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І. Необходимост от програмата 

Образованието у нас и в световен мащаб днес е изправено пред сериозни 

предизвикателства: все по-често се сблъскваме с представители на различни култури, 

различни от нашите ценности и норми, традиции и гледни точки. Глобализацията 

създаде условия хората да пътуват, да живеят на различни места по света, да са 

граждани на света, да учат в интернационална среда и да работят в мултинационални 

институции. 

Това налага изграждането в училище на един нов комплекс от умения за 

общуване и познания за другите; за възможните точки на различие и начините за 

тяхното преодоляване; за толерантност към другите и към самите себе си. 

Интеркултурното образование е един от водещите аспекти, по които трябва да се 

модернизира българската образователна система за да отговори на потребностите на 

тези, към които е насочена – децата и техните родители. Интеркултурното образование 

е образование, насочено както към децата от малцинствата, така и към тези от 

мнозинството с основна цел да формира взаимно познание, толерантност и приятелство 

сред всички ученици. 

Интеркултурното образование е “прозорец”, през който хората от 

“мнозинството” научават, поглеждат в културата на малцинствата - обективно, ясно и 

правдиво. В същото време то представлява и “огледало”, в което хората се оглеждат и 

вникват в собствената си култура. 

 
 

II. Цели на програмата 

- Задълбочено изучаване на българската култура. Формиране на желание за 

културно самоопределяне и национално самосъзнание; 

- Създаване на подходящи условия за интеграция на учениците в културите на 

други етноси и народи; 

- Формиране на представа за 

многообразието от култури и връзката 

между тях; 

- Създаване на ефикасен модел за възпитаване на етническа толерантност, гордост и 

приятелство, както и за привличане и задържане на децата в училище чрез изучаването 
на различен фолклор; 

- Възпитаване на  позитивно отношение 

към културните различия; 

- Развиване на умения и навици за 

взаимодействие между носителите на 

различни култури; 

- Изграждане и поддържане позитивен психологически климат и възможности за избори, 

свързани със здравето, екологията, гражданското участие, междукултурната 
толерантност, взаимното разбиране, зачитане и уважение. 

- Възпитаване на взаимно уважение и толерантно отношение; 

- Преодоляване на предубежденията и поощряване на  търпимостта. 
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ІІІ. План на дейностите по програмата за 

интеркултурно образование 

Цели Дейности Очаквани 

резултати 

Индикатор

и за 

изпълнение 

Срок Отговорник 

1.Задълбочено 

изучаване на  

българската култура 

и история. 

Формиране на 

желание за културно 

самоопределяне  и 

национално 

самосъзнание. 

 

Проучване на 

историческото 

наследство на 

родния край – 

посещения на 

общинския 

исторически 

музей – VIII 

клас 

 

Разбиране 

съхраняването 

на културно – 

историческото 

наследство 

като 

споделена 

отговорност 

на различните 

културни 

общности. 

Посещения 

на градския 

музей от 

учениците 

от осмите 

класове по 

време на час 

на класа.  

м.XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.III 

Класни 

ръководители: 

VIII а,б,в 

Александра 

Демерджиева; 

Северина 

Миладинова; 

Александър 

Мандажиев. 

 

VIII г,д  

Иванка 

Гелемерова; 

Димитрия 

Хаджиева 

2. Интеграция на 

учениците в 

културната 

самобитност на 

други етноси и 

народи и превенция 

за намаляване на 

ранното напускане 

на ученици от 

рискови групи. 

 

Организиране на 

кръгла маса под 

мотото „Подай 

ръка”. Участие 

на ученически 

парламент, 

родители, 

училищно 

настоятелство и 

учители за 

обсъждане на 

превенции за 

ранно напускане 

на ученици от 

училище. 

Изработване на 

рекламни 

брошури и 

познавателни 

книжки за 

Формиране на 

благоприятна 

обществена 

среда и 

промяна на 

общественото 

мнение с цел 

подкрепа за 

качественото 

образование и 

образователна

та интеграция 

на деца в риск. 

Брой 

изработени 

рекламни 

брошури и 

познавателн

и 

книжки,свър

зани с 

посочената 

тематика. 

 

 

м.XI Боряна 

Вълчева, 

Евгения 

Попова, 

Антония 

Геврекова, 

педагогически 

съветник. 
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ползите от 

образованието и 

разпространение

то им сред 

рискови групи. 

3.Традициите – път 

към толерантност и 

активна гражданска 

позиция. 

 

Организиране на 

Коледна 

изложба – базар 

и организиране 

на 

благотворителна 

акция, 

подпомагаща 

деца в риск и с 

нисък социален 

статус. 

В 

традиционнит

е празници 

трябва да се 

търсят аналози 

между между 

религиозната 

и битова 

традиция.  

