
ИВАН П. ИВАНОВ

ДИФЕРЕНЦИАЛНА
ПЕДАГОГИКА

Шумен
2002

ѝю
Highlight



2

Иван Петков Иванов, автор, 2002
ISBN 954-8789-77-9



3

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОДНИ ДУМИ ............................................................................................................  7

1. СТАТУТ НА ЕТНОПЕДАГОГИКАТА ..........................................................................  8
1.1. ЕТНОПЕДАГОГИЧЕСКИ ПАРАДИГМИ ...................................................................  8
1.1.1. НАРОДНА ПЕДАГОГИКА (Фолк-педагогика. “Велико” руската народна
педагогика от ХІХ век. Българската народна педагогика. Съвременната руска
етнопедагогическа школа) ...........................................................................................   8
1.1.2. ПЕДАГОГИКА НА КУЛТУРНИТЕ РАЗЛИЧИЯ (Крос-културна и гранична
педагогика. Мултикултурна и интеркултурна педагогика) .......................................... 18
1.2. ПРОГРАМИ ПО ЕТНОПЕДАГОГИКА ....................................................................... 20

2. ИЗМЕРЕНИЯ НА КУЛТУРАТА ................................................................................... 23
2.1. СЪЩНОСТ НА КУЛТУРАТА (Определения на културата. Съдържание
на културата. Знаци и символи. Ценности. Норми. Обреди. Митове) ........................ 23
2.2. КОНЦЕПЦИИ ЗА КУЛТУРАТА (Културен еволюционизъм. Културен релативи-
зъм. Културен холизъм. Социологически подход. Дейностен подход.Ценностен
подход. Култур-антропологически подход. Игрови подход.Семиотически
подход. Биосферен подход. Ирационалистки подход) ................................................ 27
2.3. ТИПОЛОГИЯ НА КУЛТУРИТЕ ................................................................................ 41
2.4. ОБРАЗОВАТЕЛНИ ФУНКЦИИ НА КУЛТУРАТА....................................................... 42
2.5. НАЧИН НА ЖИВОТ И СТИЛ НА ЖИВОТ .............................................................. 44
2.6. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КУЛТУРИТЕ (Акултурация. Култура, субкултура,
 контракултура.  Мултикултуралност на света. Глобална култура) .......................... 44
2.7. ИНТЕРКУЛТУРНОСТ............................................................................................... 48
2.8. ИНТЕРКУЛТУРНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ................................................................. 49
2.9. КУЛТУРНА СИНХРОНИЗАЦИЯ ............................................................................. 50

3. ЕТНОСИТЕ ................................................................................................................ 51
3.1. ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЯТА (Етнос, род, племе, етничност, етническа
група, нация, народ. Раса. Мнозинство и малцинство) .............................................. 51
3.2. ТЕОРИИ ЗА ЕТНИЧНОСТТА (Етничността - основно условие за идентичност.
Етничността - биосоциално роднинство. Етничността - израз нарационален
избор. Етничността - израз на общи интереси. Етничността - отговор на икономи-
ческия антагонизъм. Етничността - форма на социална интеграция.
Мултидименсионална теория за етничността) ........................................................... 61
3.3. ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА И ЕТНОСИ .................................................................... 65
3.4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ КУЛТУРИТЕ
И ЕТНОСИТЕ (Психоаналитично направление. Когнитивно направление. Теория
за етноцентризма. Етническо съзнание и самосъзнание. Етнически стереоти-
пи. Предразсъдъци, расизъм и дискриминация. Проблемът за идентичността.



4

Акултурация, личност, идентичност. Аз-концепция и идентичност.
Етническа идентичност. Европейска идентичност) ....................................................   66

4. ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ ...........................................................................   83
4.1. МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ И ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗЪМ ..............................................   83
4.2. ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА .............................   90
4.3. СЪЩНОСТ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Основни цели. Основни
задачи. Принципи на интеркултурното образование. Ценности на интеркултурно-
то образование. Направления на интеркултурното образование. Аспекти на интер-
културното образование. Съдържание на интеркултурното образование. Ефекти
от интеркултурното образование. Ефективност на интеркултурното образование.
Проблеми и грешки при интеркултурното образование. Интеркултурни образо-
вателни модели) ..........................................................................................................   91
4.4. БОРБА С ПРОЯВИТЕ НА НЕТОЛЕРАНТНОСТ И ДИСКРИМИНАЦИЯ ..................... 103
4.5. ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ И МИГРАЦИЯ ................................................. 104

5. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ЕТНОПЕДАГОГИКАТА ................................ 106
5.1. ПОСТМОДЕРНИЯТ ДИСКУРС В ПЕДАГОГИКАТА (Модернизъм и пост-
модернизъм.Постмодернизъм и образование.Постмодерна педагогика) .................. 106
5.2. ИНТЕРКУЛТУРНА ПЕДАГОГИКА ........................................................................... 114
5.3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ЕТНОПЕДАГОГИКАТА (Квантита-
тивни и квалитативни изследователски методологии в педагогиката. Етноме-
тодология.Личност и култура.Етнокултурни изследвания в образованието) ........... 119

6. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРНА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ .................................................... 127
6.1. КУЛТУРНА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ (Групова или индивидуална ориентация.
Комуникационни образци.Времеви ориентации.Ниво на въвлеченост) .................... 127
6.2. ИЗМЕРВАНЕ НА КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ ............................................................... 129
6.3. ЕЛЕМЕНТИ НА КУЛТУРНА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ (КУЛТУРНИ
 ДИФЕРЕНЦИАЦИОННИ ФАКТОРИ) ............................................................................ 129
6.4. КОНЦЕПЦИИ ЗА КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ .............................................................. 131
6.4.1.ТЕОРИЯ НА ХОФСТЕДЕ (Постулати. Културна диференциация. Основни
измерения на културата. Властова (йерархична) дистанция. Индивидуали-
зъм-колективизъм. Мъжественост-женственост. Отношение към несигур-
ността. Времева ориентация. Нови изследвания. Данни за европейски страни) ..... 131
6.4.2. ТЕОРИЯ НА ТРОМПЕНААРС (Универсализъм – партикурализъм. Индивиду-
ализъм – колективизъм. Неутралност – емоционалност. Специфичност –дифуз-
ност. Достижение – приписване.  Отношение към времето. Отношение към
обкръжаващата среда.) ............................................................................................... 144
6.4.3. ТЕОРИЯ НА ДИМЪК (Разпределение - концентрация на власт. Групова -
личностна ориентация. Съображение – агресия. Активност – фатализъм.
Създаване – възпроизводство.  Ограничени - цялостни отношения) ........................ 146
6.4.4. ТЕОРИЯ НА ГРЕЙ (Професионализъм. Неизменчивост. Консерватизъм.
Скритост) ..................................................................................................................... 149
6.4.5. ВРЪЗКА НА ОСНОВНИТЕ КОНЦЕПЦИИ ............................................................. 150
6.5. КОГНИТИВНО РАЗВИТИЕ И КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ (Когнитивно развитие.
Когнитивен стил. Културни рамки на когнитивния стил) ........................................... 150
6.6. КУЛТУРНА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ В УЧИЛИЩНАТА КУЛТУРА  (Образование и кул-



5

турни различия. Културна диференциация в обучението. Култура и методи на обу-
чение. Стилове на обучение) ...................................................................................... 157
6.7. МЕЖДУЛИЧНОСТНИ НАВИЦИ (Социална компетентност. Индивидуални
перспективи. JOHARI-модел за перцепция и рефлексия на междуличностните
отношения. Социална и персонална идентичност) ..................................................... 164
6.8. НЕУСТОЙЧИВОСТ НА КУЛТУРНИТЕ РАЗЛИЧИЯ .................................................. 166

7. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ ...................................................................... 167
7.1. МОДЕЛ НА МИЛТЪН БЕНЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНА
СЕНЗИТИВНОСТ .......................................................................................................... 167
7.2. МОДЕЛ НА КРИСТИН БЕНЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНА
КОМПЕТЕНТНОСТ ......................................................................................................... 170
7.3. МОДЕЛ НА КОРА АГАТУЧИ ЗА “ПРЕХОД В ИНТЕРКУЛТУРНА
КОМПЕТЕНТНОСТ” ........................................................................................................ 171
7.4. AIDA МОДЕЛ НА ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ............................................ 172
7.5. МОДЕЛ НА ДЖО УИТМЪР ЗА ОЦЕНКА  НА РАЗЛИЧИЯТА В УЧИЛИЩЕ”ASK” .... 173
7.6. “МУЛТИКУЛТУРЕН КОНТИНУУМ НА ОСВЕДОМЕНОСТ” НА ДОН ЛОК ................... 173
7.7. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ ................................................ 174

8. ОБРАЗОВАНИЕ НА МАЛЦИНСТВАТА ...................................................................... 176
8.1. ДОКУМЕНТИ (Международни документи за правата на малцинствата, свър-
зани с образованието им. Законодателство и политика към етническите и рели-
гиозни малцинства в България) .................................................................................. 176
8.2. ЕТНО-РЕЛИГИОЗНА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ...................... 179
8.3. НЕРАВЕНСТВО НА ШАНСОВЕТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО (Образование и со-
циална мобилност. Доминантни и дефаворитизирани етноси. Двете училищни
култури) ....................................................................................................................... 182
8.4. ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦАТА ОТ МАЛЦИНСТВАТА
(Роми. Турци. Арменци) ............................................................................................... 188
8.5. ИНТЕРКУЛТУРНИ ПРОГРАМИ  (Съдържателно-ориентирани програми.
Ученик-ориентирани програми. Социално-ориентирани програми. Програми
семейство-училище) ................................................................................................... 190
8.6. ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТАТА С ДЕЦА ОТ МАЛЦИНСТВАТА ................................. 192
8.7. БИЛИНГВИЗЪМ И УЧИЛИЩЕ ............................................................................... 193

9. УЧИТЕЛЯТ И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ................................................ 198
9.1. “ПИГМАЛИОН-ЕФЕКТЪТ” НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА ПРИ УЧИТЕЛИТЕ ................. 200
9.2. КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ ПРИ УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ..................................... 209
9.3. ДИДАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА РАБОТАТА С ДЕЦА ОТ МАЛЦИНСТВАТА
(Учителят и етническите особености на учениците. Стратегии за обучение
при културно разнообразни ученици) .......................................................................... 209
9.4. ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ ..................... 213

10. ФАМИЛНА ЕТНОПЕДАГОГИКА ............................................................................. 218
10.1. КУЛТУРИ НА СЕМЕЙНО ВЪЗПИТАНИЕ (Култура на послушанието и боя.
Култура на срама и почитанието. Култура на дисциплината и отговорността.
Култура на свободата и самостоятелността) ........................................................... 218
10.2. КОНЦЕПЦИИ ЗА КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ ПРИ СЕМЕЙСТВОТО ........................... 220



6

10.3. СЕМЕЙСТВОТО ПРИ ОСНОВНИТЕ ЕТНОСИ У НАС (Типология на семей-
ството. Представа за семейството на младежи - българи и турци. Семейната
среда при основните етноси у нас) ............................................................................ 225

11. ДЖЕНДЪР-ПЕДАГОГИКА ...................................................................................... 232
11.1. ДЖЕНДЪР И ПОЛ ................................................................................................ 232
11.2. РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ .......................................................................... 233
11.3. ДЖЕНДЪР-СТИЛ ................................................................................................. 236
11.4. ФЕМИНИЗМЪТ ..................................................................................................... 237
11.5. ПЕДАГОГИКА НА СЕКСУАЛНАТА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ (Феминистка
педагогика. Джендър-педагогика) ................................................................................ 239

12. МЕТОДИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА .............................................. 244
12.1. МЕТОДИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ  (образователни стратегии) (Лекция
(устно изложение). Беседа. Наблюдение и демонстрация. Екскурзия. Дърво на
решенията. Метод на проектите. Интервюиране. Проучване на документи.
Анализ на художествени произведения. Работа с книгата. Писмени работи. Дра-
матизация.Колаборативно (съвместно) обучение. Дискусионни техники.
Методи за групова психотерапия. Ситуационни методи. ........................................... 244
12.2. ПРИМЕРИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (Обучение “в различия”.
Игри за запознанства. Игри за коопериране. Игри за социализиране. Игри за упраж-
няване на  комуникацията “аз-ти”. Игри за упражняване на чувствата “аз - мен
самия”. Игри за предразсъдъци. Дискусии. Други упражнения. Методи за
осъзнаване на джендър-диференциацията) ............................................................... 261

ЛИТЕРАТУРА ............................................................................................................... 276



7

УВОДНИ ДУМИ

Уважаеми  читателю,
И ти, и аз имаме шанса да живеем и да работим в 21 век. В него и животът,

и работата са по-трудни от всякога, тъй като общото между хората е по-малко от
това, което ги различава.

Педагогиката се е формирала като наука в индустриалното общество – в
епохата, означавана като модерна. Поантата на педагогическата теория и прак-
тика традиционно е подобието. За нея няма нищо по-естествено от “общи” теория
на възпитанието и дидактика... За нея идеал е масовото училище, класно-урочната
система,  задължителният учебен план,  стандартизираните подходи,  тестиране-
то, планирането...

В последните две-три десетилетия човечеството навлезе в постмодерния
свят. Това е светът на различията, на индивидуалностите. Това е светът на образо-
вателните пространства и индивидуалните образователни траектории  в  тях. В
този свят няма  образование,  има образования...няма педагогика,  има педаго-
гики...

В  тази  книга  се  разглеждат  някои  основни  проблеми  на
диференциалната педагогика.  Тя  има  за  цел  преосмислянето  на
педагогическата  теория  и  практика  от  позициите  на  постмодерния  дискурс,
отхвърлящ класическия монокултурен хегемонизъм, както и някои педагогически
представи, изграждани през последните 400  години. Този интердисциплинарен
курс  осигурява на студентите  система  от  знания и аналитични инструменти за
критически  анализ на нашата педагогическа действителност през призмата  на
културното диференциране на обществото.

Етносът и полът са най-важните комплексни био-социални фактори, които
определят различията между хората. Затова и текстът е съсредоточен в четири
основни  теми: методологически проблеми на етнопедагогиката;  културни разли-
чия (етнически групи, джендър); формиране на индивидуална и групова идентич-
ност; педагогически подходи при работа с деца от различни етноси и джендър-
ориентации.

Надявам се, че тази книга ще провокира читателите. Дано да предизвика
и несъгласия. Няма нищо по-страшно от мълчаливото съгласие на организира-
ната  посредственост. Нейното  време  вече отминава...

Авторът
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1. СТАТУТ НА ЕТНОПЕДАГОГИКАТА

1.1. ЕТНОПЕДАГОГИЧЕСКИ ПАРАДИГМИ

Етнопедагогиката  като направление в педагогическата наука започва  да  се
развива още от времето на Коменски, но предметът на науката не се схваща по един и
същ начин.

В  момента  условно  може  да  се  определят  две  направления.  Първото
интерпретира етнопедагогиката като народна емпирична педагогика и е най-характерно
за съвременната руска школа. Второто направление интерпретира етнопедагогиката
като  педагогика на културната диференциация и като интеркултурна
педагогика.

В първия случай етнопедагогиката се отнася към традиционните, естествени и
неинституционални форми на образование (в семейството и широката социална среда),
а във втория – към институционалинте форми на образование. По тази причина, считаме,
че второто направление е много по-перспективно и по-точно отразява спецификата на
науката етнопедагогика, още повече, че то имплицитно включва и съдържателното поле
на първото направление.

1.1.1. НАРОДНА ПЕДАГОГИКА

ОБЩА ИДЕЯ. Етнопедагогиката е интерпретирана като “народна педагогика”.
Характерно  за  нея е  преди всичко  употребата  на  понятието  “народ”  -  в  неговия
тоталитарен смисъл: българските автори разбират под народ българския етнос; руските
- руския и т.н. Иначе в техните работи може да се открият редица ценни идеи.

1.1.1.1. ФОЛК-ПЕДАГОГИКА

ФОЛК-ПЕДАГОГИКА. Развитието й започва още през ХVІ-ХVІІ век и е свързано с
развитието на идеите на създаващите се буржоазни нации.

ЯН АМОС КОМЕНСКИ. Я.А.Коменски на основата на обобщението на опита на
домашното възпитание разработва идеята за «майчиното училище», цел на което е
всички семейства да се издигнат до нивото на най-добрите. При обосноваването на
принципа за природосъобразност, според него също трябва да се отчита народния опит.
Някои от дидактическите правила са дадени от него във формата на поговорки, свързани
с народните традиции и обичаи.

Произведенията на Коменски имат национално-педагогически характер и изра-
зяват настроенията и опита на чешкия народ в епохата на формирането на нацията като
културна общност. Те са пропити с патриотизъм и любов към чешкия език и чешката
култура.

ЙОХАН ПЕСТАЛОЦИ. Песталоци в своите произведения «Как Гертруда учи своите
деца», «Книга за майката», «Линхард и Гертруда» прави педагогически изводи във
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формата на народна педагогика като обобщение на педагогическия опит на необразованото
селско семейство.

ТУЗЕМНА (МЕСТНА) ПЕДАГОГИКА. Понятието “туземна (местна) педагогика”
(Indigenous Pedagogy) е най-разпространено през ХХ век в Канада, Австралия и САЩ.
Свързва се с обучението на децата на индианците, които живеят в резервати в съот-
ветните  страни.

Принципи: (1). хармония с природата; (2). децата са едновременно ученици и
учители в рамките на детското общество; (3). основен е процесът на интеграция в
обществото; (4). приоритет на устната култура пред писмената; (5). важност на историята
на рода, племето, страната  (традицията); (6). приоритет на местната култура (рода,
племето); (7). интегрален подход в образованието. [187]

ЛИДИЯ ФЬОДОРОВА. Съвременна авторка от Якутия, Русия. Изследовател на
северните народи и техните педагогически традиции в духа на концепцията «етно-
педагогика – фолкпедагогика”. Принципите, които формулира са аналогични на по-горните.
[146]

1.1.1.2. “ВЕЛИКО” РУСКАТА НАРОДНА ПЕДАГОГИКА ОТ ХІХ ВЕК

КОНСТАНТИН УШИНСКИ. К.Д.Ушински счита народната педагогика за един от
най-важните фактори, под влияние на които се формира педагогическата наука. Според
него, всеки народ е създал нещо специфично в системата на възпитанието и от него
изхожда и творчеството на демократичните педагогически дейци.

Той развива своите идеи в силно националистически и патриотичен дух, възхва-
лявайки всичко руско като прогресивно и ценно. Същевременно, признава самобитността
на другите народи и ги разглежда като обогатители на руската култура.  [14]

ЛЕВ ТОЛСТОЙ. Идеята за народност е характерна и за Л.Н.Толстой. Изходен
пункт при организацията на народното образование са реалните нужди на народа.

ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ. В.Г.Белински развива тезата, че възпитанието трябва
да изхожда преди всичко от това, което народът е създал през вековете. Народността
според Белински е “отпечатък на народната физиономия, тип на народния дух и на
народния живот”. Тя трябва да стане основен източник на идеи за възпитанието. Младите
да се възпитават в духа на онези идеи, които народът е създал в процеса на своето
историческо развитие, да следват онези идеали, за които се бори народът. [4]

1.1.1.3.  БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПЕДАГОГИКА

ХРИСТО МАКСИМОВ (1867—1902) е първият български педагог, който очертава
проблемите на народната педагогика. Той възприема и усвоява принципа за народност
от руските революционни демократи. Застъпва се за особеността на българската въз-
питателна традиция, която “в много неща се различава от научната педагогика, а в
много не е напълно съгласна с нея. Това народно мировъзрение, разработвано в продъл-
жение на дълга редица векове. под влиянието на разнообразни условия: географски,
исторически и пр., ние наричаме народна педагогика”.
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Най-полезното и най-надеждното според Максимов е да се следват образо-
вателните традиции на народа, да се изучава напредничавият му опит в областта на
възпитанието, отразен в утвърдени възпитателни навици, схващания, народни обичаи
и  т.н. Най-голяма възможност да изучават  народния  опит  имат  учителите.  Затова
Максимов се обръща към тях с предложение да изследват и систематизират всички
възпитателни начинания, които са утвърдени в народната практика: наказания, награди,
грижи за изхранването на децата, трудовото възпитание и др. Той дава и подробни
указания какво и как да се събира и систематизира. Между зададените 50 насочващи
въпроса Максимов обръща внимание на: отношението на народа към семейството и
брака; към децата; как се отглежда детето до четиридесетия ден, как се кърми, как се
приспива; какви мерки вземат родителите, за да запазят детето здраво, когато го оставят
само вкъщи; как родителите забавляват децата; как ги учат да ходят; как се хранят и
обличат децата, след като проходят; как родителите се отнасят към детските капризи;
какви съвети се дават на децата за отношението им към по-възрастните; как се развива
говорът, какви са детските игри, кои са обичайните награди и наказания, какви понятия
се дават на детето вкъщи за училището и учителите и др. [По: 4]

ГЕОРГИ ГОЛЕМАНОВ. Идеята на Хр. Максимов се възприема и се доразвива от
Г. Големанов. Според него, на народната педагогика трябва да се гледа като на социално
явление, определено от историческите обстоятелства, при които народът е живял и е
създал педагогическите ценности. Той също смята, че е необходимо да се изучават
внимателно всички превърнали се в традиции обреди, обичаи, легенди, дори и суеверия
и “магически заклинания”. Но всичко това трябва да става от позициите на съвременните
изисквания и задачи на възпитанието. При това е нужно да се разкриват и корените на
предразсъдъците, породени от невежество, ида се показва тяхната педагогическа
несъобразност.

Големанов дава и определение на “народната педагогика, което трябва да се
вземе под внимание при нейното използване в практиката на възпитанието. Тя, според
него, е “онзи поглед по националното възпитание, що един народ разработва и усвоява
за цяла редица векове под влиянието на съответни за времето социално-икономически
условия.” Измененията на условията променят и подхода в оценката и използуването
на традиционните форми на възпитание. “Народната педагогика не може да се отнася с
консерватизъм и пренебрежение към новите възпитателни принципи, но тя ги приспосо-
бява към традиционно създадените условия и възгледи и ги осмисля със специфично,
народностно съдържание. [По: 4]

ПЕТЪР НОЙКОВ. В по-широк теоретичен план на въпроса за народностните основи
на образованието пише Петър Нойков (1899). Той изтъква, че понятието образование по
същество съдържа двата основни елемента - общочовешкия и специфично народния,
определен от историческото битие на всеки народ. Той е за широко използване на всички
чужди постижения в областта на образователното дело и на възпитанието, но защищава
горещо принципа за изучаване и използуване на народните традиции, които придават
национален характер и облик на всяка система. Той цитира А.Фуйе: “Ако Франция иска да
се американизира, то тя ще престане, може би, да бъде Франция, но тя също така, никога,
няма да стане Америка.” [По: 4]

ХРИСТО СТОЯНОВ. Той е един от представителите на националистическо-
шовинистичната педагогическа линия през 30-те години на ХХ век. Стоянов отрича
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безусловно “универсалните педагогически доктрини” и се старае да обоснове нуждата
от  “наша национална  образователна  система”,  такова  “национално”  възпитание,
характерно за “авторитарната държава”. За образец се взема “националния облик на
възпитанието в Италия и Германия. [По: 4]

ДЕЧО ДЕНЕВ. Прави опит за разкриване на историческите и народностните основи
на  възпитателната  практика  и  теория върху марксистко-ленинска основа  (1962).
Изследването му се отнася само до нравствените възгледи. Върху основата на факти
от народния живот и на идеи от фолклора авторът съсредоточава вниманието си върху
непреходните ценности, не изгубили значението си и за системата на комунистическото
възпитание. [По: 4]

ЖЕЧО АНАТАСОВ. Това е най-завършеният автор от 70-80-те години на ХХ век.
В много отношения съвременната руска етнопедагогика се развива под негово влияние.
Жечо Атанасов през 1986 г. издава книгата “Българската народна педагогика. Принос
към етнопедагогиката” [4], която е написана  изцяло в духа на официалната тоталитарна
идеология. Етнопедагогиката се интерпретира като “една система от знания, която се
развива и обогатява от дейността на етнографи, фолклористи и педагози… Словосъче-
танието показва, че изучаваните явления в областта на възпитанието са предметна
съвместно сътрудничество главно на етнографията и педагогиката, при неотменния
принос и на фолклористиката, на онова словесно художествено творчество, което е
създал народът… Педагогиката се ползува от данните на етнографията и фолклористи-
ката, които засягат непосредствено нейния предмет… етнопедагогиката се характеризира
като наука с комплексен характер…”

“Макар че етнопедагогиката по същество е народна педагогика (ethnoѕ — гр.
племе, народ), може да се внесе едно условно разграничение. С “народна педагогика” се
обозначават онези особености, които характеризират практиката и идеите за възпита-
нието на всеки отделен народ. Затова и се говори за “българска народна педагогика”.
Понятието “етнопедагогика” получава по-обобщаващо значение - като съвкупност от
педагогическото наследство на всички народи, въплътено в традициите, нравите и
обичаите, както и в художественото творчество… Важно и интересно от научно гледище
по-нататък е да се изучат съпоставително специфичните особености на народната
педагогика в различни по историческо минало и бит народи. В този смисъл може да се
говори и за сравнителна етнопедагогика. Съпоставката би откроила по-ясно специфи-
чното и общото във възгледите и практиката на различни народи. В по-далечен план
откриването на общите елементи би обогатило и общата теория на възпитанието.

 Атанасов разглежда тематиката в исторически и логически план. Въпросът за
възпитателните традиции по нашите земи е изследван още от времето на траките до
времето на Възраждането, като някои тези, особено за по-ранните епохи трудно могат
дасе определят като научни.

