета и момчета, 12-14 годишни, 
Австрия)

Сходства и различия 
За много младежи от семейства от 
различни култури, етносът и религията 
бяха отличителните белези на общност-
та и в същото време ключови атрибути 
за принадлежност към дадена група:
„Щом е турчин, значи е от нас.“

„Щом е сърбин, значи е с мен.“

„Ако е афганистанец, значи ще се 
запише в афганистанския футболен 
клуб.“

(Момчета, 14-15 г., Австрия)

Какво е многообразието 
за теб? 
Рисунката на едно момиче, която тя 
нарече „Всички са еднакви и все пак 
различни“, разпали в Германия оживе-
на дискусия на тема „многообразие“ 
в групата на децата на възраст 8-10 г. и 
те показаха уважение към хипотетични 
други членове на общността.

Всички бързо се съгласиха: всеки 
човек е уникален!
„Е, аз мисля [...], че ние сме… всички 
хора, но независимо от това, всяко 
човешко същество е различно и 
уникално по свой собствен начин.“

„Всички са различни и добри по 
свой собствен начин. Не е важно как 
изглеждаш, а какъв си отвътре. И дори да 
не харесваш някого, не трябва да го/я 
разстройваш или тормозиш. Ние всички 
сме еднакви и все пак различни!“

„Не външността определя човека, а 
сърцето, какъв е човекът, дали е мил, 
как се отнася с теб.“

„Няма значение какъв е цветът на 
кожата ти, защото... ние всички сме 
хора и ние всички се разбираме.“

(Момчета и момичета, 8-11 г., Германия)
Момче от тази група избра метафора 
от света на музиката, за да поясни 
своята идея за „многообразието“:
„Имам предвид, когато някои свирят 
на един инструмент, но изпълняват 
различна музика“ и „всеки свири на 
инструмент, но създава различна 
музика или нещо такова.“
Подобни изказвания имаше и в групата на 
австрийските ученици. Като част от диску-
сиите за многообразието някои момчета 
– на 14-15 г. – и едно момиче (15-17 г.) – под-
чертаха еднаквостта на хората:
„За мен отношението е следното: 
човекът си е човек.“ (Момче)

„Ние също имаме млади жени, които 
носят забрадки в нашия клас. Имаме 
момчета и мъже от други страни, това 
не е проблем, ние сме добри приятели 
с всички.“ (Момче)

„Но за мен всички хора са еднакви. С 
всички трябва да се отнасяш по един и 
същи начин, независимо как изглежда 
той или тя.“ (Момиче)

Рисунка: момиче, 13г., Гърция
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Какво е да се чувстваш 
различен от мнозинството 
в групата? 
В нашите разговори относно възприема-
нето на „другите“ и как да се държим с 
тях установихме готовност сред децата 
и младежите в Австрия и Германия да 
разглеждат многообразието сред хора-
та като нещо положително и те можаха 
да се припознаят като част от това мно-
гообразие. Но по въпроса за чувствата? 
Дали „да си различен“ е проблем?

Той се чувства „наистина много 
различен... може би това е просто 
заради майка ми“ каза десетгодишно 
момче с тъмна кожа в Германия, имай-
ки предвид един чувствителен аспект 
на многообразието в детството и юно-
шеството: цвета на кожата/етноса.

Момчета от класа „Добре дошли“ в 
Берлин (15-16 г.) изразиха своето желание 
за сплотеност и единство в групата – за-
щита срещу усещането, че си различен:
„Това, което е специално за класа в 
това училище за мен е, че всички сме 
приятели. Гледам на всички като на мои 
братя, а също така сме и добър екип 
и това много ми харесва. Ние винаги 
трябва да сме екип и това е хубаво. 

„Да, ако сме приятели, се чувствам 
наистина добре.“

„Когато отида в друго училище, искам 
[някой] да дойде и да ми каже „от какво 
се нуждаеш, мога да ти помогна“. И да 
не мисля: „Аз съм много различен от 
останалите ученици“, защото може би 
посещавам час по немски.“

Случаи на дискриминация 
и расизъм
Да се чувстваш различен и да се чувст-
ваш отхвърлен е болезнено. Болката се 
усилва, когато срещу някого се проявява 
дискриминация заради цвета на кожата 
и той е подложен на расистки забележки.

