
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

1. Наименование на програмата: 

Работа в мултиетническа среда 

2. Програмата е насочена към: 

Учители – начален етап 

Учители – прогимназиален етап 

Учители – гимназиален етап 

Директори 

Заместник-директори 

Педагогически съветници, психолози 

3. Анотация на програмата: 

3.1. Кратко описание на програмата 

1. Личност и поведение: същността на човешката природа. 2. Социално знание: същност и 

характеристика на нагласи, предразсъдъци и стереотипи. 3. Дискриминация: определение, 

видове и възможности за преодоляване и справяне. 4. Разпознаване и приемане на различията: 

понятия за малцинства и мнозинство; форми на взаимодействие. 5. Права на човека: същност и 

видове. 6. Расизъм: определение и форми на проява. 7. Правила за разпознаване на инциденти, 

които могат да се считат за проява на дискриминация и расизъм. 8. Техники за отпор на 

дискриминацията и расизма. Културно многообразие: влияние на социалния и етнически 

произход и индивидуалната идентичност върху процеса на обучение. Мултикултурно обучение: 

същност и ключови измерения. Техники за ефективно преподаване в културно многообразно 

училище. 

3.2. Цели на програмата 

Да повиши компетенциите на учителите за работа в мултиетническа среда Да повиши 

мотивацията на учителите за работа в мултиетническа среда Да засили взаимодействията между 

основните актьори в мултикултурната училищна общност 

3.3. Методи на обучение 

Методите на обучение са изцяло интерактивни - дискусии - обсъждания - работа с казуси - 

мозъчна атака -ролеви игри 

3.4. Индикатори за очаквани резултати 

- повишени компетенции за работа в мултиетническа среда - повишена мотивация за работа в 

мултикултурна среда - повишен професионален комфорт на участниците на работното и място, 

произтичащ от подобрените компетентности за справяне с предизвикателствата на 

мултикултурната среда 

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 

- 



3.6. Съотношение между теоретична и практическа част: 

3:1 в полза на практическата част 

4. Компетентности, които ще бъдат придобити 

Академична 

Педагогическа 

Комуникативна 

Административна 

5. Форми на обучение: 

Присъствена 

Частично присъствена 

6. Продължителност на обучението : 16 

7. Брой квалификационни кредити : 1 

8. Начин на завършване на обучението: 

Защита на проект 

9. Списък на обучителите: 

Йосиф Ясенов Нунев 

Сийка Георгиева Чавдарова-Костова 

10. Лице за контакт: 

Име, презиме, фамилия: Райчо Благоев Рангелов 

Актуален адрес: ЖК Дружба, бл. 159, ап. 119 

Телефон: 0887620326 

Адрес на електронна поща: europartners2007@gmail.com 

13.2.2017 г. 