Изследвани са народните традиции и обичаи и тяхната роля за възпитанието:
характерни особености на обичаите, свързани с отглеждането и възпитанието на децата;
детски традиционни дейности; възпитателни идеи в българския фолклор - проблема за
човека, за рода, семейството и брака, за децата и родителската обич, за развитието и
възпитанието на децата, за методите на възпитателното въздействие; възпитателна
стойност на фолклорните  произведения  за  децата:  приказки,  песни,  пословици  и
поговорки, гатанки, специализиран фолклор за деца. [4]
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1.1.1.4.  СЪВРЕМЕННАТА РУСКА ЕТНОПЕДАГОГИЧЕСКА ШКОЛА

ГЕНАДИЙ ВОЛКОВ. В съвременна Русия Генадий Никандрович Волков се титулува
“основоположник на етнопедагогиката”. Автор е на множество публикации, от които най
значителна е излязлата през 1999 г. книга “Етнопедагогика” [13; 14]. Ще му отделим
повече  място,  тъй  като  в  неговите  публикации  е  преодолян  тесният  историко-
педагогически и фолклористки подход на Жечо Атанасов, без обаче да се отиде по-
нататък от традиционното разбиране за “народ”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ЕТНОПЕДАГОГИКАТА. Волков определя
предмета на етнопедагогиката по следния начин: “Етнопедагогиката може да се определи
като история и теория на народното (естествено, битово, неформално, неучилищно,
традиционно) възпитание. Тя е наука за емпиричния опит на различните етнически групи
във възпитанието и образованието на децата, за морално-етическите и естетически
възгледи и исконните ценности на семейството, рода, племето, народността, нацията.
Етнопедагогиката обяснява народната педагогика и предлага вариантите на използването
й в съвременни условия, събира и изследва опита на етническите групи, основан на
многовековното,  естествено развиващо  се  съединение  на  народните  традиции.
Предметната област на етнопедагогиката не е неизменна: задачите се формират и
уточняват в зависимост от измененията на социалната поръчка, свързана с развитието
на общественото самосъзнание.” [14]

“Етнопедагогиката изучава процеса на социално взаимодействие и обществено
въздействие, в хода на което се възпитава и развива личността, усвояваща социалните
норми, ценности, опит; събира и систематизира народните знания за възпитанието и
обучението на децата, народната мъдрост, отразена в религиозните учения, приказки,
легенди, песни, гатанки, пословици и поговорки, игри, играчки и пр., в семеен и общностен
план, бита, традициите, а също философско-етическите, собствено педагогически мисли
и възгледи, т.е. целият педагогически потенциал, оказващ влияние на процеса на историко-
културно формиране на личността.” “Тя изучава основните педагогически понятия на
народа (отглеждане, възпитание, превъзпитание, наставление, обучение, научаване и
пр.; как-то и детето като обект и субект на възпитанието (родно дете, син и дъщеря,
природени деца, връстници, приятели, чужди деца, детска среда).”[14]

ЕТНОПЕДАГОГИКАТА И ИСТОРИЯТА НА ПЕДАГОГИКАТА. Според Волков,
предметът на етнопедагогиката е народната педагогическа традиция. Изучаването на
народното творчество е извънредно важно за разкриване на ценното, което всеки народ
внася  в  световната  култура. Изучаването  на  педагогическата  култура включва и
народното  творчество, което сближава етнопедагогиката с историко-педагогическите
изследвания. [14]

НАРОДНАТА ПЕДАГОГИКА. Според Волков, “Народната педагогика отразява
определено ниво на  педагогически знания, конкретен исторически етап в духовния
прогрес на човечеството. Тя служи за основа, при възникването и развитието на педа-
гогическата наука.”  Тя е педагогика на масите, всеобща педагогика, а не педагогика само
на педагозите-професионалисти. Заедно с това, тя е важна най-вече за професиона-
листите, особено за детските и начални учители. Тя е своеобразна педагогическа религия
(пансофия  на  възпитанието),  с  нейните  основни  положения  –  основаване  на
майчинството (Дева Мария), култ към детето (ангел), вяра във всесилието на бащата
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(Бог Отец).
ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КУЛТУРА НА НАРОДА. Педагогическата култура на народа

е тази сфера на неговата материална и духовна култура, която непосредствено е свързана
с възпитанието на децата. Тя се проявява в песните, играчките и детските дрехи, в
игрите, детските оръдия на труда, в детското хранене, детския фолклор, традиционните
детски празници и в много други елементи на народния живот.

С възникването на възпитателно-образователните учреждения и формирането
на науката педагогика, педагогическата култура на народа включва и достиженията на
националната  педагогика,  на  държавната  система  за образование,  системата  за
подготовка на учители и системата за педагогическа просвета на широките народни
маси. Тя  силно  зависи от  индивидуалната  култура  на  хората.  Тя еволюира. Тя  е
нееднородна, тъй като в  нея са се съхранили предубеждения, предразсъдъци и суеверия,
чийто корени са в дълбоката древност. Тя има синтетичен характер. [14]

ЕТНОПЕДАГОГИКА И СЕМЕЕН БИТ.  Предметът на етнопедагогиката включва и
изследването на различните елементи на семейния бит – поговорките и пословиците,
които го обобщават и служат за предаване на нравствения опит на подрастващите
поколения, гатанките като средство за умствено възпитание; народните песни и ролята
им в естетическото възпитание на децата и младежта, самоделните играчки и детската
творчество; детска и младежка среда и нейните педагогически функции; приспивните
песни като достижения на майчината поезия, майчиното училище и майчината педагогика.

ЕТНОПЕДАГОГИКА, ТРАДИЦИОННО И МОДЕРНО. Много народни педагогически
представи и идеи, може да се възприемат като суеверия и предразсъдъци от позициите
на днешния ден. Оценката им е една от задачите на етнопедагогиката. Актуално е също
и  изучаването  на  педагогическата  същност  на  новите  обичаи  и  връзката  им  с
традиционните народни празници. Изследват  се народните  традиции:  формиране,
съхранение, изменение, отмиране, изчезване…

ОБЩНОСТ И САМОБИТНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КУЛТУРИ. Етнопедагоги-
ката изучава общността на педагогическите култури на разните народи и тяхната само-
битност. Общността на педагогическите култури се обяснява с много фактори: (а) общи
исторически условия за развитие на различните народи; (б) общи цели и интереси на
народите, общочовешки духовно-нравствени ценности; (в) общи основи на народната
психология; (г) общи географски условия; (д) взаимовлияние на педагогическите традиции
на различните народи. Тази общност се проявява в представите – обобщено в пословиците
и поговорките, които звучат сходно в много случаи. Например, идеята за единството и
солидарността като основа на силата и отрицанието на индивидуализма, която се среща
практически във всички страни. Самобитността на една култура може да се изяви
само  на основата  на  общността.  Нито  една  култура, дори и  най-великата  не  е
самодостатъчна. Всяка култура, дори и на най-малкия народ може да има нещо оригинално
и да обогатява световната цивилизация. Задача на етнопедагогиката е разкриването на
тази самобитност и оригиналност. [14]

ЦЕЛИ НА НАРОДНАТА ПЕДАГОГИКА. Цел на народната педагогика е съвърше-
ният човек. Народният идеал за съвършен човек е сумарна, синтетична представа за
целите на народното възпитание. Самото понятие съвършенство eволюира исторически.
Първите му аспекти са свързани с инстинкта за самосъхранение и оттам за здравето,
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физическата форма, военните умения. По-късно се добавя и съвършенството в труда и
физическата красота.

Представата за съвършения има етнически характер. Тя се развива под влияние
на историческите условия. Съществуват различия в основните видове дейност, кодекса
на приличие и добър тон и пр. Много близки,  обаче са представите за основните човешки
качества: ум, здраве, трудолюбие, дружба, доброта, целомъдрие, честност…

ВЪЗПИТАНИЕ НА СЪВЪРШЕННИЯ ЧОВЕК. Типично е схващането, че човек има
по природа ум, но определящо е придобиваното от човека нравствено съвършенство.
То се разбира като противопоставяне на отрицателните качества на личността и на
отрицателните външни влияния чрез самовъзпитание. Ако човек няма сили да преодолее
противостоящите сили на добродетелите, положителните качества загиват, изчезват.
Тези противостоящи сили са: (1). на ума - озлоблението; (2). на дружбата - завистта; (3).
на съвестта - алчността; (4). на доброто възпитание - лошата среда; (5). на скромността
- разпуснатостта; (6). на добротата - самолюбието; (7). на щастието - ревността. [14]

СРЕДСТВА НА НАРОДНАТА ПЕДАГОГИКА. Волков посочва следните:

ПОСЛОВИЦИ И ПОГОВОРКИ. Афористичните изрази са едно от най-силните
средства на традиционното възпитание. Те въздействат на чувствата, съзнанието и
поведението  на  подрастващото  поколение  и  способстват  за  поддържане  на
регламентациите. [82]

В пословиците винаги присъства педагогически момент - назидателност: те са
кратки, образни изречения с назидателен характер, типизиращи най-различни жизнени
явления и имащи форма на завършена мисъл. Пословиците удовлетворяват множество
духовни потребности на хората - познавателно-интелектуални (образователни), про-
изводствени, eстетически, нравствени и др. Те се създават от целия народ и затова
отразяват колективно мнение. Афористичната форма, създадена от индивида не става
народна  пословица, ако не отразява мнението на болшинството.

Пословиците имат форма, благоприятна за запомняне, което засилва значението
им като eтнопедагогическо средство.

Най-разпространената форма на пословиците е наставлението. То е от три вида:
(1). поучения за добри нрави, в това число и правила за добър тон; (2). поучения, за
благопристойно  поведение,  (3).  наставления,  съдържащи  педагогически  съвети,
констатиращи резултатите от възпитанието, своеобразно обобщение на педагогическия
опит; по характера си  са близки до педагогическите принципи и напомнят фрагменти на
теория.

ГАТАНКИ. Гатанките са призвани да развиват мисленето на децата, да ги научат
да анализират предмети и явления от различни области на обкръжаващата  действител-
ност; като наличието на голямо количество гатанки за едно и също явление позволява
да му се направи всестранна характеристика. Те са много разнообразни по форма.
Особено значение имат тези, които изискват заучаване и развиват паметта на детето,
наблюдателността, образното мислене, бързината на умствените реакции. Чрез срав-
няването на  признаците на  различните предмети,  намирането  на общото в  тях,
класифицирането им, отхвърлянето на несъществените признаци, се формират осно-
вите на теоретическото творческо мислене.
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НАРОДНИ ПЕСНИ. В песните се отразява живота на народа. Ролята им във
възпитанието е огромна и с нищо несравнима. Те са уникални музикално-поeтически
оформени идеи - eтически, eстетически, педагогически. Те са най-сложната форма на
народно поетическо творчество. Съпровождали са всички събития от живота — труд,
празници, игри, погребения и пр. Целият живот на хората е преминавал в съпровода на
песните.

Песните са насочени към определен възрастов период. Приспивните песни,
които се пеят основно от майката на детето до 4-5 годишна възраст практически са най-
старите запазени следи от педагогическа дейност. Основните мотиви в тях са любовта
на майката към детето, мечтите й за неговото щастливо бъдеще. Присъстват и различни
поетически образи - роднини, животни, растения, събития… Характеризират се с огромна
вариативност, всеки пеейки изменя и прибавя нещо свое.

Особено ценно е пеенето на приспивните пасни от сестрите (и братята) на малкото
дете и по-късно от него на куклите. Детето се учи на обич и нежност.

Песни за бавене. Пеят се когато родителите носят детето на ръце, друсат го и пр.
Обикновено са ритмични и свързани с физическото развитие и порастването. Съпро-
вождат се с леки физически упражнения и масаж и предизвикват весело настроение. В
по-късни времена те са свързани с игри с пръсти, ръце, крака и др. части на тялото и
имат познавателен характер.

Детски песни. Много са разнообразни - по възраст, по пол (“мъжки” и “женски”),
по жанр (скоропоговорки, броилки, дразнилки, игрови, шеговити). Много често са съпровод
на танц.

Юношески песни. Изключително богати  са на  теми  и  чувства.  Основно  са
момичешки - свързани с любовта, сватбата, майчинството. Често са ритуални, свързани
с празници и определени социални роли.

Песни на възрастните. Също така, как-то и юношеските, те са многообразни по
жанр, тематика и емоционална насоченост. Основни са ритуалните (в т.ч. и погребални),
песните за труда, любовта, химните, героическите исторически песни. Особена категория
са родителските песни - свързани с детството, родителството и съответните проблеми.

ПРИКАЗКИ. Художествено-литературни произведения,  които  имат  не  само
естетическа стойност, но и представляват теоретически обобщения по много отрасли
на знанията. Те в огромната си част са и педагогически съчинения, т.е. в тях се съдържат
педагогически идеи. Тяхното предназначение е да изрази абстрактните морални идеи в
конкретни образи и по този начин да ги направи понятни за малките деца. В много от тях,
освен морално-етическите, се съдържат и конкретни знания от областта на историята,
географията, математиката и пр.

Характерните особености на приказките като възпитателно средство са няколко:
• Народност. Те имат народностен, национален характер. Зад фантазията и

измислицата прозира реалният живот. По тази причина и приказките на различните етноси
се различават, въпреки, че има и редица общи теми.

• Оптимизъм. По принцип почти всички приказки завършват с хепиенд. Те
внушават тържеството на правдата и справедливостта, победата на доброто над злото.
Като правило побеждава положителният герой. Неговите страдания са временни, след
тях следва радост, при това резултат от борба, от съвместни усилия. Този оптимизъм е
един от най-харесваните  от децата аспекти  на приказките и едно от най-силните
възпитателни средства.

• Увлекателност на сюжета. Сюжетът  на детските приказки е  прост,  а
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фабулата (схема на събитията, външни конфликти и борби) - сложна. Това обстоятелство
прави сюжетът увлекателен и привлича вниманието на децата.

• Образност и забавност. Образността  на  приказката  облекчава
възприятията на децата, които още не са способни за абстрактно мислене. Героят
обикновено притежава няколко (дори една) характерни черти - смелост, трудолюбие,
остроумие… тези черти се разкриват и в събитията, и благодарение на разнообразни
художествени  средства,  например хиперболизацията. Образността  се допълва  от
забавността. В приказките изобилства  хуморът, иронията, сатирата

• Дидактизъм. Всички приказки са поучителни и назидателни. Особеност на
дидактизма на приказките е, че “урокът” се дава не чрез общи разсъждения и поучения,
а чрез ярки образи и убедителни действия. По тази причина, дидактизмът не снижава
художествеността на приказката. [14]

ФАКТОРИ НА НАРОДНАТА ПЕДАГОГИКА.
Природа. Народната педагогика е природосъобразна. Традиционният начин на

живот се определя от природата. Нейното разрушаване е катастрофа за eтносферата, и
следователно, и за самия етнос.

Игра. В игрите тясно са свързани слово, мелодия и действие. Игрите развиват
редица физически качества. Те са художествено-драматично явление. Чрез игрите детето
се привързва към съществуващия ред, народните обичаи, правилата за поведение,
труда, живота на възрастните. Играта е “генерална репетиция” за обществена дейност.
Играта е изключително разнообразна и богата сфера на детска дейност. Заедно с играта,
в техния живот навлиза изкуството - песни, танци, приказки, гатанки, скоропоговорки,
речитативи… Играта  се  характеризира  с  естественост,  непрекъснатост, масовост,
комплексност, завършеност, тя провокира към самовъзпитание.

Реч. Речта е най-значителното духовно съкровище. В ежедневното общуване на
детето с майката се усвоява родният език, наричан “майчин”. В народната педагогика
родният  език е  на  най-висока почит  както  и  словесните  средства  за  обучение и
възпитание:  увещаване,  разяснение,  заповед,  молба,  поръчение,  приучване,
наставление, назидание, пожелание, съвет, намек, одобрение, благодарност, осъждане,
упрек, укор, заръка, забрана, благопожелание, завет, заповед, проповед, изповед.

Религия. Религията е мощен фактор за формиране духовността на личността. В
нейната основа е любовта. Без любов няма вяра, няма и религия. Трябва да се отбележи
и,  че  във  всички  религии  основна  тема  е  отношението  на  възрастни  и  деца,
родителството. В религията, особено в християнството, майчинството е основата на
тази любов.

Възпитателният потенциал на  традиционните религиозни  учения е огромен.
Свещените книги за децата са основни източници за нравствени уроци.

Пример и идеал. В примера-идеал максимално силно се проявява пансофичес-
ката природа на народната педагогика. Много примери са от природата и имат наивно-
антропоморфически вид. Те дават възможност на децата да възприемат света чрез
образи. Символен смисъл имат и народните игри. Примерът (и положителен и отрицате-
лен) не действа сам по себе си, той се свързва с вече съществуващия базис - човешката
съвест и формираната нравственост. Страшни последствия може да има отрицателният
пример, свързан с незрялата психика на младия човек.

Примерът-идеал, идеалните представи за човека се реализират в народните
празници. Думите-символи и събития-символи са свързани с личностите-символи, които
са исторически дейци, но и обикновени хора, носители на морални ценности.
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Труд. Трудът в народната педагогика заема особено място. В традиционната
педагогическа култура присъства идеята за самоценността (безкористността) на труда,
че не всичко се продава и не всичко се купува. Трудът е полезен чрез знанията, уменията,
навиците, придобити в дейността и свързани със съответните личностни качества.

Общуване. Общуването е фундаментален фактор, формиращ детската психика.
То е невероятно богато и многообразно. В спецификата му се проявява националният
характер, но традиционно и от всички етноси се отрича самотността.

Традиции и бит. Нищо така не сплотява народа като традициите. Именно на тях
се опира културосъобразността като педагогически принцип. Традициите са свързани с
най-ценното в  бита, изкуството и труда. Трудовите традиции са най-устойчиви.

Традициите,  като  eлемент  на  обществения живот  имат  своя  специфика,
обусловена от конкретно-исторически и eтно-социални условия. Традициите свързват
поколенията, на тях се крепи духовно-нравственият живот на народа. Същевременно,
не трябва да се идеализират народните традиции. В тях има и много консервативност.

В образователните функции на народните традиции важно място заемат обичаите,
изпълнението на които е задължително. Те влизат в състава на традициите заедно с
обредите т.е. с исторически формирана система от задължителни ритуални действия.
Много от  тях  са  с  корени  още  от  езичеството  и  с  религиозно  съдържание,  като
съвременният живот ги допълва с нови eлементи. Достигането на съгласие между
традиции  и  съвременност  все-повече  става  злободневен  проблем  на  науката  и
практиката.

Семейният бит концентрира най-важните eтнически традиции. Битът сумира
всички други фактори, в съвкупността си те придобиват нови качества. Битът всъщност
е природа, но сътворена от човека, негов домашен, вътрешен живот, естествено битие.

Изкуство. Изкуството като фактор за възпитание свързва народа с прекрасното.
То обогатява живота,  укрепва народните  традиции,  развива в детето  художествен
вкус.[14]

СЪВРЕМЕННАТА РУСКА ЕТНОПЕДАГОГИКА. Генадий Волков е основател на
съвременната руска школа по етнопедагогика.  В нея  могат да  се откроят няколко
направления:

- методологически проблеми на етнопедагогиката и теория на националното
училище (Г.И.Батурина, Е.П.Белозерцев, Е.П.Жирков, В.Н. Иванов, В.А. Вакаев и др.);

- етнопедагогизация на педагогическия процес: учебни и методически пособия,
програми, учебници, христоматии и др. (Г.Н.Волков, Т.Ф.Кузина, З.Б.Цаллагова и др.);

-  народни  традиции във  възпитанието:  празнично-игрови  (В.М.  Григорьев);
афористика във възпитанието (З.Б. Цаллагова); трудови, семейни и т.н.

- използване на отделни компоненти на народните култури във възпитанието:
игри, фолклор, песни, занаяти и т.д.;

-  исторически  аспекти  на етнопедагогиката  и  сравнителна  етнопедагогика
(Т.Н.Петрова, В.А.Иванов, Л.И. Федорова и др.).

В последните 2-3 г. са защитени дисертации по семейна етнопедагогика (Э.И.
Сокольникова, А.А. Григорьева); етнопедагогическа антропология (Л.К. Рахлевская) и
др. Издадени са няколко книги:  Обща етнопедагогика (Г.Н. Волков); Етносоциална педа-
гогика (Д.Е.Иванов); Етнопедагогика на предучилищното възпитание (Н.С. Александрова,
Г.И.  Батурина,  Т.Ф.  Кузина  и  др.),  Историческа  етнопедагогика  (Т.Н.  Петрова),
Етнопедагогика и етнопсихология (Кукушин, Столяренко).

Признание на етнопедагогиката е включването й в Руската Номенклатура на



18

специалностите на научните работници  с шифър 14.43.47 Этнопедагогика.

1.1.2. ПЕДАГОГИКА НА КУЛТУРНИТЕ РАЗЛИЧИЯ

1.1.2.1. КРОС-КУЛТУРНА И ГРАНИЧНА ПЕДАГОГИКА

ХЕНРИ БЪРГЪР. През 60-те години американският автор Хенри Бъргър (Henry
G. Burger) въвежда в употреба терминът етнопедагогика, за да означи педагогическа
теория и практика, които са чувствителни спрямо културните особености на децата и
средата, в която се образоват, които разработват методи за усъвършенстване на крос-
културното  обучение,  които  дават  възможност за  удовлетворяване  на  етнически
различните образователни особености на хората. [114; 115]

Според Бъргър, етнопедагогиката е приложна образователна антропология...,
приложение на културната антропология в образованието... Според него, традиционните
педагогически модели са неприложими в условията на едно мултикултурно общество, в
което трябва да се приложи крос-културен подход. За да стане това, трябва да се
изучат механизмите, по които културата прави съседните общества различни, как това
се отразява на образованието, как взаимоотношенията на културите се изграждат на
принципа на  културния  плурализъм... Педагогиката  трябва  да отчита  културното
своеобразие на децата, да развие разбиране за комуникацията между учител и ученици,
за организацията на педагогическия процес, за етическите основи на взаимоотношенията,
за училищната среда и пр. в условията на културно разнообразие.

Етнопедагогиката изисква учителят да е културно компетентен, да работи със
съзнанието, че е член на образователна среда с междуетнически характеристики. Според
Бъргър, най-големият проблем и предизвикателство пред учителя не е курикулумът или
процеса на обучението, а модификацията на междуетническите отношения под влияние
на усъвършенстващите се курикулум и обучение. Етническите променливи (познание,
емоции, психомоторика, комуникация, време, пространство, социална организация,
морал, причинност) предизвикват образователни проблеми, водят до необходимост от
взаимна културна адаптация на елементите на образованието.

АНРИ ЖИРУ. Анри Жиру (Henry Giroux) е един от най-ярките съвременни автори,
създател на теорията за “Гранична” педагогика (“Border Pedagogy”).

През  последните  години се водят различни дебати,  станали фундамент за
множество теоретически парадигми, включително различи версии на феминизма и
постмодернизма. Налага  се  разбирането  за  относителността  и  парциалността  на
знанието, неопределеността на историята и множествената, често с противоречива
природа идентичност. Знанието и идентичността са свързани с различни социални групи,
разположени в система от асиметрични властни отношения.  Освен това, има значение
и как е формирана идентичността и какви условия съществуват за нейното реализиране
в обществото. Става дума за локална политика, отразяваща особеностите на локалното
пространство. В педагогиката основен проблем  става  този за  границите и  тяхното
пресичане. [152]

“Граничната педагогика” е етап от развитието на демократичната обществена
философия, която уважава понятието различие като част от социалния живот, която
увеличава  неговото качество. Това предполага множественост и територизация  на
културата, властта и знанието. Също така и свързва понятието обучение и по-широката
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категория образования с борбата за радикално демократично общество.
Значението на категорията “граница” за педагогиката е в признанието на тези

епистемологични, политически, културни и социални фактори, които структурират езика,
историята, властта и различията. Категорията граница също служи за прототип на педа-
гогическите параметри на процесите за пресичане (крос-) на границите. Тя е свързана
със създаването на педагогически условия, при които учениците се учат да пресичат
границите в собствените си индивидуални аспекти и със създаването на погранични
области,  в  които разнообразните  културни ресурси  създават нови идентичности в
пределите на съществуващите конфигурации на властта.

Категорията  гранична  педагогика  прави видими  историческите  и  социални
ограничения на знанията и социалните отношения; тя извежда на преден план етическите
проблеми и етиката на дискурса, основана на субективността и на различните способи
за отговор на другия; Като част от радикалната педагогическа практика, граничната
педагогика създава условия, които позволяват на учениците да пишат, говорят и слушат
на език, в който значението става мултиакцентуално и разсеяно и да се съпротивляват
на тенденциите  за абсолютизъм на истината. Това е език,  в който всеки  говори за
другите, а не за себе си.

Граничната педагогика изисква  обединение  на модернистичния  акцент на
способностите на индивидите да намират проблемите на социалния живот с постмодер-
нистичните безпокойства за това как човек може да живее в свят, конституиран от
различия, неподдържащ трансцендентни феномени или метафизически гаранции. Тя е
педагогика трасформативна и еманципаторна.

Граничната педагогика предлага на учениците възможности за конституиране на
различни културни кодове и опити, тя е свързано с оперирането на различни езици. Това
означава да се обучават учениците да четат и интерпретират тези кодове исторически
и критически при едновременно изучаване на границите им, включително и констру-
ирането на собствени  наративи.

Учениците трябва да се научат да възприемат знанието като граница и себе си
като човек, който се движи във и през границите, построени около координатите различие
и власт. Тези граници не са само физически, те са и културни граници, исторически
построени и социално организирани като система от правила и символи, социални
отношения и ценности, даващи лимитите на специфична идентичност, индивидуален
авторитет и социални форми. Тези граници са изменчиви, те са предмет на преговори.
[152]

“Мултикултурализмът” (multiculturalism) е либерално понятие, което интерпретира
различията в контекста на  деполитизираните понятия равенството и съгласие (много
често  лъжливи и фиктивни). То  се  свързва  с  външните белези на  политиката  на
солидарност, прилагана в разнообразни обществени сфери.