В ежедневния живот на учениците в 
едно немско мултикултурно основно 
училище случаите на дискриминация и 
расизъм изглежда са част от ежедневието, 
както отбелязват децата на осем години:
„Те [учениците от съседното училище] 
са казвали, че черните приличат на 
лай... и че ние белите сме много 
по-хубави.“

(Момичета и момчета, 8-9 г., Германия)
За да се защитят, но също и за да из-
леят гнева си по повод изказвания като 
това, някои прибягват до сходни обиди 
или отвръщат:
„Когато чуя това , искам да ги ударя. ... 
понякога го и правя. Наистина.“ (Момиче)

Рисунка:  момче, 9г., Германия

Рисунка: момче, 15г., 
Германия

28



Други са опитват да реагират позитивно 
на расистките обиди, за да покажат 
своята солидарност със съучениците си:
„Тези, които са чули това и са с тъмна 
кожа, отишли при други деца с тъмна 
кожа и са повторили тези думи, а в 
отговор им е било казано, че те са бял 
шоколад.“ (Момиче)
Възможността да говорим с децата 
дойде по повод рисунката на едно от 
тях в час, която то нарече „Без раси-
зъм“. Това даде началото на цял разго-
вор относно различните преживявания, 
мнения и поведение на децата. Участи-
ето на децата в разговора показа, че те 
не само знаят много добре какво озна-
чава терминът „расизъм“, но и заемат 
ясна позиция против него:
„Расизъм е, когато хората казват, че си 
кафяв, не те искаме или когато си бял, 
не те искаме, ние искаме да седим 
само с бели. А те казват, не, приличаш 
на лай... не те искаме.“

„Също се случва, когато кажеш 
например: „ти приличаш толкова на 
индиец, не искам да дружа с теб.“

„Така че мисля, че трябва да уважаваш 
другите и да ги обиждаш, защото са 
различни.“

(Момичета и момчета, 8-9 г., Германия)

За да бъде успешна образователната 
работа с деца и младежи, насочена към 
многообразието, тя трябва да започне 
рано в училище, с целенасочено изграж-
дане у тях на съзнание за „различността“ 
и насърчаване на сетива за разпозна-
ване на стереотипи и предразсъдъци и 
последователна борба с дискриминаци-
ята и расизма. Защото компетентността 
по отношение на многообразието може 
да се усвои само когато се заеме ясна 
позиция срещу дискриминацията.

Как трябва да изглежда едно 
училище, което припознава 
многообразието?

Как би могло да изглежда едно училище, 
което възприема многообразието – в кое-
то всяко дете независимо от своя произход 
и цвят, религия и пол, външност и облекло, 
се чувства добре, прието и в безопасност, 
любознателно и щастливо, изпълнено с 
желание да ходи на училище и да учи?

Момиче от Германия на 10 години 
каза накратко:
„Училище, в което всеки може да бъде 
себе си! За мен това е училище, в 
което всеки човек е различен, но всички 
са мили един с друг. Можеш да се 
обличаш, както искаш, не трябва да 
следваш мода, която не ти харесва и 
всеки е приет такъв, какъвто е. Ние всички 
сме еднакви и все пак различни!“

Рисунка: момче, 8г., Германия

Рисунка: момиче, 11г., Германия / „Няма 
значение как изглеждаш, винаги си красив с  
усмивка на лицето“ 29



В РЕЗЮМЕ: 
МОДЕЛЪТ YMIND КАТО 
ЕФЕКТИВЕН ПОДХОД ЗА 
УЧИЛИЩАТА

Оказването на подкрепа на деца и 
младежи да развиват умения в областта 
на междукултурното разбирателство 
и борбата с дискриминацията сега е 
по-важно от всякога в Европа и в целия 
свят. Дейностите по yMIND са осигурили 
на децата рамка, в която да говорят за 
неща, които ги засягат: тормоз, сексуа-
лен тормоз, домашно насилие, расова 
дискриминация. Чрез yMIND младежите 
са развили умения за общуване, дебат 
и критично мислене, за да се справят с 
истинските проблеми в своя живот и да 
започнат да намират решения.

Насърчаването на гласа на учащите, 
даването на възможност да изразяват 
позиции и чувства по този начин, е едно 
откровение не само за възрастните, 
които работят с тях, но и за самите деца 
и младежи. Благодарение на проекта 
някои са предприели мерки в личния 
си живот, за да се противопоставят на 
дискриминацията, с която се сблъскват.

Стойността на гласа на младежите 
е нараснала и за самите практици. 
Вече не е задача на учителя да на-
лага морална рамка на учениците 
си: по-скоро чрез подобаващото 

извеждане на преден план на мнени-
ята на младите хора се вижда, че те 
вече имат собствена етична рамка и 
остро чувство кое е правилно и кое не.