Брой 

изработени 

експонати. 

м. 

XII 

Ивайло 

Костадинов; 

Красимира 

Беева; 

Александра 

Демерджиева; 

Анелия 

Кичукова; 

Димитрия 

Хаджиева. 

 

 

 

 

 

 

 

4.Фолклор и 

художественото 
богатство на 

различните култури  

Провеждане на 

срещи и беседи 

с представители 

на Неврокопски 

ансамбъл Гоце 

Делчев и 

художествени 

ателиета за 

запознаване с 

музиката и 

изкуството на 

различните 

култури – VIII и 

IX клас. 

-Усвоява 

начални 

знания, 

свързани с 

колективната 

памет, от 

областта на 

литературата, 

изобразително

то изкуство, 

музиката и др. 

- Познава 

творби 

(фолклорни, 

литературни, 

музикални) на 

различни 

културни 

общности. 

 

 

Брой 

проведени 

интервюта и 

статии на 

ученици за 

впечатления 

м.X  

 

 

 

 

 

м.II 

Лиляна 

Сейрекова 

 

 

 

 

 

Боряна 

Вълчева; 

Анелия 

Кичукова. 

 

5. Възпитаване на  

позитивно 

отношение към 

културните 

различия. 

 

Мини изложби 

на етносите: 

приказки, 

предания, стари 

снимки и битови 

предмети в 

часовете по БЕЛ 

Оценяване 

ефектите от 

влиянието на 

културни и 

социални 

фактори върху 

междует-

Брой 

експонати в 

изложбата. 

м.III Северина 

Миладинова; 

Диана 

Обущарова 
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-  V и VI клас 

 

ническите и 

между-

религиозните 

отношения. 

 

6. Създаване на  

мултикултурни 

общности (състави, 

отбори,екипи), за да 

се подобрят 

междугруповите 

отношения. 

Организиране на  

театрални и 

музикални 

представления, 

спортни игри и 

дейности. 

Самостоятелно 

и група 

изпълняване на 

танцови 

движения от 

музиката на 

рабзлични 

етноси. 

Включване в 

училищни и 

извънучи-

лищни прояви, 

свързани с 

интеркул-

турните 

отношения. 

Брой екипи, 

участващи в 

мероприяти

ята. 

 

м. 

XII 

 

 

 

м.II 

 

 

м.V 

Евгения 

Попова; 

Александър 

Мандажиев. 

 

Лиляна 

Сейрекова 

 

Румен Джинев, 

Андон 

Калайджиев. 

7. Изграждане и 
поддържане позитивен 

психологически 

климат и възможности 
за избори, свързани 

със здравето, 

екологията, 
гражданското участие, 

междукултурната 

толерантност, 

взаимното разбиране, 
зачитане и уважение. 

Проучване в 

часовете по 

биология VIII 

клас на тема: 

„Знам ли с какво 

се храня?“. 

Учениците 

анализират и 

търсят какво е 

отражението 

върху организма 

им на храните и 

напитките, 

които 

консумират най 

– често. 

Проекти в 

часовете по 

философия Х 

клас на тема: 

„Как да спечеля 

уважение?“. 

Утвърждаване 
на устойчива, 

включваща, 

демократична и 
здравословна 

среда, свободна 

от различните 
форми на 

агресия и 

дискриминация. 

Брой 

проведени 

уроци,свърз

ани с 

посочената 

тематика. 

 

м.Х 

 

 

 

 

 

 

 

м.II 

Силвия 

Мегданова 

 

 

 

 

 

 

Недялка 

Ангушева; 

Мария 

Стоянова 
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ІV. Обхват  

Програмата обхваща ученици от системата 

на училищното образование – V – ХІІ клас. 

 

V. Мониторинг 

При реализацията на програмата се 

осъществява контрол чрез: 

• изготвяне на справки, анализи, отчети и 

доклади, свързани с изпълнението на 

дейностите; 

• обобщаване на отчетите за изпълнението 

на дейностите по програмата; 

• изготвяне на справка за окончателно 

приключване на дейностите. 

8. Възпитаване на 

взаимно уважение и 

толерантно 

отношение; 

Преодоляване на  

предубежденията  и 

поощряване на  

търпимостта. 

Кулинарна 

изложба 

„Околосветско 

пътешествие с 

нож и вилица” – 

представяне на 

традиционни 

ястия от 

различни 

култури. 

Включване в 

училищни 

прояви, 

свързани с 

интеркул-

турните 

отношения. 

 

Брой 

експонати в 

изложбата. 

 

 

 

м.IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиз 

Фейзиева; 

Елена 

Адамова;  

Тодорка 

Янудова; 

Татяна 

Димитрушева. 

 