То трябва да се замени с радикалното понятие “културно различие и граждан-
ство” (cultural difference and citizenship), което признава “по същество оспорвания
характер на знаците (символите), които ние използваме при изграждането на нашите
социални идентичности.” То отговаря на фундаменталните ценности на демокрацията -
свобода, равенство, права и правосъдие.

Училището е област, в която културата е източник за развитие на идентичността.
Културата не е монолитна или неизменна, а сфера с хетерогенни граници, в която стават
многократни промени, където различните жизнени сценарии, езици, опити, се смесват
вред разнообразните отношения на власт и привилегии. Самото училище е в някакъв
смисъл област, ограничена с граници, която се съпротивлява на културния натиск от
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доминиращите културни форми и методи на средата. То трябва да развива в учениците
критична съпротива  на неравенството, ситуирано от доминиращата култура, не само
маркировка на различията, но и развитие на т.н. “обществена култура на инакомислието”
(Chandra Mohanty). [152]

1.1.2.1.  МУЛТИКУЛТУРНА И ИНТЕРКУЛТУРНА ПЕДАГОГИКА

ТЕРМИНОЛОГИЯ. Мултикултурна педагогика. Педагогическа стратегия за из-
тъкване  на  културния  релативизъм,  за ценността  на всяка  култура  и  за нейната
легитимна автономия. Това е едно образование с отчитане на особеностите на всички
култури, които съществуват в националното пространство. Транскултурна педагогика.
Друга стратегия. Акцентира се върху общите културни елементи, които могат да се
определят като универсални за цялото човечество и оттам те са мост за взаимно
разбиране. Интеркултурна педагогика. Педагогическа стратегия на контакта и взаимо-
обогатяването на културите. Тя не е свързана с някаква нова дисциплина, която да се
преподава в училище, а е система от принципи. Според тази концепция няма две еднакви
култури и това поражда стремеж да взаимодействие. Тя е свързана с два основни
феномена, които бяха вече разгледани: интеркултурност и интеркултурна комуникация.
Интеркултурността е комплексен термин, глобална характеристика на съвременното
общество. От своя страна интеркултурната комуникация е основана на плурализъм на
културите, гаранция и защита на всички социални групи, на правото на идентичност и
сътрудничество.

ЕВОЛЮЦИЯ. Еволюцията на интеркултурната педагогика включва три фази:
Първата фаза е на формиране на проблематиката и  критичен подход към

съществуващата практика. Изразява се в открояване на националните и етнически
различия, проучване на специфичните проблеми на възрастните и децата от съответните
етноси, приемане на постановките за плурализъм на културата и за противопоставяне
на асимилационизма. Това се съпровожда с постепенно затихване на функциите на
националната държава, особено като идеология и политика, за сметка на развитие на
глобализационните процеси.

Втората фаза се характеризира с приемане на тезата за равенство на различ-
ните култури и особено на езиците и интеграцията им в училищната практика. Свързва
се с проучване на училището като система от социални, икономически и пр. фактори,
които влияят на този процес. Основният процес, който подлежи на решаване е този за
билингвизма,  като  противопоставяне  на  монолингвизма.  Училището  трябва  да
противостои на процесите на асимилацията и налагането на хегемонистична култура.

Третата фаза е за усъвършенстване на теорията и методите, свързващи раз-
личните култури.[199]

1.2. ПРОГРАМИ ПО ЕТНОПЕДАГОГИКА
Като пример за сравнение се дадени някои програми.

ПРОГРАМА ПО ЕТНОПЕДАГОГИКА (ETHNOPEDAGOGY) НА УНИВЕРСИТЕТА НА
САН ФРАНЦИСКО, САЩ. В програмата са включени следните теми:

Мултикултурен  курикулум  и  обучение:  приложение  на  принципите  на
интеркултурализма при организацията на образованието. Планиране на материали и
учебни стратегии, съобразени с уникалните потребности на учениците с разнообразни
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образователни, културни и лингвистически особености.
Етничност и  културна идентичност:  концепции  за етническа принадлежност,

произход, асимилация, смешение в плуралистичното общество. Роля на етническата и
културна идентичност в образованието.

Мултикултурни перспективи в образованието.
Етнопедагогика: развитие на оптимална педагогическа теория и практика, основани

на  приложение  на  идеите  на  етнографията  към  педагогиката,  в  условията  на
мултикултурна действителност.

Образование за включване. Философията на Пауло Фрейре за потребностите на
угнетените в обществото.

Междуличностна  комуникация  в мултикултурното общество и образование:
теории  за  комуникацията,  модели  за образование,  крос-културни  измерения на
комуникацията.

Междугрупови подобия и различия. Подобия и различия между културите. Значение
за комуникацията.

Теория и практика за контрол на обучението в мултикултурни класове.
Социални  проблеми и  курикулум:  конфликти,  човешки  взаимодействия  и

дислокации в обществото и тяхното значение за курикулума – образование и социални
услуги, социални промени, девиации, статус на малцинствата, социални дислокации.

Теории  за  обучението  образователна  среда:  приложение  на  различни
образователни теории и практики в различни среди.

Крос-културни перспективи на човешкото развитие: развитие на интра- и интер-
индивидуалното развитие на човека в течение на неговия живот. Различия.

Критическа педагогика: преобразование на училището в демократично социетално
място.

Крос-културна грамотност: на учителите и на учениците.

ПРОГРАМА НА ХАБСАГАЙ (KHABSAGAI) - КУЛТУРЕН ЕКОЛОГИЧЕН И
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР В СИБИР, РУСИЯ. Програмата е насочена към интегриране на
традициите на монголските народи в образованието. Центровете са два: екология и
културни традиции.

Учебното съдържание е центрирано на единството човек-природа.
Основните етнопедагогически принципи, които се прилагат в обучението са: (1).

Извънредно индивидуализирано обучение; произхожда от философското система на
Бурятите  Zyrhai.  (2). Ефективността на  обучението  зависи от отношенията между
учениците и учителя, което означава, че учителят признава всеки ученик за уникална
индивидуалност, равна на него. Ученикът, от своя страна признава учителя за бележита,
видна личност, която знае всичко – принцип Bagsha. (3). Помощ от по-големите ученици
на по-малките принцип ага-duu. (4). Полученото знание става убеждение само ако се
подкрепя от практиката.

ПРОГРАМА ПО ЕТНОПЕДАГОГИКА (ETNOPEDAGOGIA) НА УНИВЕРСИТЕТА В
ЛЮБЛИН, ПОЛША.  Чете  се  в  Люблинския  университет  от  Дариуш  Кубиновски
(D.Kubinowski).

Целите му са формулирани по следния начин: (1). Запознаване на студентите с
теоретичните основи и избрани практически подходи на етнопедагогиката; (2). подготовка
на  студентите  за  самостоятелно  реализиране  на  етнопедагогически  проекти  в
разнообразни среди; (3). подготовка на студентите за решаване на породени от етно-
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културния произход на учениците проблеми в образователен контекст.
Програмата включва следните теми: (1). Етнопедагогиката – наука между обра-

зователната антропология и педагогиката на културата. (2). Приложение на етнографски
методи в педагогическите изследвания. (3). “Новата етничност” като педагогически проб-
лем. (4). Промяната на традиционните ценности под влияние на глобализацията в обра-
зователен контекст. (5). Разработване и практическа реализация на етнопедагогически
образователни проекти.  (6).  Теория  и  практика  на  регионалното  и  интеркултурно
образование. (7). Ролята на семейството в запазването и предаването на традициите.
(8). Перспективи на етнопедагогиката в  светлината на интеграционните  процеси в
Европа. (9). Избрани етнокултурни социопсихологически проблеми: етноцентризъм,
национализъм, шовинизъм, културна бивалентност, поливалентност и амбивалентност,
традиционализмът като  стил  на живот,  толерантност  към  културните  и религиозни
различия. (10). Етническа ситуация в Полша.
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2. ИЗМЕРЕНИЯ НА КУЛТУРАТА

КУЛТУРА. Културата обхваща и пронизва всички области на човешкото общество
и същевременно се проявява, като полифункционална и многоаспектна специфично
човешка система от дейности, чрез които хората не само съгласуват своето поведение,
но и развиват своите способности, създават онази “изкуствена среда“, която се превръща
в тяхна “втора природа”. Тези способности и дейности се “опредметяват”  в културни
ценности, които се предават и унаследяват по небиологичен път от поколение на поко-
ление, “разпредметяват се”  от тях, обогатявайки ги с личен опит и знания във всички
области на живота. Затова много автори виждат значението на културата във форми-
рането и насочването на  социалната активност на  хората,  съобразно обективните
потребности.

2.1. СЪЩНОСТ НА КУЛТУРАТА

За пръв път понятието култура се употребява от Цицерон в смисъла на въз-
действие върху човека в процеса на неговото развитие, като производно от думата
colere   — обработвам,  разоравам  (за  почва).  Терминът «култура» много  често  се
обяснява с производството на едно общество (противно на природата), като съдържаща
определен лимит от особени ценности и смисли (символно значение) Счита се, че
етимологично е най-близко до думата “култивирам”.

Културата се разбира като особена, съществена човешка същност (втора при-
рода), която прави хората различни и особени по начина си на живот и възприемане на
света. Културата се противопоставя на природата.

2.1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА КУЛТУРАТА

ДЕФИНИЦИИ. Съществуват значителни дебати за съдържанието на термина
“култура”. Например, през 1952 г. Алфред Кроебер и Клайд Клукхън публикуват изследване
на около 300 различни определения за културата. Някои от тях:

• Начин на живот на хората.
• Социално наследство, което индивидът придобива от групата.
• Начин на мислене, чувстване и вярване.
• Антропологическа теория за поведението на една група хора.
• Набор стандартизирани ориентации към текущите проблеми.
• Изучено (усвоено) поведение.
• Механизъм за нормативно регулиране на поведението.
• Набор методи за приспособяване към външната обкръжаваща среда и другите

хора.
• Утайка от историята.
• Поведенческа карта (матрица).
• Хранилище на значения.
• Абстракция на поведението.
• Система от народни вярвания, традиции, норми и практики в определени  малки
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групи (“култура на групата”).
• Характер на организационния живот.
• Система от ценности и норми, споделяни от  група хора  (общество), които

конституират начина им на живот.
• Общество - група хора, споделящи общ набор от ценности и норми.
• Колективно програмиране на мненията.
• Начин за разбиране и отговор от страна на обществото на обкръжаващата

среда.
• Нещо, което може да бъде споделено и подредено; съставено от: ценности

(вярвания, идеи, емоции); норми (поведение,  народни нрави, установена практика,
морал).

ПОДХОДИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА КУЛТУРАТА. Съществуват няколко подходи
към нейното изследване.

Във философски аспект културата се изследва, като начин на човешка дейност
и като система от човешки дейности, имащи свои общи закономерности на развитие,
съотношение между материалното и духовното производство, нейната роля за развитие
на обществото и на личността. Културата се състои от списъци от теми, категории,
типове социални организации, религии или икономики.

В социологически аспект културата се изследва, като социално обусловено
явление, със свои класови параметри, разкриват се формите и активната творческа
дейност на хората и т.н. Подходите са два: (а) структурно–съдържателен, който изследва
компонентите на културата (културни ценности, културна среда, културна дейност и
т.н.) и връзките между тях (Културата се състои от десенирани и свързани идеи, символи
или поведения);  (б).  структурно функционален,  при  който обект на изследване  са
взаимодействието на състоящите  компоненти на  културата,  техният механизъм на
действие и активност и анализа на появилото се ново качество, което придава синте-
тичния характер на културата.

В  гносеологически  аспект  културата  се  разглежда  като  отражение  на
действителността в обществото и в индивидуалното съзнание и като саморазвитие на
личността.

Аксиологическият аспект предполага съсредоточаване на вниманието върху
ценностите – материални и духовни, тяхната йерархия и значение за формирането на
ценностната ориентация на личността.

Нормативно – регулативния аспект предполага изучаване на нормативната
система на културата, регулираща поведението и отношението на хората в труда, бита
и  т.н. Културата е  система от идеали,  ценности или насоки  за живота. Културата е
споделено и изучено човешко поведение, начин на живот.

Семиотическият аспект разкрива културата, като знакова система и особенос-
тите и като наследствено предавана памет на човечеството. Културата е съставена от
условни значения, които се споделят от обществото; съвкупност от писмени и изобщо
знакови изразявания на човека, които всъщност са продукт на същата тази култура.

Етнологичен подход  към културата — съвкупност от материалната и инте-
лектуална продукция на човечеството или на отделния индивид, различна от природата.
От тази  гледна точка не може  да има човек без  култура, тъй като самият  човек е
културен феномен. Усвоявайки културата, човек се адаптира към средата си.

Генетическият аспект – пораждането и източникът на култура, препредаването
и от поколение на поколение, ролята и за сближаване на народите и техните култури.
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Адаптивният аспект разкрива ролята на културата за приобщаване на личността
към съществуващата социална система, към нейните норми и ценности.

Антропологическият аспект разкрива ролята на културата за формирането на
човека, за повишаване на неговата активност и творчество. Културата е комплекс от
идеи или усвоени навици, които отличават човека от животните. Тя е социално наслед-
ство, което всяка генерация организира за следващата — възприемане, модифициране,
координиране на старите, традиционни и иновационните моменти. Културата е съвкуп-
ност от познания (опит) на индивида, групата или обществото като цяло.

Евристическият аспект изследва културата в нейното развитие, като творчески
преобразуваща човешка дейност в материалното и в духовното производство. Културата
е начинът по който хората решават проблемите, свързани с приспособяването към
окръжаващата среда или съвместния си живот.

Комуникативният аспект изследва културата, като мощен фактор за общуване
между хората и народите, между творците и потребителите.

Психологическият аспект е свързан с разкриване психологията на културното
творчество и влиянието на културните ценности върху духовния свят на човека.

Историческият аспект: културата е социалното наследство или традиция, която
се предава на  бъдещите поколения.

2.1.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА КУЛТУРАТА

При всички подходи основно в съдържанието на културата са няколко категории.

2.1.2.1. ЗНАЦИ И СИМВОЛИ

СЕМИОТИКА. Семиотиката е наука за отношението между знаците и символите
от една страна и вещите, към които се отнасят. Тя изучава процесите на развитие и
промяна, различията в значенията в различните култури, значението на контекста и
намеренията на автора, различните тълкувания на отношенията знак-вещ от различните
хора и групи и др.

ЗНАК (SIGN). Детерминирана, функционална регулярност или  стабилност  в
системата, функция на признака. Знакът може да е законен, същински или относителен,
в зависимост от присъствието или отсъствието на обосновка. Знакът е променлива,
която  заменя друга променлива или  значение,  например, думата  “врата”  заменя
действителния физически обект. Между знака и обекта съществува сложно отношение -
например “врата” предизвиква по-малко асоциации от “университет”…

СИМВОЛ (TOKEN, SIGNIFIER, SIGN VEHICLE). Културата има символно измерение.
Символите могат да са повече или по-малко кодифициране и са обединени в системи от
митове и ритуали. Всяка общност има своите символи, които сплотяват членовете й
около ценностите, които олицетворяват. Символът е физически обект или маркер (образ),
който по силата на една конвенция или на един обичай олицетворява като сборен образ
други предмети или идеи (демонстрира някакво постоянно значение вместо друг обект).
В едно общество хората са заобиколени от символи, които те възприемат и използват,
за да придадат смисъл на поведението им. Например, униформената шапка е повече от
средство за запазване на главата от студ. Тя се използва по точно определен начин и пр.
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ОТНОШЕНИЕ НА ЗНАК И СИМВОЛ. Изразява се с две понятия: обосновка
(motivation) - наличие на съответствие между знак и символ; прави знакът подходящ,
а  пълната  мотивация прави  символът легален  и произволност (arbitrariness)-
отсъствие на съответствие между знак и символ; прави знакът относителен.

СИСТЕМИ ОТ ЗНАЧЕНИЯ. Системата от значения е набор отношения между една
група променливи (думи, постъпки, физически символи и др.) и значенията, които са
приложени към тях. Отношенията в системата от значения са напълно произволни.
Обществото съгласува някакви отношения между клас променливи (думи, постъпки) и
тяхното значение - установява система от значения. Най-формалната такава система
е езикът.

2.1.2.2. ЦЕННОСТИ

СИСТЕМА ОТ ЦЕННОСТИ. Ценностите, са ранжирани в един идеален ред по степен
на важност. Несъответствието или дори конфликта на ценностите в рамките на една
култура са от съдбоносно значение за нейното бъдеще. Ценностите диктуват поведението
и емоциите, определят етиката, начина на живот, дори езика. Те влияят на живота по
четири начина: определят нуждите; определят виждането за това, което е проблем;
определят начините за решаване на проблемите; създават очаквания за поведение. [5]

Системата от ценности в една култура се конструира от господстващата идео-
логия и философия, от възгледите за живота, който изисква точно определени норми,
спазването на които възпроизвежда този живот. Ценностите се проектират в системата
от норми на мислене и действие, които реално регулират обществените дела.

2.1.2.3. НОРМИ

Нормите  са  социални  правила и  ръководни  принципи,  които  предписват
съответстващо поведение в специфични ситуации. Те са стандарти, модели или образци,
оценявани като типични, най-важни за функциониране на обществото и социалния живот.

Един процес се нарича “нормативен”, когато завършва с привеждане на атипични
образци в съответствие с типичните. Социализацията, например, е нормативен процес,
тъй като е свързана със социален натиск върху поведението, което се разглежда като
асоциално.

2.1.2.4. ОБРЕДИ

Основно  съдържание  на  културата  са  обредите  — ансамбъл  от актове,
повтарящи се и кодифицирани, които дават символни измерения на обикновения живот
(ежедневието). В много по-голяма степен на широка емоционална основа те влизат в
състава на церемониите (църковни, официални и др.), където имат тайнствен и свещен
смисъл, често недостъпен за хората, поради отдалечеността си във времето от тях.
Също така, с течение на времето са се изработили съвременни варианти на старинните
обреди — например връчването на дипломи на положилите матура и празнуването на
абитуриентите имат за праобраз древните инициации и посвещения във възрастност.
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2.1.2.5. МИТОВЕ

В съдържанието на културата се включват и митовете — живописни описания
на подвизите на герои, които олицетворяват ценностите на една група или общество.
Често имат нереални, приказни, хиперболични измерения. Това, че и днес се уважават
митовете на Древните Елада и Рим, означава приемственост в културата. Литературата
изобилства с митологични типажи, които не могат да бъдат разбрани без съответната
подготовка. Митовете имат значението на идентификационни модели в рамките на
определена културна традиция.

Митовете предлагат обяснение на естествени явления, поведение, организирани
социални системи или специфични ценности или вярвания. Компоненти на митологията
са легендите и народните приказки. Легендата е история, която се основава поне частично
на исторически факти, но този факт се интерпретира от разказвача. Народните приказки,
обратно, повече акцентират върху белетристиката, отколкото върху фактите.

Най-значителният изследовател на митовете е Клод Леви-Щрос (Claude Levi-
Strauss, The  Structural  Study  of  Myth)  -  френски  антрополог,  представител  на
структурализма. Според него, структурата на митовете обезпечава разбирането на
културните отношения. Тези отношения се проявяват като двойки, опозиции (opposites).
Именно  опозициите формират основната  структура  за  всички идеи  и  концепции в
културата.

Всички митове от различните култури  са подобни. Това подобие е повече  в
структурата, отколкото в съдържанието. Митът е език със своята структура, и именно
в този вид съществува. Той се състои и от “langue” и “parole” (по терминологията на
Сосюр), и синхронна, аисторична структура и определени диахронни детайли в пределите
на структурата. Langue принадлежи на “обратимото време” (минало, бъдеще), а parole -
към “необратимото, линейно време” (определен случай или пример).

Митът, съгласно Леви-Щрос, е двойно исторически определен - той винаги се
случва в някакво аисторическо минало (вечност). Като история, митът е parole; като
вечност - langue. Той съществува и на трето ниво - гъвкавост (malleability): може да бъде
преведен, перифразиран, умален, разширен и пр., без да загуби основната си форма или
структура.

Митът се различава от езика по това, че основните му единици не са фонемите,
морфемите или семемите (значения), а “митемите” (mythemes) - случаи или положения.
Митемите могат да се четат и диахронно (историята - необратимо време), и синхронно
(структурата - обратимо време).

Функцията на мита в културата според Щрос е да “обезпечи логически модел
способен да преодолява противоречията”. Такова противоречие може да е породено от
вярата в две противоположни неща (напр. егоизъм/алтруизъм). Всяка култура съдържа
тези противоречия и трябва да ги провери логически.

2.2. КОНЦЕПЦИИ ЗА КУЛТУРАТА

2.2.1. КУЛТУРЕН ЕВОЛЮЦИОНИЗЪМ

Един от първите подходи (Х.Спенсер, Е.Тейлър, Д.Морган). Културата е еволюция.
Абсолютизира се принципът за непрекъснатост на историческия процес. Културната
история на човечеството преминава от по-прости (дивачество) към по-сложни етапи
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(цивилизация). Цивилизацията е висша форма на култура и светът се разглежда като
калейдоскоп от различни по степен на цивилизованост култури. Тази теория съдържа в
себе си и разбирането за висши и нисши култури (раси) и за етноцентризъм.

ТЕЙЛЪР. Основна теза на Едуард Б.Тейлър (1832-1917) е, че: ”Културата – или
цивилизацията – в широкия етнографски смисъл се състои от знанията, вярванията,
изкуствата, нравите, законите, обичаите и някои особености и привички, усвоени от
човека като член на обществото.” Според него, културата се развива прогресивно - от
примитивното общество към съвременното. У всеки народ елементите на културата
“са били изобретени самостоятелно или заимствувани от съседни народи, или унаследени
от преходни епохи. [17]

АРНОЛД. Матю Арнолд (Matthew Arnold) в книгата си “Култура и анархия”(Culture
and Anarchy, 1869) свързва културата с цивилизацията. По-късно терминът “култура”
започва да се употребява в по-широкия му смисъл и това налага разбирането на Арнолд
да се означава с “висока култура”, за разлика от популярната - “поп-култура”.

Основен термин в тази теория е cultivation - култивирам, произлиза от същия
корен както и култура (лат. colere). По принцип се отнася до усъвършенстването на
природата - почва, растения, животни, за използването им от хората. Употребява се и
по отношение на хората - усъвършенстване, придобиване на “висока култура”.

ВИСОКА КУЛТУРА. Има култура изобщо - универсална, “висока култура”. Тя е
двигател на социалните и класови различия, тъй като различава този, който я притежава
от този, който не я притежава. Културата може да се опише като сила и страст към
съвършенство  (интелектуално).  Културата е  това,  което  е най-високо  оценено  и
уважавано от политическия, социален, икономически и интелектуален елит на даденото
общество. Културата е форма на власт и област на конфликт за власт и привилегии.

ПОП-КУЛТУРА. Поп-културата се отнася към културните системи от значения и
методи, които се използват от болшинството класи в обществото. Индикатори са броя
зрители, посетители, читатели, място в класациите за песни и пр.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Терминът “цивилизация” се отнася до относителния напредък
(прогрес) в човешкото общество. Тя не се възприема като дихотомия: цивилизация-
нецивилизация, а по-скоро като континуум: степени на цивилизованост. Обикновено се
свързва с нивото на развитие на науките, технологиите и изкуствата, писмеността,
политическите и социални институции.

ОТНОШЕНИЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛТУРА. Културата  предшества
цивилизацията. Човешкото общество е имало символни системи (език, религия, обичаи)
много преди тези системи да се  институциализират политически и социално. Прогресът
в “цивилизирането” на обществото не намалява ролята на културата - именно институ-
циите на цивилизацията играят главна роля в културните системи и в процеса на културно
възпроизводство.
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2.2.2. КУЛТУРЕН РЕЛАТИВИЗЪМ

РЕЛАТИВИЗЪМ. Философска теория, която приема, че абстрактните ценности
(истина, красота и пр.), и етиката не са абсолютни, а по-скоро зависят от културата, в
която те съществуват. Едно и също понятие може да се интерпретира по различен начин
в различните култури. Абстракциите не съществуват извън човешките култури, те са
създадени от културите и се договарят (конвенции) и изменят именно чрез културните
процеси.

ТЕОРИЯ ЗА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ ТИПОВЕ НА Н. ДАНИЛЕВСКИ. Н. Я.
Данилевски (1822—1885) създава концепция за многолинейното развитие на културите
в противовес на европоцентристската и линейна концепция за световната култура.
Човешките култури (или цивилизации), са множествени и разнокачествени.  Всичките
самобитни цивилизации (културно-исторически типове) се делят на три класа:

Положителни (съдействали за прогреса на човечеството): египетска, китайска,
асирийска, индийска, иранска, еврейска, гръцка, римска, арабска, германо-романска
(европейска), бурятска, мексиканска и перуанска цивилизации.

Отрицателни: хуни, монголи, турци.
Служащи на чужди цели цивилизации: фини и др. - не играят нито положителна,

нито разрушителна роля, а влизат в състава на други цивилизации «в качеството на
етнографически материал».

Човечеството не е единно цяло, то по-скоро е стихия, съществуваща в социални
форми - културно-исторически типове, които имат своя линия на развитие. Между тях
има  общи черти и  връзки,  отразяващи общочовешкото,  което съществува само  в
народността. Няма единна насока на развитието, няма “световен разум”, нито някаква
обща цивилизация (отъждествявана с европейската). Съществуват множество разви-
ващи се отделни цивилизации, всяка от които внася своя дял в съкровищницата на
човечеството.

ШПЕНГЛЕР. О.Шпенглер различава възможна  (като  идея)  и действителна
(реализация) култура, достъпна за възприемане от човека: постъпки и настроения,
религия и държава, изкуство и наука, народи и градове, икономически и обществени
форми,  език,  право,  обичаи,  характери,  черти  на  лицето  и  дрехи.  Историята  е
осъществяване на възможната култура.