Често младите хора имат нужда 
от съдействие от страна на света на 
възрастните, за да се поправят нещата 
– проектът yMIND е помогнал за попъл-
ването на тази празнина. Интервенци-
ите показват потенциала да се изгради 
консенсус сред равнопоставени чле-
нове срещу тормоза и дискриминаци-
ята, с време за размисъл и насочване 
в диалога и дебатите.

Докато на учащите се дава свободата 
да обсъждат, те също така следва да 
усвоят и правилата на поведение - да не 
прекъсват и да показват уважение към 
гледните точки на другите. Тази част е 
най-голямото предизвикателство за прак-
тиците и обучаващите и в същото време 
частта от yMIND с най-голяма стойност. 
Подобрените умения за общуване на 
децата и младежите не само им позво-
ляват да решават въпросите, обхванати 
от yMIND, но и могат да подпомогнат 
учението им в един по-широк смисъл.

Рисунка: момиче, 6г., Гърция

Гледната точка на един външен оценител  
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За практиците дейностите по yMIND 
съответстват пряко на доказателстве-
ната база за ефективна педагогика3, 
усвояването на добри навици за учене, 
като сътрудничество, насърчаване на 
инициативност и отговорност у учащи-
те за получаваните знания и създава-
нето на връзки между ученето и живота 
извън училище. Сам по себе си yMIND 
е полезен инструмент, укрепващ въз-
можностите за професионално разви-
тие и учене, предлагани от всяко учили-
ще или институция в образованието.
Проектът yMIND осигурява ценни стра-
тегии там, където училищата и опре-
делящите политиките се борят срещу 
тормоза и дискриминацията, основана 
на пола и се стремят да сплотят деца и 
младежи от различни етноси и религии.

Д-р Колин Ишам (оценител на проекта)

3 Резюме на базата доказателства може да се намери 
на уебсайта на yMIND: www.youth-mind.eu/images/
products/evidence-based%20principles%20for%20
effective%20T&L%20for%20website.pdf

Рисунка:  момиче, 14г., Австрия / „Обичам да 
се смея“, „Винаги изслушвам със съчувствие и 
обичам да помагам“

Рисунка: момче, 9г., Германия

Рисунка: момиче, 13г., България
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧЕТИВА

Фондация „Здраве и социално разви-
тие“ (ХЕСЕД) е основана през 1998 г. с 
мисията да утвърждава възможности 
за личностно и обществено развитие, 
опазване на здравето и социалното 
благополучие, както и създаването 
и популяризирането на ефективни 
подходи за успешна интеграция на 
социално изолирани общности.

Постепенно ХЕСЕД изгражда инова-
тивен подход за развитие на човешките 
ресурси в социално изолирани общ-
ности, наречен „Модел за интегрирано 
развитие“ (МИР). Той включва програми 
за опазване на здравето, образование 
и социални умения, както и опреде-
ляне на ценности за деца на възраст 
0-18 години и техните родители чрез 
въвеждането на множество ефективни 
активни форми на групова и индиви-
дуална работа. Заради превантивния 
характер на модела се предотвратяват 
проблеми като отпадане от училище и 
слаби учебни постижения, лошо здра-
ве, безработица и бедност, предава-
ща се от едно поколение на друго. 
Основните елементи на интервенцията 
са развитието на умения за общуване, 
емпатия, толерантност, ненасилствено 
разрешаване на конфликти и недис-
криминационни нагласи.

Проектът yMIND значително укрепви 
и капацитета на екипа с нови методи 
за интерактивна интервенция, както в 
общностна, така и в училищна среда.
 

За повече информация за ХЕСЕД 
посетете: 
www.hesed.bg

За контакти: 
Фондация „Здраве и социално 
развитие“ 
ул. „Царибродска“ № 70, София 1309
тел.: +359 2 851 8108
E-mail: mail@hesed.bg

Координатор:  
Силвия Василева
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„Процесът за повишаване на осведомеността по тези 
разнородни въпроси не е свързан с наслагване на слоеве 
от информация, а по-скоро тренировка на мускулите на 
възприятието (зрение, слух) да могат да се съсредоточат 
върху маргинализираните групи и индивидуалните различия, 
и да се разбере как собствените ограничения на личността 
оказват влияние върху възприятието“ (Save the children UK)