Културите  са несъизмерими  една  с друга,  тъй  като всяка  от  тях има  свой
прасимвол  (душа),  своя  специфична математика,  свое изкуство и  пр. Подобно на
организмите културите имат свои фази на развитие: пролет (пробуждане на душата),
лято  (зрелост), есен (висша точка на творчество) и зима (угасване на творческата
сила). Поради това и западната цивилизация е обречена на гибел.

ТЕОРИЯ ЗА ЛОКАЛНИТЕ КУЛТУРИ НА ТОЙНБИ.  А. Тойнби (1889-1975) разработ-
ва теорията за локалните култури. Той е привърженик на идеята за многолинейното
развитие на културите. Съществуват локални цивилизации, всяка от които е «монада».
Представата  за  единство  на  човешката  цивилизация  е  европейска  традиция,
недоразумение, породено от християнството.

В основата на цивилизацията е религиозната принадлежност, а не етническите
или езикови особености. А. Тойнби описва 13 развити цивилизации: западна, православна,
ислямска, индийска, антична, сирийска, китайска, цивилизация Инд, Егейска, египетска,



30

шумеро-акадска, андска, централно американска. В наше време са се съхранили само 5
действащи цивилизации: западна, ислямска, китайска, индийска и православна. Всяка
цивилизация преминава в развитието си през 4 стадия: възникване, ръст, угнетяване и
разпад, след което загива, а нейното място се заема от друга.

Самото развитие на цивилизациите се определя от импулсите «предизвикателст-
во-отговор». На сакрално ниво всяко “предизвикателство” от Бог е стимул за абсолютно
свободен избор между Добро и Зло (отговор). На светско ниво “предизвикателството” е
проблем, с който се сблъсква цивилизацията в своето историческо развитие: влошаване
на природните условия и изменение на човешката среда. Отговорите на предизвикателст-
вата са движещата сила на цивилизацията.

2.2.3. КУЛТУРЕН ХОЛИЗЪМ

Идеята е да се разглежда световната култура като цялост.

ХЕРДЕР. През XVII в. Немският философ Йохан Хердер разработва универсална
културно-философска  концепция  и включва в  съдържанието  на  културата  езика,
семейните отношения, изкуството, науката, занаятите, държавното управление, рели-
гията. Културата е универсално притежание на човечеството. Създаването и развитието
на културата според Хердер е “второто рождение на човека” - неговото “просвещение”
- развитие на образа на света.

БОАС. Антропологът Ф.Боас (1858-1942), основател на американската школа на
историческата антропология установява наличието на аналогични културни форми, за
които със сигурност се знае, че нямат общ произход. Стига до извода за ужасяващата
монотонност на основните идеи на човечеството в целия свят. Например:

 множественост на  световете;
 страната на душите на умрелите е разположена на Запад и за да се попадне

там трябва да се премине река...
 човекът може да спечели благоволението на духове-покровители;
 варенето на храната;
 добиването на огън и т.н. [17]

ТЕОРИЯ ЗА «ОСЕВОТО ВРЕМЕ». К. Ясперс (1883-1969) прави опит да преодолее
културния релативизъм чрез понятието «единство на човечеството» и «осево време».
«Осевото време»  обхваща периода между 800 и 200 г.  пр. н.е. Тогава става нещо
необикновено - в Китай (Конфуций, Лао-цзъ), Индия (Буда), Иран (Заратустра), Палестина
(пророците Илия, Исая, Иеремия), Гърция (Омир, Парменид, Хераклит, Платон, Архимед)
се създава почти едновременно и независимо едно от друго широк спектър от еднотипни
учения, човекът осъзнава в цялост битието си, самия себе си и своите граници.

Според Ясперс, за пръв път се случват няколко неща:
 Осъзнава се свободата на екзистенцията: появява се рязко различие между

екзистенция и трансценденция, развива се индивидуалното съзнание.
 За пръв път в историята възниква самосъзнание, рефлексия за самото

мислене.
 Полагат се основанията на универсалния разум (универсални, фундамен-

тални и до днес използвани категории на мислене) и религиите.
 Настъпва времето на рефлексия, скептицизъм, критика на традициите и
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тяхното изменение.
 Край на митологическия период, пропит с покой и очевидност на основните

принципи. Рационалната мисъл анализира мита, рационализира го, изяснява
причините му, създава нови митове, метафорически преобразувайки ста-
рите. Бунт в сферата на морала против политеизма, стремеж към моно-
теистически религии, демитологизация. Създава се усещането, че основните
проблеми не са решени окончателно. Тази неразрешимост има универсален,
транскултурен характер.

 Появяват се философи, които са символ на духовна автономия и бунт против
хората, бога и трансценденталния свят.

Според Ясперс, тогава се ражда новият тип човек - способен за абстракции,
стремящ се към свобода и щастие на земята и опитващ се да го достигне чрез мисъл,
атараксия, медитация, саморефлексия, нирвана, Дао или Бог. У човек се формира чувство
за самотност, способност за отличие от света, обществото. Синхронно възникналите в
това време ценности са идеалната “ос”, около оттогава насам се върти реалната исто-
рия на човечеството.

ТЕОРИЯ ЗА “СВЕТОВНАТА КУЛТУРА”. В.С.Поликарпов определя световната
култура като цялост като способ на дейност, технология на ролевия субект (човечест-
вото), породена от небиологическа (социално-икономическа) субстанция и характеризу-
ема в своето битие с единство на приспособителен, преобразователен и стереотипно-
продуктивен моменти. [65]

Световната култура е термин, чрез който се отрича крайният културен релати-
визъм, отричащ каквото и да е общност между културите.

Световната култура преминава в развитието си през няколко стадия:
Култура на събирателството и лова (първобитна култура) - най-продължи-

телният етап в развитието на културата, обхващащ почти 99% от “човешките” 1 милион
години. Водещи фактори, определящи структурата и развитието на обществото са
храненето, половия живот и самозащитата.

Аграрната култура трае около 10,000 години (8,000 г. пр.н.е. - около 1750 г.) - от
времето на пещерния човек до откриването на парния двигател. Темповете на развитие
са ниски, основата са земеделието и скотовъдството. Етапите са четири: (1). период на
малките държави (8000 - 3500 г. пр. н.е.); (2). период на древните империи (3500 - 600 г. пр
н.е.); (3). период на античните държави (600 г. пр. н.е. - 500 г. н.е.); (4). период на европей-
ската  хегемония  (500  -  1750  г.).  Основните  културни  феномени  са  държавата  и
писмеността.

Научно-техническата култура се заражда около 1750 г.(началото на индустри-
алната епоха)  и  съществува и  в  момента. Научно-техническото развитие води до
изменение в поведението на човека: хранене, размножение, безопасност и информация.

2.2.4. СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПОДХОД

Социологическият подход (социология на културата) е широко разпространен.
Главните му  представители  са  П.Сорокин,  М.Хоркхаймер, Т.Адорно,  Х.Маркузе,
Ю.Хабермас.

Системният подход се прилага при анализа на културата чрез съпоставяне с
други социални явления. Понятието култура се свързва не с целия живот на обществото,
а само с някои негови страни.Културата се разглежда като цялостно социално явление.
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Тя е  универсално  свойство  на обществото.  Дели  се  на  материална  и  духовна. В
последствие именно в това деление се коренят увлеченията - противопоставяне на
едната на другата култура, преимуществено развитие на изследванията на духовната
култура, игнориране на спецификата на творческия процес и многомерността на културата
и пр.

СОРОКИН. Централно положение в теорията за суперсистемите на П. Сорокин
(1889-1968)  заема  проблемът  за  социалната  цялостност и  социалната  система.
Историческата действителност е сложна йерархия на културни и социални системи и
подсистеми. Основа на суперсистемата е определен тип култура, съответстващ на
някакво морфологическо начало. Всяка конкретна форма на културната суперсистема
(език, морал, изкуство, философия, религия) е детерминирана от морфологическото
начало и е затворена в себе си.

За две хилядолетия са се формирали два основни типа култури: идеационален и
чувствен, в зависимост от това, дали се основават на господството на идеите (дори и
примитивни) или на чувствата (материалното). Между тях съществуват два преходни
типа:  първият е  съчетание на  двата основни  типа  -  напр. Ренесанса,  а  вторият  -
противопоставяне  -  напр. Европа  през периода  на  сблъсък  на  християнството  и
езичеството през І-ІV век от н.е.

Културата е динамична: развитието и изменението й са вълнообразни - от единия
към другия тип и обратно. Централните теми на културата се повтарят, въпреки тяхното
многообразие. Развитието се дължи на изчерпването на възможностите на единия модел
и след това се преминава към другия.

П.Сорокин отхвърля теорията за локалните култури като ненаучна. Културната
суперсистема не е ограничена в пространството и времето. Културата на един народ не
може да бъде изолирана от културата на другите народи или цивилизации. Контактите
между културите винаги са били и стават все по-интензивни. Всички суперсистеми са
фази на един кръг, при това на мястото на господстващата чувствена суперсистема
идва идеационалнен тип култура.

ОРЛОВА. Теорията за структурата на културата на З.А. Орлова я представя като
система, в която се различават ординарен (ежедневен, обикновен) слой и специализирани
сфери. [64]

Неспецифичните форми на  културата  -  частният,  личен  живот,  семейните и
неформални групови отношения, моралът, практическите знания, ежедневната естетика,
суеверията и пр. е прието да се наричат ординарен (ежедневен, обикновен) слой на
културата.  Той се  усвоява в ежедневието  и  основно  чрез подражание  (стихийна
социализация).

Институционализираната дейност (реализирана в официалните организации) е
фиксирана в категориите «социална активност» и «система за обществено разделение
на труда». Тя е съвкупност от специализирани сфери на културата: едни са насочени
към поддържане на социалния ред, обезпечаването на живота и взаимодействията на
хората (политическа, икономическа и правна области); други са насочени към организа-
цията на социално значимото знание и поведение (изкуство, религия, философия, наука).
Този слой на науката изисква специална подготовка (образование).

Ординарната култура е значително по-устойчива от специализираната. Пос-
ледната е нееднородна - някои нейни елементи са ориентирани към устойчиви, универ-
сални, инвариантни  характеристики на човека и средата му (философия, религия, право),
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а други - към изменчиви (изкуство, наука, икономика). Политиката, пък е сферата, къ-
дето  съотношението  изменчивост-устойчивост се определя  рационално  и приема
официална нормативна форма.

Всяка специализирана сфера на културата има свой културен «език», «код» (или
набор  от   «кодове»),  спецификата на който е определена от съответната дейност.
Благодарение на това тези сфери притежават висока степен на автономия и спрямо
ординарната култура, и едно спрямо друга. В съвременния свят те влизат в сложно
взаимодействие (общото образование, мас-медиите, системата за здравеопазване).

КУЛТУРА И ХАБИТУС. Подходът е социологически – културата е съвкупност от
маниерите, начините на чувстване и мислене в една социална група; “начинът на живот”,
“стилът на живот”, по които хората от една група се различават от хората от друга
група. Хората имат собствен хабитус (habitus) — език, система от ценности, схеми за
възприятие и за поведение, начин на мислене и чувстване,  характерни за  тяхната
култура.  На  тази основа  те придобиват  културна  идентичност. Този  въпрос  има и
субективен план, тъй като става дума за една “компетентност при комуникация” [140],
това, което ни позволява нормална комуникация, основана на живота в групата —
норми и схеми, подлежащи на разбиране (Жилбер Сюмондон), специфична за културите
и която не е само лингвистичен проблем.

Всяко общество е разделено на индивиди и групи по разни белези: основни (на-
ционалност, култура, етничност) и вторични (социални, регионални, генерализационни
особености на културата), които формират специфични субкултури. Комуникацията
между хората се основава именно на различията.

2.2.5. ДЕЙНОСТЕН ПОДХОД

Културата е процес на творческа дейност, в хода на която става духовно обога-
тяване на обществото и самосъзидание на човека като субект на културно-историческия
процес - второ раждане на човека; тя е специфичен способ на дейност, който позволява
съхранението и възпроизводството на цивилизацията в условията на  изменчивост на
обкръжаващия свят.

КУЛТУРНО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО. “Възпроизводство”  (reproduction),  като
понятие, прилагано към културата е процес, при който аспектите на културата се предават
от човек на човек или от общество на общество. Това може да стане по множество
различни пътища.

Най-общата (обичайна) форма на културно възпроизводство е “инкултурацията”
(enculturation) - “придобиване на опит (една част съзнателно и друга - несъзнателно),
чрез който старшото поколение приканва, стимулира и заставя по-младото поколение
да приеме традиционните начини на мислене и поведение.” (Harris). Механизмът е на
буквално възпроизводство, въпреки, че с течение на времето културата се променя и
развива. Най-мощните сили на инкултурацията са родителите (семейството) и учителите
(училището).

Друга важна форма на културно възпроизводство е “разпространението” (diffu-
sion) - образци на културно поведения или значения преминават от едно общество в
друго. Например, деловият стил на мъжко облекло е един и същ в различни страни
(заимстван от Западния свят), въпреки, че често не е в съзвучие с техните традиции.
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Същото се отнася и до пиците, хот-дога и пр.

ЦИЦЕРОН. За пръв път в литературата терминът «култура» (лат. cultura) се
среща в «Тускулански диспути» на Марк Тулий Цицерон (45 г. до н.е.). Етимологически той
произхожда  от латинската дума  «обработвам». Цицерон  го  употребява в  смисъл
облагородяване на ума: « философията е култура на ума» (cultura… animi philosophia
est). Разбирането му за култура се свързва с духа, духовността на човека и философското
знание.

РАЙМОНД УЙЛЯМС. Раймонд Уйлямс  (R. Williams)  през 1958  година  става
изразител на новото мислене и пренася културата от  привилегированото място на
професиите  и изкуството  (висока  култура)  в  ежедневния  живот  на  всички  хора
(обикновена култура).

Културата е “обикновена, ежедневна - всяко общество има собствена форма,
собствени цели, собствени значения. То ги изразява в институции, изкуство, нрави.
Създаването на едно общество е процес на намиране на общи (и обикновени) значения
и насоки, и активно изменение под влиянието на опита и дебатите, тъй като културата
има преди всичко персонално измерение.

Културата има два аспекта: известни значения и насоки, в които са обучени
членовете  на  обществото  и  нови  наблюдения и  значения,  които  се  предлагат  и
проверяват. В културата винаги има традиционно и творческо.

2.2.6. ЦЕННОСТЕН ПОДХОД

Културата е функция на човечеството, тя съдържа начините, чрез които човек
утвърждава своето съществование в света. Цел на културата е съхранението на «хомо
сапиенс», затова и главната ценност е човекът, човешкият род. Аксиологическият подход
е  свързан  с  противопоставянето  на  природата  и  отхвърлянето  на  културната
всеобщност на всички социални явления - неотговарящите на ценностния модел се
обявяват за «антикултура».

Ценностите се определят като споделени предположения за това, как и какво би
трябвало да бъде. Те са основен системообразуващ елемент на културата. Х.Рикерт
определя културата “като съвкупността от обектите, свързани с общозначими ценности;
тя е съвкупността от тези ценности”. А самите тези ценности, приемани като даденост,
могат да бъдат извлечени според В.Винделбант  “от резултатите на историческия
колективен живот на рода”, т.е. от самата световна култура като цяло. Така културата
се  представя  като  благо, в което ценностите кристализират.

Различните аксиологически теории фиксират едни и същи класове от ценности,
като  обобщават  опита  от  ценностното отношение  на  хората.  Според  Х.Рикерт
съществуват шест области от ценности: наука, религия, изкуство, нравственост, съвър-
шен живот и “божествена любов”. Рикерт смята, че основа за неговата систематизация
е принципът за йерархия на ценностите, който произтича от оценяващия субект. Друг
философ и естет Р. Ингаренд – представител на феноменологията, дели ценностите на
витални и културни. Първите включват в себе си утилитарните ценности, ценностите
на полезност и ценностите на удоволствие. Вторите – това са ценностите на познанието,
естетическите ценности, ценностите на социалните нрави и нравствените ценности в
етичен смисъл.
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2.2.7. КУЛТУР-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИ ПОДХОД

КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. “Научно изследване на развитието на човешките
култури, основано на археологически, етнологически, етнографски, лингвистически,
социални  и психологически данни и методи за анализ.” Джон Бодлей пише, че културната
антропология може да ни помогне в обсъждането на световните проблеми по нови и
творчески начини, тъй като предлага много алтернативни пътища. Тя има значение дори
в рамките на една монокултурна традиция, и още по-голямо значение в мултикултурния
свят.  Култур-антропологическият подход включва  редица  школи: функционализъм,
структурализъм и пр.

ЛОТМАН. Ю.Лотман определя културата чрез понятието наследствена памет.
В този смисъл тя изпълнява функциите на историческа приемственост. Културата е
именно програма за социално унаследяване (Н.П.Дубинин). Чрез образованието новите
поколения възприемат и усвояват социалния опит на предшестващите поколения в
значителна степен благодарение на културата, като тя е едновременно средство и за
съхраняване, и за прилагане, и за усъвършенстване, а в случай и на необходимост и за
изменение на този опит. В тази област са и изследванията на В.Конев, според който
културата е организираност, подреденост на социалния опит, изработен от социалната
система способ за съхраняването и предаването му.

КРОБЕР. Според  един от основните  теоретици на  културната антропология
А.Кробер, културата се състои от експлицитни и имплицитни модели на това, което е
придобивано или предавано посредством символи. Културата е символният свят на
човека. Същността на културата е в традиционни, т.е. исторически произлезли и подбрани
идеи и прикрепени към тях ценности. Културните модели могат от една страна да бъдат
приемани като продукт на дейността, а от друга, като обуславящи елементи на бъдещата
дейност.”

Културата е преди всичко е общоприети и унаследени норми и стандарти на
поведение, специфична идеология, която оправдава и рационализира даден начин на
групово поведение; общи принципи на селекция и подреждане в обществото - чрез тях
моделите на организация на поведението и социалните институции се предават от
поколение на поколение. Културните модели могат да са първични: съществуващи вечно
- азбука, монотеизъм, начини за обработване на земята и пр.; и вторични: характеризи-
ращи се с по-голямо разнообразие, но и с по-голяма нестабилност - формата на социална
организация, системата на мислене и пр. [Цит.по: 15]

ФУНКЦИОНАЛЕН ПОДХОД. Б. Малиновски и Радклиф-Браун формулират трите
основни постулата на функционализма:

(1). всяка култура   е цялостност (следствие от функционалното единство на
обществото);

(2). всяко общество или тип цивилизация, всеки обичай или обред, поклонение
или вярване изпълняват определена жизнено важна функция за културата;

(3). за съхранение на целостността на културата, всеки неин елемент е незаменим.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ПОДХОД. Теорията за социалната структура за
пръв  път  е  разработена  в  работите  нa  авторите  от  школата  на  структурния
функционализъм – британците Бронислав Малиновски (1884-1942) и Алфред Реджиналд
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Радклиф-Браун (1881-1955)
Изходен пункт във възгледите на Малиновски е опозицията на еволюционистските

и дифузионистски  теории  за  културата,  а  също  и  атомистическото изслезавне на
културите извън социалния контекст. Основна цел на неговото творчество е разбирането
на  механизмите  на  културата,  връзката между  психиката на  хората и  социалните
институции, а също и на културата и биологическите основи на общочовешките традиции
и мисленето [11].

ВЪНШНИ ФАКТОРИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ КУЛТУРАТА.  Които обуславят нейното
развитие и общо състояние, но не влизат в нейния състав: (1). биологични потребности;
(2). географска среда; (3). човешко обкръжение.

СЪОТВЕТСТВАЩИ ФУНКЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА КУЛТУРАТА: (1). икономическа
база; (2). социални аспекти; (3). културни аспекти (религия, изкуство и пр.).

СЪОТВЕТСТВАЩИ ОСНОВНИ ФАКТОРИ НА  КУЛТУРАТА: (1). материален
субстрат;  (2). социална организация;  (3). Език.

ФУНКЦИИ. Функционалната гледна точка към културата се изразява в това, че
всеки  културен  акт,  елементарен  или  производен,  се  анализира в  отношение  с
потребностите и целостта на индивида. Функционирането на социалния организъм е
тъждествено на процеса на запазване на стабилността на структурата. Функцията на
всеки културен факт, на всяко едно повтарящо се действие, е такова участие в социалния
живот, в следствие на което се постига интеграцията на социалното цяло. [53]

Според Малиновски, “Функцията винаги означава задоволяването на дадена
потребност, от простото действие на храненето до свещенодействието, където фактът
на получаване на причастие се вписва в цяла система от вярвания, определени от
културната необходимост да бъдеш едно цяло с живия Бог” [11].

Структурно-функционалният подход е адекватен на същността на социалното -
кооперирането. От  тази позиция  Малиновски разглежда  културата  като процес  на
обособяваше на институциите, т.е, на социално интегрираните общности. Всяка култура
е тъждествена с някаква система от институции.

Институцията предполага взаимно съгласие върху съвкупността от традиционни
ценности, които обединяват човешките същества”.  Всяка институция, наред с устава,
на който се подчиняват членовете й, типа дейност и функция, се характеризира и с
определен  специализиран персонал, норми и материален апарат. Всички елементи на
институцията, т.е. нейната организационна структура, са насочени към легализирането
на някакъв тип принуда по отношение на членовете на общността. Главното понятие в
организацията е властта.

Всяка  култура предполага нормативизираното функционално  цяло да бъде
издигнато  и  представено  в  масовото  съзнание  и  в  етническата  традиция  като
своеобразна “колективна личност” [11].

Радклиф-Браун свързва културата със социалната коаптация - фундаментална
характеристика на всички общества - социалният живот се поддържа в резултат на
приспособяването на хората един към друг и съгласуване на поведението и интересите
им. Културата е общностна организация за непряко задоволяване от природата на
човешките потребности. В този аспект културата е структура от недиференцирани норми
на поведение, чрез която на човека се налагат вторични, произтичащи от общностното
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коопериране, повели (стандартизиране на поведението).
Човек създава една втора, изкуствена среда, за да задоволява потребностите

си. В нея той действа не като изолиран индивид, а като социално същество, т.е. в
кооперация с останалите.

ПОТРЕБНОСТИ. Понятието “потребности” е основно в теорията на Малиновски.
Има два вида потребности: първични (биологични) и вторични (културни отговори на
първичните потребности), т.е. определят функционалния, социално-целесъобразен начин
за тяхното задоволяване (така, че да се съхрани социалното цяло). Малиновски прави
следната типология на първичните потребности и на техните “културни отговори” [53]:

Биологични потребности Културни отговори
Метаболизъм Прехрана
Възпроизводство Родство
Телесно благосъстояние Подслон
Сигурност Защита
Движение Дейност
Растеж Образование
Здраве Хигиена

КУЛТУРНИ ОТГОВОРИ. “Културните отговори” на първичните потребности са
колективни дейности, подчинени на определен брой традиционни правила. Няма пряка и
еднозначна  корелация  между  биологичната  потребност  и  “културния  отговор”.
Интегралният  характер на инструменталните  културни императиви намира  израз  в
производните културни отговори, каквито са функционалните сфери: икономика; социален
контрол; образование; политическа организация.

Културата, според Малиновски в широк смисъл, е механизъм за обществено
въздействие върху биологичното, представено в “първичните потребности”; механизъм
за организиране на съвместния живот на хората, съобразно очакванията на общността.

СТРУКТУРАЛИСТКИ ПОДХОД. Развива се от К. Леви-Щрос и М. Фуко. Като  главен
проблем на културологията Леви-Щрос определя изучаването на процеса на преход от
природа  към  култура  чрез  методите  на  структурната    лингвистика и  теорията  на
информацията.

БОДЛЕЙ. Джон Бодлей (J.Bodley) е представител на модерните антропологически
концепции за културата. Съвременното техническо  определение на културата като
социално десенирана човешка мисъл и поведение е  предложено през ХІХ век  от
британския антрополог Едуард Тейлър  (Tylor). В началото  (1872) ръководството за
изследване на  културата включвало 76  теми,  включително  канибализъм и език.  В
последствие е значително разширено. Най-изчерпващият каталог от 1938 г. (Outline of
Cultural Materials), който се използва и до сега включва 79 главни теми и 637 подтеми.

В крайна сметка  културата винаги има три съставящи:  какво хората мислят
(вярвания, знания и ценности), какво вършат (правила за поведение) и какви материални
изделия произвеждат.

Културата има  няколко  свойства:  тя  е  социално  явление  (колективен,  а  не
индивидуален характер); тя не се унаследява, а се изучава.



38

Културата има символно значение, но символите не са универсални, а плод на
човешкото творчество, затова са и многообразни. По това човек се различава от жи-
вотните. Той може да научи едно животно да отговаря на човешки културни символи
(дресура), но животното не може да създава нови (свои) символи. Животното може да
си изготвя и използва инструменти в ограничена форма (в т.ч. и език), а човешките
инструменти са много по-сложни и имат символно значение, което не съществува при
животните.  Човешката  реч  като  система  от  символи  е  качествено  различна  от
животинската. Тя позволява на хората да се свързват относно неща, които са отдалечени
по време и място.

КРОС-ГЕНЕРАЦИОНЕН АСПЕКТ. Културата има крос-генерационен аспект. Тази
идея е въведена още през 1917 г. от Алфред Кроебер и по-късно от Лесли Уайт (1949).
Културата е  суперорганическо  юридическо  лице,  съществуващо  извън  човешките
индивиди. Те се раждат в условията на една по-рано съществуваща култура, която
продължава да  съществува и  след  тяхната  смърт. Влиянието  на едно  лице  върху
културата  в  значителна  степен е лимитирано  от  самата  култура. В  този  смисъл,
културата се разглежда като абстракция [78].

КУЛТУРА И ОБЩЕСТВО. Културата е свързана с общественото развитие. Тя
фиксира нивото на обществените отношения, начина на извършване на различните
дейности,  начините  на взаимодействие на  хората,  механизмите на  организация и
регулация на тези връзки и пр. Най-важната черта на културата е възпроизводството на
различните видове дейности по исторически зададени основания — схеми, алгоритми,
кодове, матрици, канони, парадигми, еталони, стереотипи, норми, традиции и пр. Именно
наличието на такива основания, предавани от поколение на поколение и предопределящи
съдържанието и характера на дейността и съзнанието прави възможно интерпретирането
на културата като транслатор на дейността и акумулатор на исторически опит. В същото
време културата е открита система: в нея се възпроизвеждат предмети, идеи, привички,
оценки и пр., но и се създават нови, променят се, унищожават се…

В англосаксонската университетска традиция се прави разлика, между социална
структура и култура. “Структурата е относително стабилна система от роли, позиции и
свързаните с тях дейности и задължения, а културата - относително динамична система
от  символи,  която  в  рамките на  типичната  за обществото  традиция  предоставя
средствата, чрез които индивидите взаимно определят своите роли, позиции и дей-
ствия. Изтъкнатото различие, обаче не позволява да се обясни защо, макар и с близки
структури, едни общества са разкъсани от етнически конфликти, а други - не.” [49]

ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ НА СОЦИОКУЛТУРНИЯ ПРОЦЕС. Социокултур-
ният процес  е съчетание на единство и многообразие. Характерна негова черта е
множествеността на съществуващите култури и разнообразието на ценностните скали,
свързани с начина на мислене, стандартите за живот, нормите на поведение, характера
на изкуството, даже у  народи, живеещи  в едни и  същи  географски  условия или в
съседство.

В съвременни условия става определена унификация на поведението, свързана
с развитието на технологиите, но не и на културите, където се забелязва обратното
движение - в етнически план различията дори се засилват (ренесанс на етническите
култури).
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2.2.8. ИГРОВИ ПОДХОД

Значително място в културата заема нейният игрови момент. Традицията да се
свързва културата с играта започва от Платон, Кант, Шилер.

ХЕЙЗИНГА. Йохан Хейзинга развива теорията, че културата е продукт на «играещия
човек». Игровата природа ярко се проявява в много сфери на културата, преди всичко
в поезията, обредите, митовете и пр. При по-късните стадии в развитието на културата
играта е «вплетена» в нея. В културата се съхраняват архаичните положения, по силата
на които поезията не е само удовлетворение на естетическа потребност, а отразява
всичко, което има значение или е жизнена ценност в битието на колектива. Игровото
поведение на човека най-често се реализира в различни оргии, мистерии, празници,
карнавали, фестивали, зрелища. Играта има съществено значение във формирането на
човека като социално същество, за снижение на социално-психологическото напрежение
в  обществото,  за  хуманизация  на  самия  човек  чрез  пренасочване  на  неговите
разрушителни сили и тенденции.

ЛЕМ. Станислав Лем доразвива идеите на Хойзинга за културата като игра.
Културата има луфт  (полоса на  свобода) в отношението  си  към Природата,  което
обяснява съществуването на чисто културно изменяеми форми и символи. Различието
между културите на различните цивилизации е обусловено от това, че културата и
Природата «играят» и в разните ситуации на тази игра всяка култура се намира под
въздействието на една или друга комбинация от физически, биологически и социални
детерминанти. Самата Природа е арена на непредсказуеми изменения. Именно игровият
характер на културата позволява на човека да си изработи стратегии за бъдещото си
поведение, за да оцелее в света.

2.2.9. СЕМИОТИЧЕСКИ ПОДХОД

Културата се разглежда като система от условни символи. Основните автори
са Е. Касирера, 3. Лангер, Ч. Морис, Ю. Лотман, Б.Малиновски и др.  В тях се акцентира на
семиотическия  характер  на  изкуството  (в  частност  на  музиката  и  живописта),
неинструменталното знание и широк кръг развлекателни дейности. Семиотическата
система на културата се разглежда като изцяло зависеща от субекта, без съответен
аналог с реалната действителност. Тя съхранява социалния опит на поколенията в
понятия, думи, математически символи, формули на науката, специфичния език на
изкуството, продуктите на човешкия труд.

ГЕЕРЦ. Клифърд Геерц (C.Geertz) в книгата си “Интерпретация на културите”
(The Interpretation of Cultures, 1973) акцентира върху интерпретацията на културата. За
него най-важна е системата от символически значения (“култура=значение”), тъй като
това засяга самата култура, изменението на културата и нейното изучаване.

Според Геерц, методът на антропологическия анализ на културата е аналогичен
на този на литературния критик, анализиращ един текст - “сортиране на структурите на
значенията…”  Човешкото  поведение  е  символическо  действие  и  може  да  се
интерпретира  само  в  някакво  смислова  система.  Културата  (т.е.  значението)  е
задължително колективно притежание.
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2.2.10. БИОСФЕРЕН ПОДХОД

Главни представители са К. Лоренц, Б. Скинър и др. Земята се разглежда като
цялостна система и културата е част от нея. Субект на еволюция е планетата като цяло.
Еволюцията  започва  от  простите  клетки  и  завършва  със  сложните  култури  (и
цивилизации), които са част от биосферата, която сама е частица от Вселената.

КУЛТУРА И ПРИРОДА. Традиционната постановка е, че културното не може да
се сведе до природното. Културата е небиологична, надприродна и в същото време е
свързана с природата - между природно (природна среда и иманентно-природно в самия
човек) и културно съществува отношение на единство и различие. Културното е природно,
продължено и преобразувано от човешката дейност.

Възможностите за култура са зададени от природата, която съществува вечно и
се развива без участието на човешката дейност. Начинът на живот на хората в различни
географски точки е различен и това дава едно от основанията за изясняването на
етническото своеобразие на културите.

Разглеждането на културата като несвързана с природата е много опасно, тъй
като това може да е основанието за унищожаването на елементи на природата (напр.
“вредни” животински видове). Човек (заедно с културата си) е част от екосистемата.
Същото се отнася и до културата - многообразието на културите и цивилизациите е
гаранция за оцеляването на човечеството, тъй като унифицираните, еднообразни култури
загиват.

2.2.11. ИРАЦИОНАЛИСТКИ ПОДХОД

В културологията има привърженици на ирационализма: Юнг, Ницше, Бергсън,
Сартр, Камю и др. В последните десетилетия се появиха много теории основно в страните
на Третия  свят,  които  се  използват  като  идеологическа  основа  на  национално-
освободителните движения - теориите за панславизма, негритюда, индеанизма, «черното
самосъзнание», панарабизма, патюркизма и т.н.

КУЛТУРЕН ЕТНОЦЕНТРИЗЪМ.  В  индивидуален  план  като  нагласа  и  в
общосоциален план като теория и практика съществува и етноцентризмът, теория за
уникалността и важността на собствената култура. Най-често се развива като реакция
на натиска на чуждата култура.

НЕГРИТЮДЪТ. Концепцията е на Л.Сенгър. Негритюдът е форма на борба на
ценностно-емоционалната култура на негрите-бербери против студената и рационална
култура на  Запада. В  негърската  култура доминират  черти,  които  я  обединяват с
природата и космическите цикли. Възприемането на света е цялостно, интуитивно; в
социален план основни ценности са справедливостта и взаимопомощта.

Културата на европейците е символ на «хладно научно мислене» и всеобхватен
анализ. Свойственият за европейската култура стремеж за опознаване и преобразование
на природата, води до унищожаването й. Развитието на техниката и широкото приложение
на механически устройства водят до нивелиране на личността и като реакция как реакция
на това до разширение на жестокия индивидуализъм и насилието във вид на класова
борба и колониализъм. Западната култура е дълбоко антихуманна; свойствено за белите
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е склонността към насилие и грабеж на чуждото.
Негритюдът включва идеята за месианството на негроафриканците, за да се

спаси световната  цивилизация от насилията на белите.

2.3. ТИПОЛОГИЯ НА КУЛТУРИТЕ

ТРАДИЦИОННИ ТИПОЛОГИИ. Понятието «култура» е извънредно многозначно,
има  различно  съдържание  и  смисъл.  То  е  полифункционално  и  сложно.  Това  е
предпоставка за многообразие в типологиите на културата.

Културите се делят на: религиозна и светска; “женски” (основно източните) и
“мъжки”  (европейска,  мюсюлманска);  архаична,  робовладелска,  феодална,
капиталистическа,  комунистическа.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА В.С.ПОЛИКАРПОВ. Културите се класифицират от гл.т. на
процеса на обществено възпроизводство (просто, интензивно и деструктивно).

Простото възпроизводство е свързано с култура, създадена в условията на
домашинното производство и аграрния труд. В нея основно правило е неизменността на
възпроизводството като система от смисли и максимална адаптация към природните
ритми. Доминира представата за обкръжаващата среда като дело на външни сили и
убеждението, че поради това не може да бъде изменена от човека. Самата активност на
човека се разглежда като породена от тези сили.

Интензивното възпроизводство е свързано с друг тип култура. Тя е динамична и
иновационна - субектът се стреми да усъвършенства себе си, заедно с усъвършенст-
ването на вече създадения от предшествениците свят. Основното е преустройството,
преосмислянето, реорганизирането, налагането на нови ритми и смисли във връзка с
появата на нови проблеми и решението им. Светът се разглежда като резултат от
дейността на човека.

Деструктивното възпроизводство е свързано с неспособност за преодоляване
на вътрешните и външни противоречия, за ограничаване на деструктивните иновации,
за съхраняване на параметрите. Културата е нестабилна, в упадък е. По принцип този
тип възпроизводство не е позитивна ценност и  стимулира хората за предотвратяването
му. [65]

МАТЕРИАЛНА И ДУХОВНА КУЛТУРА. Значенията на понятието култура най-
общо се групират около две линии – съзнание (синтезен духовен продукт – религия,
нравственост, фолософия) и поведение (материализиран резултат чрез обичаи, традиции
и веществени паметници – артефакти), т.е. духовна и материална култура. Традиционно,
обаче  културата  се разглежда преди всичко  като духовна и  се противопоставя  на
цивилизацията,  в която се включва техниката и технологията.

Материалната култура обикновено включва: (1). култура на труда (култура на
условията на  труд, култура на  самия  трудов процес, професионална,  специална и
технологична култура); (2). културата на бита (култура на вещния свят на човека, култура
на  поведението  му  в обществото  и  вкъщи,  култура  на  общуването  и  култура  на
рационалното използване на свободното време); (3). физическа култура.

В духовната култура се включват основно: (1). научно-познавателната; (2).
нравствената; (3). естетическата и (4). религиозната култура.

Разделянето на културата на материална и духовна е условно. Продуктите на
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духовната култура са материализирани, а в материалната култура се изразяват духовни
цели, планове, програми, модели. Понякога се определят като трети слой на културата
общуването или пък политическата култура.

ПРЕФИГУРАТИВНА И ПОСТФИГУРАТИВНА КУЛТУРИ. Маргарет Мид определя
два вида култури.

Постфигуративната култура е характерна за групи, в които информацията не
само е еднородна и подредена, но и изисква еднозначно точно изпълнения на множество
обреди, съпровождащи всяка крачка на човека от раждането му до смъртта.

Префигуративните  култури  са  тези,  в  които не  предшествениците и не
съвременниците, а самият човек определя отговорите на същностните въпроси от
битието. Животът на  родителите не е модел за децата, има конфликт, дори разрив на
поколенията.

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛНИ ФУНКЦИИ НА КУЛТУРАТА

Културата изпълнява две главни образователни функции:
1.Социализация на индивидите.
2.Създаване на лична и колективна идентичност.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ. Социализацията е процесът на приобщаване на човек към
обществото. Според Рут Бенедикт, културата е социологичен термин, с който се означава
поведението, придобито от човека, то не му е дадено по рождение, както поведението на
осите или мравките, а всяко поколение го усвоява отново. Културата моделира нашето
поведение, което не е напълно свободно, а само в рамките на културния модел. По този
начин се осигурява интеграцията в определеното общество или група. Социализацията
е процес на усвояване на култура, процес на образование.

ИДЕНТИЧНОСТ. За идентичността (на кого приличаме и от кого се различаваме)
съществуват две основни дефиниции: (1) условието, което прави един човек нещо
специфично, индивидуалността му и (2) условието, което прави един човек еднакъв,
унифициран с другите. Според Даниел Бел, това е психологична конотация за принад-
лежност, есенция на индивидуална мотивация; докато груповото членство (belonging) е
социологическа категория [83]. Именно в последното е заложен основният културен
конфликт, тъй като това означава диференциация и нещо повече — противопоставяне.
Основните процеси са два: идентичност и етничност.

От антропологична гледна точка етническата група има етничност — етикет,
който тя възприема за да се маркира и декларира, че дадена група се различава от
другите и съответно се състои от приличащи си хора. Това е асоциация с определено
местоживеене (територия, страна); история и съдба; език и други културни особености
(фундаментални ценности, религия); черти на характера и устойчиви, характерни форми
на поведение [43; 140]

Интеркултурните изследвания изискват  разглеждането на  идентичността и
етничността като феномени и като концепции. Това са отправни точки за анализ и за
социолозите, и за психолозите, и за педагозите. Това са проблеми и от съвсем битов
характер, засягащи хората, с които се срещаме всеки ден, включително и в училище.

Социалната психология разглежда редица въпроси на идентичността и комуни-
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кацията: за социалната идентичност и груповата принадлежност; за перцептивните
механизми и атрибути при интергруповите взаимодействия — стереотипи, ефектът от
категоризацията  (механизмите  на интеркултурното  взаимодействие),  ефекта на
контраста  (акцентиране върху различията),  ефект на  стереотипа  (отношение  към
“другите”), ефект на асимилацията.

Механизмите за защита от натиска на другите и същевременно за придобива-
не на идентичност са:  (1).  Проектиране — вътрешна  конфронтация,  проекция,
обективиране и фиксиране на другия като антагонистичен, “алтерофобия”. (2). Отцепване
— поставяне на бариера между “нас” и “другите”, между “себе си” и “тях”; надценяване
на “нас” и обезценяване на “другите”, като стремежът е да се получи една “добра”
идентичност. (3).Отричане — минимализирана и глобализирана културна диференциация,
като идентичността се разглежда като обща от типа: младите, жените, комунистите...
Националната идентичност обикновено не  се отчита.  (4).Идеализация  — често се
идентифицира  с един  митичен  персонаж  (”освободител”,  “поробен”,  ”пазител  на
традициите”... ), който става една идеална фигура, в която са съсредоточени аспирациите
на човека. Това е част от един екзотичен дух [134]

“КУЛТУРА = ОБРАЗОВАНИЕ”. Жаклин Ромили извежда формулата: “култура =
образование”. Според нея терминът има аналогичен смисъл, отнесен и към растенията,
и към животните, и към хората. Както се облагородява “окултурява” растението, така
това  се  прави с  човешката душа.  Културата е  храна  за  човека. Благодарение на
образованието, човек става дисциплиниран, развива свое разбиране за проблемите,
придобива свой опит, ползвайки опита на другите, живели преди него. Под култура се
разбира съвкупността от чисто духовни феномени — изкуства, философия и пр., което
придава на това понятие прекалено елитарен характер и я противопоставя на  “на-
родната” (фолк, поп). В това отношение битува разбирането за “културния човек”, за
разлика от “некултурния”...[180].

АНРИ ЖИРУ.  Според  Жиру  (А.Giroux)  през  1871 Тейлър  (Tylor)  дава  едно
определение, които не е загубило своето значение и до днес. Културата е сложна цялост
(комплекс), включваща знание, вярвания, изкуство, морал, норми и закони, традиции и
пр., придобити от човек като член на обществото. Културата е резултат от жизнения път
на групата. Тя е съвкупност от образци и традиции, които може да се предават след
време и на определено място. Културата има три важни качества: може да се изучава;
голяма част от нея е на несъзнателно ниво, тя помага на човек да структурира своето
мислене, възприятия и идентичност.

Най-важното свойство на културата е, че тя може да се изучава и преподава.
Най-важният културен агент е учителят, а най-важният културен процес - образованието.
За да е ефективно, културата трябва да се изучава: генезис, развитие, връзка с властта,
поява на доминиращи и зависими култури, интеркултурни контакти и пр. Според Жиру,
хората:

1. трябва да бъдат активно въвлечени в образование, отношенията им трябва
да са структурирани, за да се облекчи диалогът и изследването на културите - своята и
чуждите;

2. човек трябва да се учи да мисли критично;
3. с хората трябва да се говори на техния собствен език (на езика на тяхната

култура), за да се стимулира опитът им;
4. хората трябва да изучават универсалните човешки културни ценности;
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5. хората трябва да изучават структурните и идеологически сили, които им влияят
и ограничават техния живот.

2.5. НАЧИН НА ЖИВОТ И СТИЛ НА ЖИВОТ

НАЧИН НА ЖИВОТ. Под «начин на живот» се разбира съвкупността от практики,
общи за група индивиди. Това понятие е по-широко и по-качествено от стандарт на
живот, тъй като взема предвид освен консумацията и такива елементи като заетост на
времето с дейности  (труд,  почивки и  пр.) и  социабилност  (съвкупност от  социални
отношения в една група), които не носят приходи от материално естество. Освен това
понятието  стандарт на  живот  не  определя еднозначно  начина  на  живот,  тъй  като
богатството може да се съчетава например с липса на здраве. Също наличието на
автомобил води до решаване на въпроса за транспорта, като в съвременни условия
марката и модела няма особено значение.

Освен обхванатите от термина начин на живот културни феномени (консума-
ция, заетост на времето с дейности, социабилност) има и други, по линията на които
също хората се диференцират в чисто културен план — например, отношение към книгите,
телевизията и пр.

СТИЛ НА ЖИВОТ. Под «стил на живот» пък се разбира съвкупността от практики,
произтичащи от системата от ценности и норми, интериоризирани от индивида.

Още М.Вебер говори за етоса като съвкупност от принципи, които регламен-
тират и ръководят живота — най-често това са морални ценности.

Основната съвременна концепция е за “различието” (distinction) на Пиер Бурдийо.
В своя анализ на културната диференциация П.Бурдийо прави важно уточнение, че
социалните класи се характеризират с “различие” — феномен на диференциация в
културното пространство.  В обществото има културна йерархия. Има различие между
висшите и низши класи [231]

Социалните класи са едни фракции, образувани от непропорционалното разпре-
деление на капитал (икономически, културен, социален). Те имат различен хабитус, което
определя и различна социализация и различен стил на живот. Това означава  различни
практики, кредити и символен капитал.

Доминиращата  класа,  която притежава повече  съвкупен  капитал  може  да
демонстрира своя стил на живот като “добър вкус” и да го легитимира като такъв. По
този начин може да се подчертаят социалните различия. При популяризиране на елементи
на стила, те се заменят с други. Например, тенисът е бил елемент на елитарен стил на
живот. Когато започват да го практикуват повече хора, мястото му се заема от друг
спорт — голф.

Спазването на “добър вкус” дава възможност на хората от низшите класи да се
чувстват другояче. Най-често това означава имитация — поп-култура.

2.6. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КУЛТУРИТЕ

2.6.1. АКУЛТУРАЦИЯ

СЪЩНОСТ. Терминът «акултурация» е въведен през 1936 от американските
социолози Р. Редфийлд, Р. Линтън и М. Херсковиц (R.Redfield, R.Linton, M.Herskovits) за
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означаване на връзките  между две или повече  различни  култури.  Вследствие  на
продължителен контакт между техни представители (индивиди или групи) се получават
изменения в културния патерн на едната или двете групи [85; 196].

МОДАЛНОСТИ. Акултурацията има различни модалности: контактът може да е
реципрочен  (търговия,  туризъм,  медии)  и  равностоен,  но  много  по-често  е
неравнопоставен (робство, колониализъм), асиметричен и свързан с културна доминация.
Той може да е по отношение на основни елементи или по отношение на второстепенни
такива, може да е по-груб, или по-внимателен. При съвременни условия този контакт
най-често е индиректен (медиен) — например твърде много култури по света са повлияни
от американската, без хората в тези страни изобщо да са контактували с американци и
да са живели в Америка. В резултат се получава или синтез на двете култури с тенденция
към хомогенизиране, или културен дуализъм — съвместно съжителство на културите
без вътрешно насилствено налагане на едната над другата. Акултурацията може да
премине и в насилствени форми на асимилация, тотално систематично потискане и
дискриминиране на едната култура от другата (Е. Дюркем: “механичната солидарност
води до органична солидарност”).

Възможните резултати от акултурацията може да се разглеждат на две нива:
глобално и индивидуално.

РЕЗУЛТАТИ ОТ АКУЛТУРАЦИЯТА. На глобално (социално) ниво резултатите от
акултурацията са в две насоки — културен синкретизъм (синтез на две или повече
взаимно проникващи  култури) и дуализъм  (съвместно съществуване без  взаимно
проникване). Наред с тези термини, се употребяват много други, за да означат различни
по-частни случаи.

Сепарация —  една култура се противопоставя на чужди влияния, отказва се от
трансформация. Употребява се и терминът сегрегация.

Диференциация — процес на ограничаване, стесняване обема на групата. Пак
според Хоровиц съществува в два варианта: разделяне (А=В+С; една група се разпада
на  нови)  и  пролиферация (А=А+В;  една  или  повече  групи  произвеждат  нова,
допълнителна).

Интеграция — общностите се свързват в едно общество, с уважение на тяхното
различие и без  тотално  доминиране  на  мнозинството.  Икономическа  и  социална
адаптация, без загубване на специфичната културна идентичност. Нарича се още «англо-
саксонски модел на междукултурно взаимодействие». Все в този контекст се употребява
и терминът културен плурализъм — когато етническите групи дават на членовете си
свобода за интергрупови комуникации и се интегрират в институциите без да загубват
културното си различие.

Употребява се и терминът реинтеграция — приемане на някои аспекти на
чуждата култура, спрямо които има разбиране и отношение на конформизъм (по осъзната
необходимост), без загубване на усещането за различие.

Асимилация — процес на заличаване границите между две групи (ерозия).
Нарича се «френски модел на междукултурно взаимодействие». Според теорията на
Доналд Хоровиц съществува в два варианта: амалгамация (А+B=C; две или повече
групи се сливат и формират една нова, по-широка). В същия смисъл се употребява и
терминът синкретизация. Вторият вариант е инкорпорация (А+В=А;  една  група
обсебва идентичността на друга).

Според теорията на Милтън Гордън, асимилацията е основният процес на
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групово взаимодействие. Неговият мултидименсионален модел на асимилационните
процеси  включва  7 измерения:  структурно,  културно,  брачно,  идентификационно,
възприемателни нагласи (предразсъдъци), поведение (дискриминация), ценностен и
властен конфликт [10]. Най-характерен пример е взаимодействието на суперординарни
групи — мнозинство и малцинства.

За означаване на процесите на деструкция на една култура и загубване на иден-
тичността под натиска на другата култура, се употребява и терминът декултурация
— следствие от асимилацията. Често се стига до реакция: контраакултурация —
отхвърляне на ефектите от акултурацията. Специфичен феномен е културната съпротива
и връщането към традиционните ценности с цел повишаване на груповата идентичност
(локален език, диалект, местно облекло и др.).

Контактът на мнозинството и малцинството води на първо място до културна
асимилация или акултурация, като последната се проявява само ако няма други форми
на асимилация. Продължителната акултурация  води до структурна асимилация  на
малцинството, последвана от всички останали форми на асимилация.

Маргинализация — термин, свързван с името на Р. Парк, изразява се с не-
устойчив, половинчат, статут, колебаещ се между “нито А, нито Б” и “и А, и Б”. Обик-
новено се получава при смесени групи (семейства от различни етнически, расови и
културни общности), при деца от такива групи (мулати, метиси и пр.), при такива, които
са напуснали  собствената, но още  не са се интегрирали в другата  културна среда
(емигранти). Чести съпътстващи явления са расизъм (и от двете страни), ксенофобия
(особено при  криза),  проблеми в начина на живот  (жилище,  училище,  материален
стандарт, работа).

2.6.2. КУЛТУРА, СУБКУЛТУРА, КОНТРАКУЛТУРА

КУЛТУРИ В ОБЩЕСТВОТО. Едно глобално общество се характеризира на първо
място с еднотипна култура на своите членове. Такива са преди всичко тоталитарните
общества, но такова е било и традиционното прединдустриално общество. В тях особено
силно значение има идеологията като система от представи и ценности, общи за всички
хора.

При модерните общества основната особеност е многообразието и съжителст-
вото на множество култури. Вътре в рамките на това общество обикновено съще-
ствуват наред с основната (глобалната) култура и различни субкултури (на възрастов,
ценностен, етнически или друг признак), без да загубят характерността си. Всяка социална
група се стреми да развие своя собствена култура и да живее с нея и в нея. Така се
формира определена субкултура, различна от глобалната.

СУБКУЛТУРА. Понятието «субкултура» се  употребява  с  различен смисъл в
различните науки. В повечето случаи се има предвид вътрешната диференцираност на
културата, изразяваща се в наличието на специфични за определени социални групи
културни признаци - «начин» и «стил» на живот, отличаващи ги от другите социални
групи (професионални, етнически и пр.).

Ролята на субкултурите в културата е свързана с необходимостта всяка култура
да отрази многообразието на света. Субкултурата интегрира своеобразието в културата,
тя позволява да се култивира неусвоеното, тя е «лаборатория за бъдещото», поле за
иновации.

Терминът субкултура означава комплекс от актове на поведение, и стилове на



47

живот, които една група хора реализира, за да означи своята колективна идентичност,
различна от тази на глобалното общество. Той няма пейоративно (отрицателно) значение,
а индикира едно взаимоотношение в рамките на една по-широка плоскост (субкултурата
е такава по отношение на една конкретна култура, а не изобщо).

КОНТРАКУЛТУРА. В обществото почти винаги съществува и контракултура —
субкултура,  която повече  или по-малко се противопоставя  на останалите  културни
модели в обществото. Тя е съвкупност от ценности, модели на поведение и живот, език,
кодове,  правила,  йерархии,  активности  и  т.н.  Контракултурата  е  свързана  с
придобиването на алтернативна идентичност. Тя обикновено съществува паралелно с
официалната като една автономна култура (революционери, хипита и пр.), като между
официалната и контракултурата съществува непрекъсната война. Това не означава
непременно, че е нейно тотално отрицание. Например “кариеристичната контракултура”
включва в себе си професионализъм и лоялност, които са ценности и на официалната
култура.

2.6.3. МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ НА СВЕТА

Съвременният свят е мултикултурален. С навлизането на сателитите в масовата
информационна практика, светът стана едно голямо село, но противно на очакванията,
в него културните различия не изчезват, напротив, увеличават се. Това е една негова
основна  отличителна  черта.  Получава  се  една  задълбочаваща  се  вътрешна
диференциация на културите. Националният живот е силно интернационализиран. Това
поражда обратни движения — национализъм, локализъм, партикуларизъм.

World Digest дава следната статистика на населението в света: 56% азиатско,
21% европейско, 9% африканско, 8% южноамериканско и 6% североамериканско. В
религиозно отношение  то е  както  следва:  30% християнско; 17% ислямско;  12,8%
хиндуиско; 5,5% будистко; 4,4% анимистко; 21%  - атеистко. Специално за САЩ се
предполага, че в началото но ХХІ век цветнокожите ще са повече от белите. През периода
1990-2010 г. само 13% от децата, родени в САЩ ще бъдат бели, а 47% испаноговорещи,
22% негри, 18% азиатци.

В публикация във вестник “Аргументы и факты” (“Аргументы и факты”, № 25
(870), VІ,  1997  г.)  се анализира  състоянието на  света  след 100 и 200  години. Ако
естественият  прираст  на  населения,  нивото  на  медицината  и  пр.  обективни
обстоятелства са на нивото на 1970 - 1995 г., то ...след 100, 200 г. почти във всички
страни на света ще преобладава небялото население, а бялата раса ще е малцинство.
Така, например, в 2195 г. белите в Русия ще са само 13,4 % (най-големият етнос ще са
китайците!), в САЩ - 8,3 %, в Германия  - 28,8 %, във Франция - 26,2 %, във Великобритания
- 26,1 %. Ако прирастът на населението в развиващите се страни не се намали, то
човечеството го чака полугладно съществуване.

По данни на Съвета на Европа, сега в Европа живеят 48 лингвистични малцинст-
вени групи, с повече от 30 млн. члена, както и повече от 15 млн. имигранти от Азия,
Африка, Латинска Америка, Източна Европа (от тях почти 5 млн. в Германия). Освен
категорията  «национални  малцинства»  съществува  и  категорията  «мигриращи
малцинства» — дифузни групи върху определена територия, нямащи статут на имигранти.
Бъдеща  Европа  ще  обедини  600  млн.  жители,  от  които  100  млн.  ортодокси
(източноправославни) и още 100 млн. мюсюлмани.

По дефиницията на Ф.Боас (F.Boas), културата поначало е полиморфна. Тя се
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разбира  като множествена връзка  на  човек  с  природата. Първата  група  културни
феномени са свързани с живата и нежива природа. Втората — с човешкото общество —
връзките в него и между човешките общества във времеви и пространствен аспект.
Третата група са феномени, свързани с индивидуалните реакции на човек в различни
ситуации на комуникация — интелектуални, емоционални и поведенчески (етика, есте-
тика, религия). Относителен белег на културата е, че тя е локализирана и има относителен
характер.  Главните проблеми  за  всяка  култура  са  отношенията  универсализъм-
конкретност; глобализъм-локализъм.

Човек е едно «същество в отношение» (Габриела Гиани), неговата личност не
може да бъде определена без отношението с другите хора, неговата идентичност се
формира под влиянието както на собствения опит, така и на културата на групата, в
която живее. Обществото е продукт на всички хора, те, обаче имат някакво културно
своеобразие [167].

През прединдустриалното общество социализацията има еднотипна форма, която
търпи в много малка степен вариации. В съвременното общество не е така. Съвремен-
ното общество е общество на различията, то е плуралистично — политически, икономи-
чески, културно, както и то е общество на контактите, като сега изолацията е невъзмож-
на, а контактите са контакти на различия.

Плуралистичното общество изисква всеки да има нагласата да приема другите
хора и същевременно да конструира една свободна от конфронтация идентичност.

2.6.4. ГЛОБАЛНА КУЛТУРА

Постепенно в света се формира една глобална световна култура, свързана
със съответната идентичност [8]. Същевременно има специфични силно етноцентрични
култури, антагонистични по  своята  основна нагласа. Сблъскват се двете  насоки.
Възможният резултат е един: интеркултурен диалог.

Учениците трябва да се обучават в един планетарен дух, да осъзнават глобал-
ните проблеми на света, да разбират нуждата от един нов световен ред, който изключва
войната и насилието и който е закрепен на юридическо-институционално ниво; който
има някакви национални особености, но те са много малки, в сравнение с общите подходи;
в  който  основни ценности  са демокрацията е  етническият,  религиозен  и  културен
плурализъм.

2.7. ИНТЕРКУЛТУРНОСТ

Интеркултурността е един сравнително нов феномен и това обяснява актуал-
ността му в педагогическата теория. Той е политически, правен, етически, религиозен и
педагогически проблем, доколкото се основава на принципите на свободата, толерант-
ността и любовта, които са едно като категории, а друго като конкретни социални прак-
тики. Той зависи и от състоянието на международните отношения както в региона, така
и в планетарен мащаб. Той противоречи в много голяма степен на натрупания опит и
традициите в образованието, основани на етноцентристки подход.

Поради особеното  значение  и  сравнителната  новост  за образованието  на
термините “интеркултурно”, «интеркултурност» и «интеркултурно образование» ще ги
разгледаме по-подробно.

Интеркултурността  постулира необходимост от  позитивни  контакти  между
групите и индивидите в обществото, тя е едно разбиране, един метод, една перспектива
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на действие. Тя предполага обмен.
Интеркултурността е  един  комплексен  термин,  глобална  характеристика на

съвременното общество, което в Европа се намира в състояние на «metling pot»
(врящо гърне), като текат процеси, които вече са познати в историята на САЩ — едно
прогресивно трансформиране на социума в мултикултурална и мултирасиална форма.
Това е един сложен и противоречив процес, който има специфика във всяка страна
поотделно и е по-малко акцентиран в посока север-юг, отколкото в посока изток-запад.

През последните 15-20 години под влияние на политическите промени в целия
свят  и  конкретно  в Европа,  в  редица изследвания  в  областта на  психологията,
социологията и в педагогиката  започнаха да се разглеждат проблемите на интегрирането
на деца, които не са от културната общност на мнозинството (малцинства, имигранти)
в училището. Този процес се означава като културна интеграция, а насрещните процеси
в училището — като “интеркултурно образование”. Става дума за един отговор на
обществени нужди както в национален, така и в европейски мащаб. В съвременна Европа
няма хомогенни в етническо или социално отношение държави. Затова и практическата
хетерогенност на обществото на най-различни нива предполага хетерогенност и на
училището — социална, културна, етническа и пр.

2.8. ИНТЕРКУЛТУРНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Интеркултурното взаимодействие (употребява се и терминът «интер-
културна комуникация») засяга форми на отношения между културите: разпреде-
ление на продуктите за консумация, мас-медийни емисии и пр. Това е една комуникация,
основана на плурализъм на културите, гаранция и защита на всички социални групи, на
правото на идентичност и сътрудничество.

Културната идентичност е едновременно и условие, и пречка за интеркултурна
комуникация; възприемането на другите като чужденци засилва диференциращите
механизми. Тези механизми затрудняват едно точно оценяване на различията. Трябва
да се акцентира на другите като подобни, за да се достигне до разбиране и разпознаване.

Интеркултурността е  понятие,  което отразява най-точно процесът,  който  се
развива повсеместно през втората половина на нашия век. Започнал като един отговор
на расизма и асимилационната политика и като една философска концепция, той се
трансформира в социална, медийна и особено в образователна практика. Последното е
особено важно, тъй като изисква перспективно мислене и изграждане на определен
модел на мислене и поведение в бъдещото дейно поколение.

Интеркултурността предполага диалог и взаимно обогатяване на културите. Мето-
дологическата й база е абсолютният културен релативизъм, възможен само в едно
наистина демократично общество. [52] Проблемът е в отношението абсолютно-относи-
телно в една култура и в културите изобщо, както и в ценностната система, на базата на
която се прави тази оценка. Освен това, трябва да се има предвид, че релативизмът
като концепция съществува по-скоро на елитарно ниво и като теория, отколкото като
масова нагласа и като практика. По начало всяка култура е етноцентристка, но има
догматичен и критичен, радикален и толерантен етноцентризъм. [169]

В последните десетилетия особено място в живота на обществото заемат т.н.
«общочовешки ценности», на базата на които се приеха редица международни документи,
включително и Хартата за правата на детето. Те представляват един опит за еманация
на универсалното в културите. Естествено е те да станат и основата на интеркултурната
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комуникация.
Според Каушал (Kaushall) интеркултурността се разбира на три нива:
1. Комуникацията на интерперсонално ниво (микрониво) се характеризира с

етнически  и расови стереотипи. Интеркултурната  комуникация  има  за  задача  да
преодолее стереотипните граници и да хвърли мост между културите, като предпази
хората от междуличностни прояви на дискриминация и репресия.

2. Комуникацията на интергрупово ниво е детерминирана от категоризацията на
групата (етноси, класи, страти). Това води до двойственост на идентичността, без която
не може да се обясни взаимодействието (образован, но негър...).

3. На третото макрониво, комуникацията е подчинена най-вече на ефектите,
причинени от медиите и политическите партии.

2.9. КУЛТУРНА СИНХРОНИЗАЦИЯ

Културна синхронизация - хармония, установена между културите (разнообраз-
ни групи ученици) в училище и общините, от които учениците идват (Gay, 1993; Irvine,
1991). Често  учителите  се изправят пред  културни  бариери,  тъй  като са  културно
странични на населението и неправилно тълкуват или извращават културни нюанси.
Липсата на  културна  синхронизация  води до  културни недоразумения,  ученическа
съпротива, ниски очаквания от страна на учителя за ученическите успехи. Този ефект
се получава, когато “първичен акцент” на учителя е академичният предмет и се намалява
при индивидуализация на обучението, съчетана с отзивчивост в диалога с учениците
(Mahiri, 1998; Alpert, 1991). [131]
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3. ЕТНОСИТЕ

3.1. ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЯТА

3.1.1. ЕТНОС, РОД, ПЛЕМЕ, ЕТНИЧНОСТ, ЕТНИЧЕСКА
ГРУПА, НАЦИЯ, НАРОД

В социологическата литература въпросите за етничността се поставят още в
края на ХІХ век, но бумът в изследванията е след 30-40-те години на нашия век, когато
постепенно се осъзна, че етничността е такава важна социодиференцираща характерис-
тика,  както пола, възрастта и религията  [169]. Преди  това се водят  значителни по
количество и интензивност дебати. Спори се за термините етнос, раса, нация, както и за
тяхното съдържание. И до сега все още няма общоприети дефиниции за всички тях.
Повече информация читателят може да получи от чудесната студия за етничността на
Анна Кръстева [43]

ЕТНОС И ЕТНИЧНОСТ. Етносът е група от индивиди, които възприемат себе си
като различни и се възприемат от другите като различни, имат общи характеристики,
които са в основата на това диференциране и реализират културно различно поведение.
Етносът се характеризира с етничност.

ПОЯВА НА ПРОБЛЕМА В ЛИТЕРАТУРАТА. През 80-90-те години на ХХ век се
регистрира взрив в ръста на академичните публикации на тема етническа принадлежност
и национализъм, особено в областта на политологията, историята, социологията и
социалната антропология. Важна причина за това е, че явления като етническите различия
и национализма през втората половина на ХХ век стават толкова очевидни в много
общества, че става невъзможно да не се забелязват или да се игнорират. Друга причина
е промяната в нагласите в областта на социалната антропология. В началото на века
много теоретици смятат, че модернизацията, индустриализацията и индивидуализма ще
намалят тяхната важност и в крайна сметка те ще изчезнат.

ТЕРМИНЪТ “ЕТНИЧНОСТ”. Етничността (Ethnicity) като термин се свързва за
пръв път с името на Американския социолог Дейвид Риесман (D.Riesman) в 1953 г., като
нито един от класиците на социологията, с изключение на Вебер не му отделя по-голямо
внимание.

Историята на термина етничност идва още от древна Гърция, където той се
използва по различни начини. Омир пише за ethos hetairon – група приятели, за ethos
melisson или orithon – рояк пчели или птици. Ахил използва ethnos за назоваване на
персийците, както и на фуриите. Платон говори за ethnos kerukikon – каста от вестители…
Аристотел  употребява  термина  за  чужди и  варварски народи,  противоположни на
елините.

В новия завет срещаме ta ethne – езичниците. Там етнически се отнася към
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всички, които не са християни, нито евреи. Още древната употреба на термина съдържа
две важни послания запазили се в понятието и до днес. Първото е, че става въпрос за
група от хора (или животни), които имат общи културни и биологични характеристики.
Второто, че става въпрос за хора, различни от нас, за други. Гърците мислят себе си
като genos hellenon, а не-гърците, варварите – като ethea. Варварите са отвъд границите
на “смисъла, реда и благоприличието”. Тази дихотомия между не-етническите Ние и
етническите Те се запазва и в латинската употреба на natio към далечни варварски
народи, докато термина за самите римляни е populus. Днес тази тенденция прозира в
английската  и  американската  употреба  на  “етнически”  като  характеристика  на
емигрантите, външни спрямо “нацията” или в употребата му за по-не облагодетелствани
групи като аборигените в Австралия, циганите или индианците в Северна Америка.

Етничността се определя от Мишел Моерман (M.Moerman) като съединение на
множество черти и компоненти, спадащи към природата (естеството) на една етническа
група — местоположение (територия, страна), история и съдба, език и други културни
особености (ценности, религия), черти на характера и навици и обичаи на поведение
[145]. Етничността по такъв начин е въплъщение на мнения, убеждения, вярвания, норми,
ценности, предпочитания, ин-групова (вътре групова) памет и съзнание за принадлежност
към определен род. В зависимост от етническата група и ситуацията, тези черти варират
по очебийност, важност, сила. Те могат да се изменят напълно и независимо една от
друга, особено когато се възприемат като останка от миналото на етническата група и
те са необходима основа на ин-груповата солидарност и колективната сигурност. Ет-
ничността и нейните компоненти са относителни по време и място [По: 196].

Като  най-точна  характеристика на  етничността  Анна Кръстева  привежда
дефиницията на Путиня и Стрейф-Фенар (Poutignat, Streiff-Fenart): “променливи и никога
незавършващи процеси, чрез които актьорите се идентифицират и са идентифицирани
от другите на основата на дихотомиите Ние - Те, установени на базата на културни
черти,  за  които  се  счита,  че  произлизат от общ произход,  и  които  се открояват в
социалните взаимодействия. [43]

ТЕРМИНЪТ “ЕТНОС”. Той е значително по-стар. Производен е от гръцкото ethnos
(от своя страна производен от думата ethnikos - езичник, езически). Думата е строгръцка
и е значела, според случая, и тълпа, и род, и племе, и народ. Тълпата е неорганизирана
група с непредвидимо поведение; членовете й се оказват временно свързани по някаква
случайна причина – и друга случайна причина ги разделя без съпротива. В английския
език се употребява като расова характеристика, в САЩ около средата на века “ethnics”
- етносите се употребява като учтиво означение на хора с небритански произход -
евреи, италианци, славяни и пр.

Същността на етноса се изразява с 5 думи, които го определят като система от
символи, ценности и емоции: epos (гр. разкази), ethos (гр. нрави),  logos (гр. дума,
език), genos (гр. род), topos (гр. места).

В повечето дефиниции присъстват следните елементи [15; 62; 85]:
1. Принадлежност към група хора, живеещи или живели на общ географски район

(общност на произхода).
2. Общност на икономическия живот.
3. Общност, едновременно родствена (кръвно родство, роднинство, произход) и

културна (културна идентичност).
4. Сходен хабитус и култура (културно-историческа хомогенност и консолидация)

— език, религия, храна, фолклор, специфичен поглед за живота, изкуство...
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5. Етническа идентичност, единно самосъзнание и психика.
6. Съзнание за принадлежност към етноса и различие от другите (идентифицират

и са идентифицирани от другите в отделна категория със собствено име).
7. Резултати от това съвместно битие, обезпечаващи съхранението на единст-

во  — емоционална  връзка  (преданост,  солидарност),  основана на  съжителствена
общност (постоянно географско местоживеене, с някои изключения) и съпричастност
към целите и интересите на групата.

8. Връзки или символна привързаност към етномаркерите — традиции, емблеми,
вярвания (културни, териториални, биологични).

9. Споделена историческа памет за герои и събития.[62]
10. Специфична политическа концепция, особено що се отнася до отечеството

(родината): единственост, несравнимост.
11. «Субинституции», които обслужват етноса и неговите групови интереси —

клубове, читалища, движения, партии...
12. Антропологическа еднородност на етноса поради: общ произход, постоянни

природни и стопански  условия на живот; продължителна  “етническа ендогамия” —
сключване на бракове предимно в средите на своя етнос.

Носители на етническото начало са всички представители на етническата общ-
ност. Но всеки слой от обществото отразява етническите представи по свой собствен
начин. Историческите факти и изследванията показват, макар и не съвсем категорично,
че в диаспора (инородна етническа среда) като правило не губят своето етническо лице
или външните му ритуални проявления само групите с относително високо образова-
ние. [10]

Общият език е един от най-важните белези на етноса. Въпреки, че на един и същ
език говорят различни етноси, общият език говори за някакво културно родство, следи
на обща цивилизация, колкото и далечни да са те.

При политически обособените етноси езикът, вярата и пр. елементи на етничес-
ката традиция обективно се превръщат в елементи на политическата и идеологическа
традиция и като такива се защищават от съответната държавна институция. В случаите
на разпръснати етноси — евреи, роми, арменци и др. живеещи от векове без икономическа
база  ролята на езика за запазване на етническата традиция е особено силна [15].

РОД. (бъл.  “коляно”, тур.  “джинс”,  “сой”, шотл.  “клан”)  е  група с общ ген  (от
старогръцкото “генос” - рождение).  Това е група, която има сигурни данни (включително
свидетелски спомени), че произхожда от общ родител. Именно този реален физически
родител – или живият спомен за него – е основанието всички да възприемат групата
като едно цяло, различно от другите родове и индивиди. Знанието, че си част от някаква
живяло и живеещо цяло обикновено създава усещане за допълнителна сила и защитеност;
то се запазва дълго. И днес има хора, които отдавна са напуснали не само родното си
място, но и своята страна и континент – а продължават да изпращат празнични поздрави
на никога невиждани свои роднини. Други пък са така горди с подвизите и славата на
прадедите си, сякаш ония току-що са ги извършили, а те самите са помагали лично.

Подредбата  на  рода напомня  концентрични  кръгове,  чийто  общ център е
родоначалникът, по традиция колкото си по-близко до него, толкова по-голям авторитет
имаш в рода, т.е. получаваш безпрекословно подчинение и послушание. Работата на
авторитетния човек е да прилага обичая на рода; за непослушния това значи да понесе
сурово наказание. В рода само “старейшините” могат да се позовават на обичая и да
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властват – обичаят не разрешава на обикновените членове “да си търсят правото” , ако
старейшината ги е онеправдал. Фактът, че и в някои съвременни общества законът не
се прилага еднакво към всички хора, е наследство от родовата политическа култура;
такъв вид управление днес се нарича “авторитарно”. Авторитарни се държави, в които
властта е събрана в ръцете на един човек; той управлява безогледно хората, макар че
те не са му никакви роднини. В родовата (“традиционната”) култура опитът самоволно
да напуснеш рода се наказва като предателство – народът може да те изгони и това да
се смята за най-нечовешко наказание. [60]

ПЛЕМЕ. Група, съставена от няколко “близки” рода – независимо дали близостта
им се дължи на общо местоживеене, култура на бита и пр., те решават – по единствено
познатата им схема на рода – че са близки, защото са роднини. Наистина, за разлика от
рода, племето няма сигурни данни за общия си прародител – но тази неувереност е
потребна в две отношения: (1). така се облекчава ”осиновяването” на полезни чужденци.
(2). за сметка на историческата истина (а тя е, че действителен общ прародител няма)
племето си измисля мит за прародителя – и в този мит чрез образи е “закодиран” най-
важният племенен организационен опит. Пример: племето разказва, че прародител му е
крокодилът.  Поради  това  всеки  крокодил  за  членовете  на  племето  е  “тотем”  –
олицетворение на прародителя, а оттук “табу” – животно, което е забранено да се убива
(освен в специален ритуал). “Крокодилът” тук ни връща във времената, когато човешките
групи са се управлявали все още като природни организации, подобни на стадо. Всеки
управленски акт се е осъществявал чрез груба сила – силата на най-силния, на мъжкаря-
водач на човешкото стадо. И също като при животните – той забранявал на своите
потомци половите връзки с жените на групата, като ги отреждал само за себе си. Това,
естествено, периодично предизвиквало недоволство, а оттам и кризи в управлението,
които мъжкарят преодолявал пак с насилие. Но един ден синовете му обединили силите
си и го убили; помежду си направили договор как занапред ще си поделят жените и
властта. И оттук нататък вече се управлявали не само чрез сила, но и чрез този договор;
това значи, че групата им преминала от природна към културна организация. За да
запазят тази нова и по-умна организация и да попречат на появата на нов “животински”
диктатор, започнали да предават този първи договор от поколение на поколение (а той
постепенно натрупвал  нов опит  и  се  усложнявал). Но  тъй  като  не  било  хубаво в
преданието да има отцеубийци, а само културни герои, племето съхранило чрез тотема
само спомена за животинското у бащата…и го превърнало в крокодил.

След като дори племето няма сигурен прародител, ясно е, че “общото потекло”
изобщо не може да бъде реална основа за групирането в етнос – група, родена от
сливането на няколко племена.Племената по начало се срещат случайно; ако не се
избият,  обикновено започват  да  си разменят блага  (включително  жени);  после  се
обединяват против непознати групи, и след време могат да стигнат до етнос – група, в
която общият живот и цели постепенно изтриват първоначалните културни и дори расови
различия между племената. При достатъчно дълго съжителство, съчетано с изолация
от  околните,  хората  от  племето  започват  да  си  приличат  по  основни  физически
характеристики като пропорция на тялото, форма на лицето, оттенък на кожата, цвят на
очите;  всичко  това  е  включено в понятието  “преобладаващ  антропологичен  тип”.
Например, преобладаващият антропологически тип на славяните е: руси, синеоки, високи,
светлокожи и т.н.

За да отбележат специално новите си успехи и да заздравят вътрешната си
връзка,  етносите  развиват  памет  за миналото;  в  своите  разкази  те  превръщат
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въображаемите си прародители и героите от войната и мира в образи на тези успехи –
и така, от поезия и истина се създава “общото историческо минало”. То им служи като
предание-гарант, че техният етнос е истинско цяло, а не случайна тълпа; то им дава
символите на групата. Вероятно остатък от такова мислене в наше време е несъгласието
на хората да бъдат включени в някой етнос, ако не вярват, че предците им са имали
общо минало. (съветските републики).

От друга страна, не е толкова важно дали убедеността в “историческото минало”
отговаря на историческите факти. Никой не поставя под въпрос съществуването на
един етнос само защото историците още не са се произнесли по неговия произход.
Достатъчно е, че мнозинството от групата приема тези схващания и си строи от тях
етническо самосъзнание.

 Същото се отнася и до принадлежността на индивида към етническата общност.
По всяка вероятност повечето от нас се заблуждават, ако си мислят, че по произход или
“по кръв” са “чисти българи”, “чисти турци” и подобни. Но това не е основание те да се
съмняват, че принадлежат на “своя” етнос. Всеки има правото лично да решава към кой
етнос желае да принадлежи. Затова се говори не за “етническа”, а за “етнокултурна”
принадлежност – в този термин е вложено съзнанието за свободен избор.

Ако в съюз с други етноси (или по-рядко сам) етносът си направи държава и се
свърже с определена територия – той става част от народ (или ако е сам – просто
народ). В много случаи “етнос” и “народ” са синоними. Просто, когато говорим за даден
народ и го наречем “етнос”, ние искаме да покажем, че в този случай не се интересуваме
от връзката на тази група хора с тяхната земя. [60]

ОТНОШЕНИЕ НА ЕТНОС И ЕТНИЧНОСТ. Т.Парсънс разглежда етническата група
като дифузно дефинирана  общност,  която  се  характеризира  със  солидарност  и е
определяща по отношение идентичността на своите  членове. Индивидът в нея  се
определя “чрез това, което е, а не чрез това, което прави”.

А. Смит определя етноса като население с мит за общ произход, споделена исто-
рическа памет, един или повече елемента на обща култура, връзка с родината и чувство
за солидарност сред поне част от членовете.

Понятията етнос и етничност “гледат” на едни и същи явления от противоположни
позиции: първото от тази на групата, а второто – от перспективата на индивида. Едното
изразява  онтологичното  съществуване  на  общността,  другото  –  чувството  за
принадлежност към нея.

Етничността не е само субективното “преживяване” на етноса, неспособна да
повлияе  на  “обективната”  му  независимост.  От  начина  и  интензивността  на
идентификацията и включеността на индивидите в общността се определя самата
структура на последната. Ханделман разграничава четири нива на включеност:

1. етническа категория – най-неопределеното ниво на включеност, изразяващо
се във  възприятието на  културното различие между  групата и другите,  както и на
границата между тях;

2. етническа мрежа – има регулярна връзка между членовете й, при която мрежата
разпределя общите ресурси;

3. етническа асоциация – създават се политически организации, за да изразят
общите интереси;

4. етническа общност – има трайна, физически определена територия, на която
действат политическите организации.

Повечето автори определят последното ниво като “нация” и разбират етноса
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като етническа общност, в която членовете общуват регулярно, имат общи интереси и
организации.[60]

Теоретичното значение на етничността се проявява и в развитието на самото
понятие етническа група, която престава да бъде само даденост, традиция, обективност,
а става договор, споразумение.

ЕТНИЧНОСТ И НАЦИОНАЛНОСТ (НАЦИЯ). Отношенията между термините
етническа  принадлежност и националност  (нация)  са почти аналогични на  тези на
етническа принадлежност и раса. Терминът “нация” има дълга история и се използва в
различни контексти. В исторически план според Дениз Ели има няколко теории за нацията:
въображаема общност на езика (ХVІІ в.); родината (ХVІІІ в.); политическата нация - основа
за достойнство и демокрация; общност на интереси (държава, територия) и национална
икономика; културна хомогенизация. [61; 62] В съвременният свят се борят две тенденции
-  глобализация  и диференциация,  свързана  с идеята  за  сегментарната  държава
(респективно нация) [61; 193].

НАЦИОНАЛИЗЪМ. Според Ериксен [139], “нация” и “национализъм” се използват
в аналитичен и академичен смисъл. Подобно на етническите идеологии, национализмът
подчертава културното подобие; той включва граници в отношението към другите, които
са “чужди”. Основен белег на националиста е отношението към държавата. Той настоява,
политическите  граници  да  съвпадат  с  културните  граници.  По  тази причина често
етническите искания често стават националистически искания. Национализмът не е
задължително на етническа основа.

ЕТНИЧНОСТ И КЛАСА. Термините “етническа принадлежност” и “класа” също
имат отношение един  към  друг.  Класата като  група в йерархическата структура на
обществото се интерпретира в смисъла на Маркс (отношение към собствеността на
средствата за производство) и Вебер  (статусна  група по няколко критерия:  доход,
образование и политическо влияние).

Етническата принадлежност обикновено не се разглежда на стратификационно
ниво, а на егалитарно. Но много мултиетнически общества се оценяват на такава основа.
Критерии за ранжиране се различават от тези за ранжиране на класите: критерий е
културното или расово различие, а не отношението към собствеността или достигнатия
статус. Корелацията класа - етнос може да е много силна.

ЕТНИЧНОСТ И РЕЛИГИЯ. Религията е система от споделени свещени вярвания и
ритуали.  Съществено  влияе  на  формирането  на  отношение  към  работата  и
предприемчивостта; на ежедневния живот и практика. Отношението етнос-етничност-
религия е сложно. Религиозната принадлежност е личен въпрос. Много етноси имат
традиционна религия, в която вярват повечето членове. В други не е така. При всички
случаи, обаче възникват проблеми за етноса. Например, българите католици не се
възприемат като отделен етнос, но това не е напълно вярно за българите-мохамедани.

В съвременния свят най-разпространени са следните религии:
Юдео-християнство. Обхваща 20% от човешката популация. Неравномерно е

разпространено: в Европа и Америка, части на Африка и анклави в Азия. В своето
развитие преживява реформация - протестантската трудова етика (приносът на Макс
Вебер).  Придава  се  значение на  упоритата  работа,  създаването  на богатство,
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спестовност, нонконформистки индивидуалистичен характер.
Ислям.  750 млн основно в 35 страни. Монотеистична религия, с много паралели

с юдаизма  и християнството. Всеобхватна нормативност по отношение на живота.
Основно е точното и честно изпълнение на договорните задължения. Успехът (печалбата)
трябва  да  се постигне по  законен  начин  (по правилата). Ритуален  стил на живот,
преувеличаващ значението на приложението на символни елементи и ислямско право.

Индуизъм. 500 млн основно в Индия. Два основни елемента: Дарма - приемане
на някакви задължения; Карма- духовна прогресия на всеки човек. Основни ценности:
съвършенство на душата във всеки нов живот; физическо и материално самоотричане;
стремеж за достигане на Нирвана - състояние на пълно духовно съвършенство чрез
аскетичен начин на живот; посвещаване на живота на духовни, а не на материални
търсения; духовните постижения са над материалните; аскетизъм и увереност в себе
си; не се поощрява натрупването на богатства. Кастова система - мобилността от една
каста в друга е възможна само чрез духовна прогресия и превъплъщение.

Будизъм. 250 млн основно в Индия. Хармонията е в основата на религията.
Животът е страдание. Мизерията е повсеместна и произтича от желанието на народа за
удоволствия. Стремеж към възвисяване (8 степени).  Не трябва да се поддържа кастова
система или извънредно аскетичен стил на живот. Подчертано значение има задгробният
живот и духовните достижения. По-предприемчив от Индуиския модел, но по-ограничен
от протестантския. Не се приема особено силно предприемчивостта, материализма,
натрупването.

Конфуцианство. Официална Китайска религия до 1949 г. Най-висша важност на
персоналното спасение чрез правилно действие. Приоритет на етическата система
пред религията (счита се дори, че няма структурата на религия). Всестранен етически
кодекс. Централни ценности на етиката: лоялност към властта (към по-възрастните),
взаимни  задължения, доверие,  работа,  честност,  сътрудничество,  отговорност  на
старшите (по власт и възраст).

ЕТНИЧНОСТ И ХОМОГЕНИЗАЦИЯ. Теорията на Джонатан Фридман (J.Friedman,
1990) е, че етническата и културна фрагментация и модернистичната хомогенизация са
двете основни  тенденции на глобалната действителност. Според него, етническата
организация и идентичност, като “исконни” явления, са радикално опозиционно насочени
в спрямо съвременността и често са реакции на процесите на модернизация. [139]

КУЛТУРА И ЕТНОС. Не винаги етническите групи имат различни култури, както е
прието да се счита. Отношенията етнос-култура са много деликатни. Има случаи на
различаващи се по култура (език, религия, технологии) групи - в Полинезия, например,
между  които не  възникват  междуетнически  отношения  (основани на различията).
Обратното, има групи, които са културно силно подобни (напр. сърби и хървати, сами и
норвежци и др.), но между тях има изострени до крайност отношения.

МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. Само тогава, когато културните различия се
възприемат като важни, социалните отношения имат етнически елемент. Етническата
принадлежност е аспект на социалните отношения между агенти (хора или групи), които
се разглеждат като културно различни от други агенти, с които имат поне минимално
регулярно взаимодействие. Тези отношения се основават на социална идентичност
(контраст спрямо другите) характеризираща се с метафорично или фиктивно родство
(Yelvington,  1991).  Когато  културните  различия  постоянно  се  демонстрират  при
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взаимодействието между членовете на групите, социалните отношения имат етнически
елемент. Етническата принадлежност се отнася към категориите печалба и загуба при
взаимодействието и  към  категорията  значение  при  създаването  на идентичност.
Междуетническите отношения имат политически, организационен и символен аспект.

ЕТНИЧЕСКА ГРУПА.  Група  хора,  имащи различна  култура –  субкултура от
обичайната:  ценности,  норми,  поведение  или език.  Основните  характеристики  на
етническите  групи  са:  (1).  Те  са  тип  социална  организация,  имат икономически  и
политически ресурси — власт, богатство. (2). Дифузни, относително различаващи се.
(3).Трансгенерационални (различни възрастови и сексуално диференцирани групи в тях).
(4). Различна идентичност от другите, изразяваща се с думата “съм”, а не със “ставам”
или “правя”. (5). Извънредна, традиционна взаимност — униформени отношения, ендо-
гамни (основният проблем е смесеният брак). (6.)Чувство за общност, пораждащо соли-
дарност, колективизъм. (7). Носители и крепители на културата. Наличие на особена,
“културна история” на общността  [154].

ЕТНИЧЕСКА ГРУПА И НАРОД. Тези две понятия се намират в неустойчиво
отношение. Причината е понятието “народ”. Населението на едно страна не е хомогенно
в етно-културно отношение - то е съставено от “народи”. При всички случаи тълкуванието
на “народа” е двусмислено. Според Мишел Моерман, проблемът е в границите (критериите)
- език, политическа организация, територия… разграничението по един критерий не води
задължително да разграничение и по другите. [139] Обикновено за етнически групи се
мисли в смисъл на малцинства в рамките на друга култура.

ВИДОВЕ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ. Етническите групи се класифицират в:
1. Градски етнически малцинства (urban ethnic minorities). С този термин се

означават  неевропейските имигранти  в  Европейските  градове, Испаноезичните
(Hispanics) в САЩ, мигрантите към Африканските индустриални градове и др. подобни.
Проблемите им са много: адаптация, етническа дискриминация от коренното население,
расизъм, проблеми на управлението на идентичността и културното изменение.

2. Местни народи (indigenous peoples). Това  е  термин  за означаване  на
коренните жители на една територия, които политически са относително безсилни и
които само частично са интегрирани в доминиращата етническа държава (баски, уелсци,
индианци, сами, айвахо и др.). Обикновено са свързани с неиндустриален начин на
производство и нямат гражданска политическа система.

3. Протонации (proto-nations, “ethnonationalist” movements). Протонациите
са групи, станали широко известни през 90-те години от медиите - кюрди, сигхи, палестинци,
тамили и др. Числото им расте. Тези групи имат политически лидери, които излизат с
идеята, че имат право на собствена етническа държава. В този смисъл са по-близки до
нацията, отколкото до градските малцинства или местните народи. Определяни са като
“нация без държава”.

4. Етнически групи в “множественни общества” (ethnic groups in “plural
societies”). Терминът “множествено общество” се отнася до колониално създадени
държави с културно хетерогенно население - Кения, Индонезия, Ямайка. Етносите са
обединени от политическата и икономическа система, но в останалите въпроси се считат
за силно различни. Според Ричард Дженкинс (R.Jenkins,1986) най-развитите съвременни
държави може да се разглеждат като множествени. [139]
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3.1.2. РАСА

РАСА. Отношението на расата и етноса и техните разлики са сред най-обсъжда-
ните въпроси. Обикновено расата се приема като форма на етничността — расовите
групи  също като етническите вярват в различието между  себе си и другите, но  го
определят и като физиологическо. Някои школи, обаче изразяват несъгласие с тази теза.
Според Пиер Ван ден Берг расата е понятие, свойствено за социална класификация,
базирана на физиологични различия, а етноса — на културни такива. [85].

В значително повече случаи термините «етничност» и «етническа група» се
употребяват като синоними (или обединение) с термините «раса» и «расова група».
Разграничаването е условно. Като най-точно може да се приеме определението на расата
като «расово дефинирана етническа група» [196].

ЕТНИЧНОСТ И “РАСА”. Терминът “раса” умишлено е поставен в кавички (това
се  прави най-често    в  социологията и  педагогиката),  за да  се подчертае,  че  има
съмнителна описателна ценност. Майкъл Рустин (Rustin) нарича расата “празна” категория
и една от най-разрушителните форми на социална класификация. Тя дели хората на
основата на  фенотипни различия - цвят на  кожата и пр., които не корелират с генотипните
различия  (систематични особености на личността или интелекта. Тези различия са
априорни, “естествени” и привични, а не придобити в хода  на живота. Затова и хората
са обречени да живеят в рамките на своята раса.

Традиционно се говори за четири главни раси, но съвременната генетика избягва
това делене и за това има две главни причини: (1). винаги е имало междурасови контакти
и размножение между всички раси и оттам границите на расите са в такава степен
размити,  че  е  безсмислено  да  се  води спор  за  това;  (2).  Разпределението  на
наследствените физически черти не следва ясни правила. С други думи, има повече
разновидности вътре в рамките на една “раса”, отколкото систематически различия
между две раси.

Пиер Ван дер Берг (1983) счита, че отношенията между расите са специален
случай  на етнически  отношения.  Други автори,  например, Майкъл Бантън  (1967),
настояват за различаване на понятията раса и етнос. Според Бантън, расата се отнася
към класификацията на хората, а етническата им принадлежност - към идентификацията
с групата.

ПРИНЦИПИ НА РАСОВ АНАЛИЗ. При изучаването на расовата структура на
човечеството  се спазват няколко  методологически принципа:  (1) Историчност на
расообразуването - съвременните  раси  са  се образували в резултат  на  сложно
историческо развитие, еволюция, смешение…(2). Специфичност на расите - те са
биологични  колективи  от  хора  (не  механичен  сбор),  обединени  от  генетическа
морфологична и физиологична общност, поради това са  “етногеографски реални”  -
свързани са с исторически и географски зони. (3). Таксономическа неравностойност на
расовите категории - расите са таксономически единици, които не са затворени в себе
си, а има и междинни форми. (4). Таксономическа неравностойност на расовите
признаци - на всяка конкретна таксономическа категория съответстват характерни за
нея таксономически признаци.

КОНЦЕПЦИИ ЗА РАСА. Всяка концепция за расата трябва да включва няколко
елемента: (1). физически - елементи на телесна диференциация (реални или предпола-
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гаеми) - цвят на кожата, цвят и текстура на косата, височина, мускулатура, различия в
сексуалните характеристики и пр.; (2). наследствен - родословна (реална или предпола-
гаема) “расова” идентичност, предавана от родителите на децата – “децата на черните
са черни”; (3). географски - произход от определена географска територия (реален или
предполагаем); (4). културен - културни различия (реални или предполагаеми): храна,
облекло, музика, религия, “цивилизация”, ценности, добродетели и пороци (например,
агресия)  и пр.; (5). биологическа разновидност: идея, че родословието се определя от
генетично различни и изолирано размножаващи се селища, които имат различни културно
оценени или подценени черти; (6). фактическая социална стратификация: идеята, че
расите са ранжирани в социална йерархия по власт, привилегии, престиж или богатства;
(7). нормативна социална стратификация: идеята, че расите трябва да са ранжирани в
социалната йерархия; (8). субективна идентичност: концепция за необходимостта от
«расова” идентичност на индивидите и поведение, което я потвърждава или е отказ от
нея.

Тези елементи могат да бъдат свързани в различни концепции.

ОПРАВДАНИЕ И ОБЯСНЕНИЕ НА РАСОВАТА ЙЕРАРХИЯ. Теория за биологическия
расизъм: (1), (2) и (3) водят до (4), (5), (6) и (7) Поради това, има необходимост от
културна йерархия. Основен пункт за критика е (5). Отхвърлянето на (5) не е достатъчно
за оборване на (7) - нормативната социална стратификиция. Теория за културния расизъм:
расовите  групи по  (1),  (2)  и  (3),  конституират  (4)  –  субкултури и  водят до  (6) и  (7),
оправдаващи социалната расова стратификиция.

ОБЯСНЕНИЕ НА РАСОВАТА ЙЕРАРХИЯ БЕЗ ТЯ ДА СЕ ОПРАВДАВА. Теория за
социалното конструиране: расовите групи са артефакти (6) от социалните системи.
Расовите групи съществуват като елементи на социална йерархия по рождение, макар,
че се отхвърлят елементите (5) и (7) от расистките идеологии или систематически се
подчертава значението на културните различия (4). Идеологически преувеличаваните
различия: (1), (2), (3) и (4) могат да са реални или предполагаеми и могат да бъдат
последствия от системата на социална стратификация.

ФОРМИРАНЕ НА СУБЕКТИВНА РАСИАЛИЗИРАНА ИДЕНТИЧНОСТ. Теория за
субективна расова идентичност,  основана  на  (7)  нормативна расова йерархия,
рационализирана в (1), (2), (3) и (4) различия.

РАСОВИ ТЕОРИИ. Главните расови  теории  са  социалният дарвинизъм  и
органическата школа в социологията. Те не признават специфичните различия на об-
ществото и природата, човешкото общество е частен случай на биологичното. Расите
са групи хора с естествено обусловени различия, и произтичащо от това неравенство.

Граф Гобино е основател на антропологическото направление в социологията.
Расите са неравностойни. Основен фактор за историческия процес, движеща сила на
историята е расовата борба. Най-благородна е северната (арийска) раса.

Ваше-де Ляпуж доразвива теорията на Гобино. Според него, носители на културата
са само представителите на русокосите, с продълговати черепи и синеоки арийци. Най-
крупните културни центрове са  разположени основно там, където най-често се срещат
хора  с  посочените  белези  (закон  за разпределението  на  градовете). А  в  селата
преобладават хора с къси черепи (брахикефали).

Степента на развитие на културата е в пряка връзка с формата на черепа, това
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важи и за класовото деление на обществото. В него “елитът” от най-богати и най-умни
(най-културни) хора са именно тези с развит във всички направления череп, особено в
ширина. Образованието на “непълноценните” е “съучастничество в престъпление”, тъй
като изменя естествения ход на природата.

3.1.3. МНОЗИНСТВО И МАЛЦИНСТВО

Повечето схващания за мнозинството и малцинствата свързват тези понятия с
размера  и  властта  (А.Къстева).  По  класификационната  схема  на  Шермърхорн
съществуват 4 варианта на групи: (1.) доминиращи: мнозинство (големи размер и власт)
и елит (малък размер, голяма власт); (2). подчинени: маси (голям размер, малка власт);
малцинство  (малки размери  и  власт).  Типичните  интергрупови  конфигурации  са
мнозинство-малцинство и елит-маси. [62]

3.2. ТЕОРИИ ЗА ЕТНИЧНОСТТА

3.2.1. ЕТНИЧНОСТТА — ОСНОВНО УСЛОВИЕ ЗА
ИДЕНТИЧНОСТ

Тезата се застъпва от  Макс Вебер (M.Weber), Шилс (Shils), Геертц (Geertz).
Често се означава като примордиалистка концепция.

Човек се ражда (или придобива по рождение) с елементите на етноидентич-
ността си — физически характеристики, име (индивидуално, фамилно, групово), присъе-
диненост (племенна или религиозна), всички тези елементи, които го свързват с другите
генерации. Той изучава историята и източниците на групата, в която е роден, възприема
груповата култура, която има много национални особености — език, религия, ценностна
система (морални, естетически и др.), усвоява и географията и топонимията на родните
места.

Тялото е един от основните елементи за лична идентификация. То най-малкото е
физиологична и повече културна същност. Един човек може да смени името си и с това
да смени идентичността си, основанията си, националността си, да игнорира история,
език, религия, начин на живот. Но това не може да стане с тялото. Самото тяло може да
се разглежда като резултата от културно развитие (расово кръстосване — Латинска
Америка; респективно, изолация — Япония). То се свързва с понятия красив, хубав, и
пр., които имат културен и исторически смисъл — форми, козметика, украшения... [128].

Етническата идентификация е основна, защото не е една възможност сред другите
форми на идентификация, а е идентификация с “базова група”, без която е невъзможен
трансферът на емоции, инстинкти, спомени. Затова етничността основно се свързва с
метафори като дом и храм.

За Вебер огромно значение има ежедневния живот — обичаи, привички, норми
на поведение и пр., които задават рамките на “приличието” за взаимодействието в
даденото общество и също така се отнасят към чувството за “чест” и “достойнство” на
всеки индивид (етническа чест и достойнство), които са производни от чувството за
етническа солидарност [169].
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3.2.2. ЕТНИЧНОСТТА — БИОСОЦИАЛНО РОДНИНСТВО

Тази социо-биологична доктрина (наричана още непотизъм) се застъпва ос-
новно от Пиер Ван ден Берг (P.van den Berghe) и Харолд Айсакс (H.Isaacs). Изследванията
са правени до началото на 80-те години и след това липсват нови публикации.

Етносът е форма на генетична фаворитизация, генерализация на универсална
тенденция при животните. Човешкото общество  като другите животински видове е
програмирано генетично да максимизира шансовете си за успех при репродукцията.
Етничността е един начин  за оцеляване и  възпроизводство. Това е механизъм  за
фиктивно роднинство. Етничността  е обединение на базата на първични човешки
инстинкти, които не е необходимо да се изкореняват, а да се модернизират.

КАСТА. Концепцията за “раса” може да бъде сравнявана с концепцията за “каста”.
Кастата включва  като необходими елементи родословна и фактическа  социална
стратификация и също включва идеи относно реални или предполагаеми различия в
тялото и социално съществени културни различия.

И расата, и кастата са начини за строителство на социална йерархия върху
различия по рождение.

3.2.3. ЕТНИЧНОСТТА — ИЗРАЗ НА РАЦИОНАЛЕН ИЗБОР

Представители на тази доктрина са Мансур Олсен (M.Olsen), Джордж Хоманс
(G.Homahs), Питър Блау (P.Blau) от 60-те години, Майкъл Бантън (M. Banton) и Майкъл
Хещер (M.Hechter) от 80-90-те години. Счита се, че това е най-новата концепция, като
перспективата й е още неясна.

Етническите групи се формират, когато индивидите решат, че в тях ще придобият
богатство и власт, които няма да придобият индивидуално. Етническите феномени се
разглеждат през призмата на индивидуалните усилия и утилизирането на техните предим-
ства.В основата на етноса са рационалният избор и инструменталните предпоставки.

Членовете на етническата група са рационални агенти, които търсят да макси-
мализират своите преимущества в определени ситуации. Ако те следват логиката на
рационалността, пресмятайки цената и вложените усилия за реализиране на своите
предпочитания, то ние можем да предскажем модела на създаване и развитие на една
група. Асимилацията е  резултат от индивидуален  избор  (полза от напускането на
груповата идентичност и културни атрибути). Най-често той е под формата на смесен
брак или приемане на друга религия, но тези случаи не е задължително да са расово и
етнически обусловени, а са свързани с личния интерес. Обратното, затварянето в етноса
също е резултат от избор, ако идентификацията с групата дава някакви предимства
[196].

3.2.4. ЕТНИЧНОСТТА — ИЗРАЗ НА ОБЩИ ИНТЕРЕСИ

Доктрината е инструментална. Застъпва се от Милтън Гордон (М.Gordon), Ели-
забет Кохен (Е.Cohen), Уеид Смит (W.Smith) и др., като основните публикации са от 70-
80-те години. Теоретичната постановка е близка до предходната.

Етносът мобилизира хората в икономически и политически смисъл. Етносът е
разбиран като нация-класа (nation-class) и Е-класа (eth-class). В много случай този модел
действа  — италианската, руската и пр. мафия в САЩ, организациите на евреите и др.
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Изследванията в тази насока поставят три основни проблема [196]:
Първият е за «рационалното поведение» на етническата група. Запазването на

културната идентичност може да е рационално на едно ниво (институционална защита)
и ирационално на друго (пазарна конкуренция). В инструменталното направление, обаче
всичко се интерпретира като рационално (интерес).

Вторият проблем е свързан с тенденцията груповите интереси да се свеждат до
съвкупност от индивидуални интереси на членовете на групата. В групата, обаче винаги
има различни интереси и мнения, включително и на болшинството, и на малцинството
(вътре групово). При всяко групово действие има колебаещи се и съмняващи се в
неговата целесъобразност и цена.

Третият проблем е свързан с т.н. «двойна идентичност», която произтича от
това, че идентификацията върви по две посоки: включване в групата (декларирана
идентичност) и изключване от групата (приписвана идентичност). Групата може да защи-
щава друга, особена идентичност, въпреки че вече има една основна. Така, например в
САЩ през 60-те години беше измислена от негрите Афро-американската идентичност,
базирана на Африканското наследство и по този начин беше ограничено включването в
Англо-американската култура [196].

3.2.5. ЕТНИЧНОСТТА — ОТГОВОР НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
АНТАГОНИЗЪМ

Тази доктрина представлява  неомарксистка постановка.  Основният автор е
Херберт Ганс (H.Gans) — от 80-те години.

Етносите не са хомогенни, има различни класи в тях. Затова е по-правилно да се
говори за форми на етноса, разделени на антагонистични класи. Етноцентризмът и на-
ционализмът са апели към етносолидарност, правени от буржоазията, за да се завоа-
лират различията между класите и да се притъпи класовата борба. Анализите показват,
че например при американските негри след 60-те години се е получила значителна
вътрешна социоикономическа диференциация — с навлизането на добре образовани
негри в обществото се е формирала богата негърска класа, като в същото време поло-
жението на масата се е влошило — появили са се ъндър-класи (underclass) — изолирани
от главното икономическо течение на обществото. Възникването им се обяснява със
структурни причини — пространствено концентриране на бедните черни в гета и бедни
предградия и изолиране от средната негърска класа и институциите, в които негрите
имат високопоставени представители. В гетата и предградията се натрупват девиантни
характеристики.

3.2.6. ЕТНИЧНОСТТА — ФОРМА НА СОЦИАЛНА
ИНТЕГРАЦИЯ

Основният автор е  Фредерик Барт (F.Barth). Според него, етническата група е
група, в която хората живеят в биологичния смисъл постоянно; има една общност от
основни културни ценности, реализирани в специфична междуличностна културна форма;
има конституирано специфично пространство за комуникация и интеракции; съставена
е от членове,  които се идентифицират и  са идентифицирани от другите в отделна
категория от другите на това ниво [83].

Етническите групи са носители и крепители на културата. Те са тип социална
организация и имат икономически и политически ресурси — власт, богатство. Те са
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вътрешно стратифицирани. Социалните им параметри са: големина; относителна част
от популацията; относителна част от националното богатство; териториално разпреде-
ление; ниво на урбанизация.

Има централни и периферни етнически групи — малцинствата. Съществува и
категорията на париите  (маргинали, отхвърлени). Това е екстремна форма на мал-
цинствена позиция — групи, отхвърлени от активното лице на популацията поради
тяхното поведение (роми, например). Париите може да не са само от отделен етнос, но
общността на положението може да породи сцепление и консолидация у хора, които по
начало принадлежат към различни етноси.

Във всяко общество между етническите групи съществуват разнообразни фор-
ми на отношения. Те са зависими една от друга. Образува се мрежата (системата) от
междуетнически отношения,  чийто параметри  са  стереотипност;  статус на  групите
(оценка); механизми на фрустрация и агресия, породена от нея; когнитивен консонанс
или дисонанс; релативна депривация; конфликти като когнитивен и емоционален феномен.

3.2.7. МУЛТИДИМЕНСИОНАЛНА ТЕОРИЯ ЗА ЕТНИЧНОСТТА

Теорията се развива от Стивън Корнел (S.Cornell) в средата на 80-те години. Той
търси обяснение на етничността, специално на основанията на етническата идентичност.
Потенциалната  база  за  принадлежността  към  групата  той вижда на  четири нива:
роднинство, интереси, институции, култура. [87]. Групите, свързани с роднинство са
най-краткотрайни и  крехки,  тъй  като  обединяващите чувства  може  да  са  много
въображаеми и дифузни. Групите, свързани с интереси могат да са много трайни, но
засягат само определени страни от човешкия живот, те често са общества на «ограни-
чена отговорност». Институционалните групи  са по-трайни, тъй  като се базират на
регулярни контакти и всекидневни нужди. Те също са свързани с изолирани моменти от
живота (работа, училище, църква). За разлика от всички тях, групите на културна основа
са по-затворени, изискват многозначни модели на поведение и взаимодействие, тъй
като отразяват характерни парадигми на групов начин на живот, възгледи и обичайно
поведение, които имат много дълъг живот във всяка група. Затова е трудно и влизането,
и излизането в такава културна групировка.

Етническата общност е едновременно родствена и културна група. Тъй като се
корени в родството, етническата идентичност се позовава на кръвно родство, род-
нинство, произход. Тя не се свързва с време и място, границите не са постоянни и
привързаността води до асимилация. Като общност на културна основа, етническата
група има варираща сила и власт, свързана с превратностите на социалните промени.
Верността  към  групата  и  груповата  културна  идентичност и оттам  здравината  на
границите на групата  зависят от  това, в  каква  степен интересите на  членовете  са
защитени това членство, също и от степента, в която културната идентичност е защитена
чрез груповото членство институционално.

Етническите групи комбинират общност на живота, културата, привързаност,
институционална защита и общност на интересите. При драматични социални промени
(миграция, урбанизация и пр. — ще бъдат разгледани по-нататък), културната, инсти-
туционална и интересна база на етническите граници може да ерозира и да трансформира
ценностната си основа.
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3.3. ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА И ЕТНОСИ

В исторически и географски аспект може да се разглеждат няколко модела на
междуетнически контакт. Те са свързани и с определени модели на политически режими,
макар и не пряко и непосредствено.

Главните модели на интергрупов етнически и расов контакт са четири на
брой, според теорията на Джон Рекс (J.Rex) и Р. Шермерхорн (R.Schermerhorn). Те
съществуват като географско-историческа реалност във всички части на света. Това
са:  завоюването  и  присъединяването,  колонизацията,  принудителната  миграция,
доброволната миграция.

Поради своето основно място в живота на обществото, държавата като инсти-
туция играе главна роля и по отношение на етносите в това общество. До голяма степен
проблемите на един етнос (етнически граници, конкуренция, ресурси, интереси) зависят
от формата и модела на държавно управление.

Според Даниел Бел (D.Bell) етносът, пък е основен политически фактор, тъй като
съчетава обективната база  за  сцепление  (интереси,  култура,  институции)  с  общи,
съзнателно възприети символи. Важно е да се отбележи, че индивидите не извършват
спонтанно актове на демонстриране на етническа идентичност, особено в групов план.
Осъзнаването на етноса е процес и резултат от държавната политика към него и степента
на отъждествяването му с държавата [196].

Според Милтън Гордън (M.Gordon) има 4 политически системи, които определят
нивото и модела на расова и етническа стратификация и мобилизация на обществото
[121]. Различаването на тези модели не трябва да се приема като догма. Има страни, в
които тези 4 варианта се комбинират в уникална система. Някои страни не се отнасят
към  нито  един от  тези варианти. Освен  това,  процесите  се  развиват и променят
съдържанието си — променя се държавната форма на управление, администрацията,
производството, образованието. Като общ принцип, развитието е от първия към другите
модели, но историята познава и обратното. При всички случаи анализът на положението
на даден етнос трябва да се прави за момента и изводите могат много бързо да престанат
да са валидни.

РАСИСТКИ СИСТЕМИ. отричат равенството на отделните етнически групи по
отношение на политическите и граждански права. Те дефинират интересите на отделните
етноси в расови  и етнически  термини. Ограничават етническата мобилизация  на
малцинствата (или подчинената част от населението) чрез контрол над репресивния
апарат на държавата от страна на доминантната група.

АСИМИЛАЦИОНИСТКА СИСТЕМА. Стреми се да разтвори всички етнически
идентичности. Основната политика  е насочена  към  асимилиране на  културата  на
доминантния етнос. Тя забранява етнически базираните партии и други политически
органи и налага общ задължителен език и институции. Пример: Франция. Въпреки, че като
цяло е обединителна, тази система може да стимулира разцепление на етносите. Някои
не етнически по същността си политически решения може да провокират етническо
напрежение, ако се схващат като различаващи се от официалната доминантна култура.
Като цяло асимилационистката политика подкопава етническите ресурси, интереси и
култура, което може да се възприеме от малцинствените етноси като заплаха.

ЛИБЕРАЛНО-ПЛУРАЛИСТИЧЕН РЕЖИМ. При него официално се забранява фа-
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воритизирането на  една  или друга  расова  или етническа  група.Такава  система е
толерантна към културното разделение на труда, свободните етнически асоциации и
институции. Държавната политика е свързана с дълготрайните интереси на групите.
Държавата поощрява и поддържа етническите институции. Хората от малцинствата са
подложени на индивидуални и групови програми за подобряване на живота, без да загубят
чувството си за принадлежност към своята етническа среда (ethnic background). Пример:
САЩ.

КОРПОРАТИВНА ПЛУРАЛИСТИЧНА СИСТЕМА. В нея етническите и расови гру-
пи запазват сепаративен, но легален статус (раса и етнос са основни параметри на
обществото) и политическите придобивки са разпределени на базата на етнически квоти
и етнорегионални права. Тя има чертите на етническа федерация. Тя толерира и поддържа
сепаративните институции и осъществява  политика на  съхраняване  на етносите.
Разделението на труда е на етническа основа. Проблем за държавната политика са
културните йерархии на етносите, които засягат принципа на равнопоставеност. Пример:
Швейцария. Счита се също както и първата, за системата, която най-силно стимулира
етнически или расово разцепление.

3.4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОТНОШЕНИЯТА
МЕЖДУ КУЛТУРИТЕ И ЕТНОСИТЕ

3.4.1. ПСИХОАНАЛИТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ

АВТОРИ. Множество психоаналитични изследвания визират влиянието на инди-
видуалното поведение върху групата, локализирането на предразсъдъците и диск-
риминацията  в подсъзнанието реализацията на агресивни импулси на основата на тези
процеси на ниво личност и общество - Теодор Адорно (T.Adorno), Гордън Олпорт
(G.Allport), Джон Долард (J.Dollard), Робин Уилямс (R.Williams) [216].

РОЛЯ НА ФРУСТРАЦИЯТА. Психоаналитичната теория подчертава ефекта от
социализацията върху формирането на личността. Тъй, като индивидите са фрустрирани
в усилията  си да реализират  своите намерения  спрямо различни обекти,  които  ги
заобикалят,  те  потискат  неизбежното  си  възмущение против фрустратите,  които
възпират тяхното удовлетворяване. Репресията на индивидуалните стремежи генерира
генерализирана тревожност, която се облекчава само, ако индивидът се освободи от
натрупаното напрежение. Много често това се изразява в агресия спрямо уязвим обект,
тъй като опитът от общуването със силните е горчив. Предразсъдъчно обременената
личност е по-вероятно да е развила тази си характеристика вследствие на детство с
отхвърлящи я родители, като е изпитвала хронична тревожност в резултата от това
отхвърляне и която личност сега вижда в другите подобна заплаха. В екстремни случаи
на тази основа се развива авторитарна личност с комплексни характеристики,
основно свързана с отхвърлянето на аут-групите и изява на силни предубеждения. Тази
личност е сурова и непреклонна във възгледите си, нетолерантна към другомислещите,
суеверна, периодично тревожна, непрекъснато защищаваща се, но вътрешно злопаметна
[87].
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На социално ниво тази теория гласи, че някои ситуации поставят цели групи в
състояние на фрустрация (безработица, политическа и икономическа криза и несигур-
ност), предизвиквайки периодична тревожност, трансформираща се във враждебност
спрямо културно определени жертви [216]. Тъй като обществото изисква строги стан-
дарти на поведение и не толерира проявите на тази враждебност, хората може да
проектират  своите  неуспехи  върху  други хора и цели етнически  групи  (например
стереотипното разбиране за сексуално разпуснатия негър се обяснява с насилственото
налагане на изискването за сексуално самоограничение в протестантската етика).[Ib.]

КРИТИКА. Критиките към тези психоаналитични постановки са основно на методо-
логично ниво. Критикува се невъзможността да се измери в достатъчно пълноценна и
достоверна степен детският опит, който е определящ. Също така не може да се определи
точно  границата  между  нормално  и  патологично  по  отношение  на  агресията,
предразсъдъците и стереотипите, както и на тяхната връзка - до каква степен агресията
на тяхна основа е нормална и в какви граници.

3.4.2. КОГНИТИВНО НАПРАВЛЕНИЕ

АВТОРИ. Трудностите на психоаналитичния анализ водят до опити за когнитивно
обяснение на процесите на формиране на нагласи и стереотипи със групово-защитна
функция. Сред авторите може да бъдат посочени: Робин Харе (R.Harre), Питър Уейнрич
(P.Weinrich), Барбара Миерхоф (B.Myerhoff), Доналд Хороуиц (D.Horowitz) от 70-80-те
години.

ТЕОРИИ. Теориите за социалното учене акцентират на ролята на социалните
норми и социализацията при формирането на някаква негативна или позитивна диспози-
ция спрямо определена етническа група. Всяка социализация в това отношение развива
определена  когнитивна и афективна  готовност  за привързване  към  символите  на
груповата идентичност. Саморазвитието на личността в една променяща се среда може
да бъде подпомогнато от проявлението на етническата идентичност. Този процес е важен
не само за детството, но и за целия следващ живот. Тъй като индивидуализацията е
процес на идентификация и диференциация, етническите граници могат да дадат основа
и за двете и чувство за общност и контра идентификация от определени други модели и
групи [216].

Етническите граници дават възможност на човек да се възприема като част от
една морална общност, те подпомагат формирането и закрепването на личната идентич-
ност. Децата от доминантната група, които се отглеждат в етнически затворена среда
ще изградят у себе си силно положителна нагласа за «своите», с които се асоциират и в
същото време силна мрежа от предразсъдъци и стереотипни убеждения, свързани с
негативното възприемане на малцинствата. В едно такова общество на предразсъдъци,
хората от малцинствата са поставени в положението на «частична идентификация» с
мнозинството, паралелна на основната етнически малцинствена. Това води до две
основни  следствия:  при едни провокира желание  за напускане на  своя  етнос и  за
асимилация, а при други - до отхвърляне на културата на доминантната група и налагане
на тази на малцинствената. Напускането на малцинството и асимилацията в мнозин-
ството е по-вероятно да стане при процес на обществена дерасиация (премахване на
бариерите за расова социална мобилност). Вторият процес е по-вероятен пък при строго
расово стратифицирано общество с демонстративна расова нетолерантност [Ib.].
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3.4.3. ТЕОРИЯ ЗА ЕТНОЦЕНТРИЗМА

Едно от основните проявления на авторитарната личност е етноцентризмът.
Сред най-известните му изследователи са Тиодор Адорно (T.Adorno) и  Даниел Левинсън
[87].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Етноцентризмът е предположение, че културата на собствената
група е морално, правилно и рационално и че другите култури са по-лоши. Оценката на
другите култури се прави от собствените стандарти и не се прави никакъв опит да се
оцени от позициите на “другите”.

  ЕТНОЦЕНТРИЗЪМ И ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ.  Вниманието  на  Левинсън  е
съсредоточено върху понятието «предразсъдъци» в широкия смисъл на думата. Това
понятие не е точно определено, за разлика от «етноцентризъм», което се употребява
традиционно. Този феномен е изследван за пръв път от Съмнър през 1906 г. и означава
провинциализъм или културна ограниченост, тенденция на индивида да е «етнически
центриран», да следва строго идеята за «културна еднаквост» и да отхвърля тази за
«уникалност».

Традиционната концепция за етноцентризъм основно се свързва с предразсъдъ-
ците. Те са обикновено възгледи или чувства за отхвърляне  и нехаресване на определени
групи. От друга страна то е отхвърляне на «чуждите» изобщо, само защото са такива.
Обикновено думата предразсъдъци се свързва с дискусиите за расовите предразсъдъци
или за предразсъдъци, свързани с някакви малцинства. Това е едно разбиране, свързано
с  дискриминацията  на една  група  от  друга  (расови,  религиозни,  сексуални и пр.)
Етноцентризмът се свързва основно с груповите отношения и означава индивидуални
мнения и отношения, свързани позитивно с някои от тях.

Счита се, че повечето етноцентрични хора са по-малко интелигентни от по-
малко етноцентричните. Също така образованието е фактор, притъпяващ етноцентриз-
ма. Също така, жените са по-етноцентрични.

ЕТНОЦЕНТРИЗЪМ И ГРУПОВИ ОТНОШЕНИЯ. Теорията за етноцентризма е
стартова точка за разбирането на психологичния аспект на груповите отношения - кои
индивиди и защо развиват конкуренция, конфликти или обратно, хармонични отношения.
Те са концентрирани около въпроси, засягащи междуличностните отношения в групата и
също така между групите; съдържанието на идеите и мненията; тяхното развитие и
отражение на индивидуалните отношения.

Терминът «етноцентризъм» често заменя «раса» и «етническа група», защото е
по-малко дразнещ. Той се счита за по-малко отрицателно оцветен, тъй като не се свързва
с цвета на кожата (раса) или културни феномени - обичаи, институции, традиции, език
(етнически групи) или политико-географски феномени (нация).

От гледна точка на социологията, културната антропология и социалната психо-
логия основен фактор не е расата или респективно наследствеността, а социалната
организация (национална, социална) и интеракцията между социалните структури и лич-
ността. Тези взаимоотношения унифицират психическите характеристики. Тези унифи-
цирани психични характеристики се групират в т.н. «расова (етническа) наследственост».

Етноцентризмът се разглежда  като  система,  определяща и производна от
груповите отношения. Много често може да води до Междугрупови конфликти в резултат
на активацията на механизмите за защита на групата. [68]
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IN- И OUT-GROUP. Групата е мрежа от свързани хора на психично равнище. За
пръв път различието и  противопоставянето между  in-group и out-group  (вътре- и
вън- група) се прави от Херман Химан (H.Hyman). Out-group са обектите, спрямо които
се развива негативно отношение и враждебни нагласи (чуждите, другите), а in-group
(групата за принадлежност, нашите) - обратно, групи, спрямо които се развиват пози-
тивни мнения и безкритична поддръжка (нагласи, отношения).  In- и Out- групите са
средство за идентификация и контраидентификация.

Развива се също позицията, че out-group са социален субординат на in-group
Основните въпроси, които подлежат на обсъждане в този аспект са за основата на out-
group - отхвърлянето; съдържанието на идеите за in-group и out-group и стереотипите в
мисленето относно тях.

Основните характеристики на етноцентристката идеология са две: (1). Определяне
на «другите». Те са тези, които не предизвикват симпатии, чувство за идентификация,
противопоставяне, те са «чужди». «In - Out» отношенията са от първостепенно значение
за състоянието на социалната структура. Към out-group се причисляват различни етноси,
религиозни малцинства, криминални, необразовани и др. (2). Отхвърляне на «другите» -
изолационизъм и империализъм в междудържавните отношения; псевдопатриотизъм;
расова и религиозна сегрегация и др.

3.4.4. ЕТНИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ И САМОСЪЗНАНИЕ

Етническото съзнание и етническото самосъзнание са еднотипни, макар и не
тъждествени явления. Съществува разлика между “етническо съзнание” и “етническо
самосъзнание” по степента на рефлексивност.

ЕТНИЧЕСКОТО СЪЗНАНИЕ. Това ниво на обществено съзнание, което е ограничено
от  рамките  на  ежедневния  опит,  закрепено  в  традициите  и обичаите  и  включва
непосредственото  отражение  на  практическата  дейност,  морала  и  нормите  на
обичайното (традиционно-битово) право, естетическите представи и нрави, представите
за своята етническа принадлежност в някаква скала, съотнасяща дадения етнос с
другите. То е система от възгледи, идеи, представи на етническата група, възникнали на
основата на взаимодействието с другите етнически групи и отразяващи нейното знание
за  тях,  отношението  към  тях  (оценка),  а  също  състоянието  и  формите на  само
обособяване на своята етническа група. Също и една от формите на отражение от
етноса на наличието на други етнически групи и отношението към тях. Възникването му
е свързано със способността на етническата група да се отделя от другите етнически
групи предполага формирането на образи, отразяващи особеностите на другите и
емоционално отношение към тях. [По: 2; 35; 38; 39; 48; 51]

ЕТНИЧЕСКО САМОСЪЗНАНИЕ. По-късно явление, заражда се и се развива в
хода на развитието на етническото съзнание с формирането на етноса като само-
стоятелен субект.[5; 70]

Осъзнаването на особеностите на другите предполага осъзнаване на собстве-
ните особености. Етносамосъзнанието е израз на способността на етническата група за
самоотражение, обективирано в езика, системата от обичаи, традиции, предания, митове,
поверия, предразсъдъци, национален вкус, стил и пр.)

Етническото самосъзнание включва:
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(1). Идентификация, проявяваща се в самоопределението и самоназванието.
(2). Система от етнодиференциращи символи и представи. Особена роля играят

историческите  факти,  които  започват  да  играят  ролята  на  етнически  символи.
Ситуацията, при която етническото самосъзнание укрепва под влияние на медиите и
образованието, докато съвременната култура има тенденция към унификация се нарича
от Ю.Бромлей “етнически парадокс” [10]

(3). Етнически чувства, непосредствено свързани с членството в дадената
група. Те са свързани с формирането на психологическа общност и осъзнаване на
моралното и психологическо единство на групата. Особена роля за това играят: (а).
обичаите  -  исторически формирали  се  стереотипни  форми  на масово поведение,
представляващи стандартизирани действия, възпроизводими в неизменен вид в течение
на  дълъг  исторически  срок;  съчетание  на  непосредствено  нецелесъобразни  и
целесъобразни форми на поведение; (б). ритуалите (обредите) - форма на проявление
на обичаите, характерна особеност на които е, че начинът на изпълнение на действията
е лишен от непосредствена целесъобразност и служи само за обозначение (символ) на
определено социално отношение (съществуващ социален ред, признание на дадени
ценности и авторитети и др.). [35]

Етническото самосъзнание е дълбоко вкоренено символния свят на общността,
в тези дейности, които хората вършат свръх необходимото за поддържане на живота си
- религиозно-магически обреди, художествено творчество.[15]

(4). Етнически автостереотипи - опростени, хомогенни  образи на собствения
народ, формирани на базата на исторически, битови, фолклорни и др. факти [35] Типично
явление е етноцентризмът - термин, разбиран по аналогия с  “егоцентризъм” - установка
или подход при който ценностите, сформирани в рамките на една култура се използват
в други културни контексти, където съществуват други ценности. Другата култура се
разглежда като неправилна, по-лоша по качество или неморална. Възглед, според който
собствената група е център на всичко, а другите се оценяват в съпоставяне с нея.[35;
37]

(5). Етнически стереотипи.  Те са вид социален стереотип.

3.4.5. ЕТНИЧЕСКИ СТЕРЕОТИПИ

СТЕРЕОТИПИ. Стереотипите са обобщения спрямо група  хора (раса, етнос,
религия, пол, възраст, “джинс” и пр.) и може да са положителни или отрицателни. Те се
отнасят спрямо всички (или повечето) членове на групата винаги или са свързани с
определени ситуации. Те са своеобразни умствени “архиви” които се използват за да се
подпомогне обединяването на новата информация с достъпния опит и знания. По този
начин  се опростява  познавателния  процес  (категоризация),  но  той  се натоварва с
неувереност и двусмисленост, особено в крос-културен аспект, но не само, може да
съществуват стереотипи и вътре в рамките на една култура, както и глобални (напр. за
блондинките).

Има няколко определения за социален стереотип:
- опростен, схематизиран, емоционално украсен и извънредно устойчив образ на

някаква  социална  група  или  общност,  с  лекота  разпространяем  на  всичките  й
представители.[2]

-  подредени,  схематични, детерминирани от културата  “картинки на  света в
главата на човека”, които икономисват неговите усилия при възприемане на сложните
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социални обекти и защитават неговите ценности, позиции и права. (У.Липман) [Пак там]
- популярно понятие, обозначаващо приблизителна групировка от хора, от гледна

точка на някакъв лесно различим признак, поддържащо широко разпространени представи
относно свойствата на тези хора. (Т.Шибутани) [83]

- склонност на възприемащия субект леко и бързо да включва възприемания
човек в определени категории в зависимост от пол, възраст, етническа принадлежност
и професия и с това да му приписва качества, които се считат за типични за хората от
дадената категория. (Р.Таджури) [2]

- процес на приписване на сходни характеристики на различните членове на една
и съща група без достатъчно осъзнаване на възможните различия между тях. (У. Дуаз)
[Пак там]

А.Ташфел сумира главните изводи от изследванията на социалните стереотипи
в шест положения: (1). Хората с лекота проявяват готовност да характеризират големи
човешки групи или “социални категории” с не диференцирани,  груби и пристрастни
признаци. (2). Такава категоризация се стреми да остане съвършено стабилна в течение
на много дълъг период от време. (3). Социалните стереотипи могат да се изменят в
някаква степен в завимост от социални, политически или икономически изменения, но
този процес протича крайно бавно. (4). Социалните стереотипи стават по-отчетливи и
враждебни, когато възниква социално напрежение между групите. (5). Те се усвояват
много рано и се използват от децата дълго преди възникването на ясни представи за
тези групи, за които се отнасят. (6). Социалните стереотипи не представляват голям
проблем, когато не съществува явна враждебност в отношенията, но в най-голяма
степен е трудно да се модифицират и управляват в условията на значително напрежение
и конфликт.[ Пак там]

Към характеристиките на социалния стереотип спадат: цялостност, ярко изразе-
на оценъчна и ценностна окраска, натовареност с “погрешни” елементи, устойчивост,
ригидност,  консерватизъм,  преимуществена негативност,  пречеща  на адекватното
взаимно разбиране на хората, “филтър”, изкривяващ възприемането на социалната
реалност [Пак там]

ЕТНИЧЕСКИТЕ СТЕРЕОТИПИ. Свързани са с осъзнаване на характерни черти от
образа на другия. Те ся групови еталони, основани на общественото мнение на една
етническа група за най-ярките характеристики на другите. Етническият стереотип има
следните компоненти: (1) констатация на особеностите на другата етническа група; (2).
отношение към тези особености, предполагащо оценка; (3). формиране на определен тип
поведение към дадената етническа група. Особен феномен, свързан с етническите
стереотипи е несъответствието  на  ценностните  ориентации и явното  поведение
(негативната  оценка на  другите  изразена вербално не  се реализира непременно
поведенчески).

Етническите стереотипи са най-често изследваните социални стереотипи поради
тяхната яркост, релефност, отчетливост, представеност в общественото и индивидуално
съзнание, практическа острота и актуалност.[Пак там].

Функциите  на  етническите  стереотипи  са:  обяснение  и  оправдание  на
съществуващите социални отношения; защита на груповите ценности; когнитивна и
социална между групова диференциация; транслация на културно-историческия опит
[Пак там]

Основен дискусионен проблем, свързан с етническите стереотипи е доколко
отразяват някаква реалност, а не са “традиционни безсмислици”.
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Друг основен проблем е “хипотезата за контакта”: колкото по-дълбок и безкон-
фликтен е контактът между групите, толкова по-истинни са стереотипите или те се
размиват. Условия: признаване на безусловното равенство на страните; наличие на
обстановка на откритост и доверие; приемане на общи за двете страни цели; уважение
към традиционните норми, ценности, правила за поведение, начин на живот.

Според Хофстатер (Hofstatter) има четири условия за взаимно разбиране на
нациите и групите, пряко свързани с етническите стереотипи: (1). Сходство на авто-
стереотипите, т.е. тези представи, които групите или нациите имат за себе си (ХХ:УУ).
(2). Съответствие на хетеростереотипа - представите, които една група или нация има
за друга група или нация и автостереотипите на тази група или нация (ХУ:УУ и УХ:ХХ) (3).
Съответствие на представите, които една група или нация има за друга група или нация
(хетеростереотип),  собствената  представа  на  групата  или  нацията  за  себе  си
(автостереотип) (ХУ:ХХ и УХ:УУ) (4). Сходство на представите, които групите или нациите
имат за другите групи и нации (XZ:YZ и т.н.) [48]

Към  дискусионните  проблеми  спадат  и  съотношение  на  “стереотип”  и
“предразсъдък”; съотношението на когнитивно и емоционално, рационално и ирационално;
динамиката на етностереотипите; съотношение на етностереотип и социална нагласа.[2;
48; 66]

Изследвания на представите на различни нации за други нации (тези представи
се базират на етностереотипите) дават сходни резултати: на своята собствена група
се приписват около два пъти повече положителни свойства;  колкото  по-високо е
образованието, толкова човек е по-критичен към собствения и толерантен към другите
етноси (собствения се описва с по-малко положителни и повече отрицателни качества
и обратното); отношението към другите (готовността за интеграция зависи от наличие
на контакти с “другите” и разнообразието на контактите; жените са по-стереотипни, по-
тревожни и по-полярни в оценките си за “чуждоземците”.[2; 48; 85]

3.4.6. ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ, РАСИЗЪМ И ДИСКРИМИНАЦИЯ

ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ. Те са резултат от психологически (емоционални и когнитивни)
и социални процеси (отношения на конформизъм в социалната група), чрез които се
означават различията (полови, социални, етнически и др.). Те са атидюнални (нагласа,
отношение) дименсии  на  интергруповите  отношения,  процес  на  категоризация,
стереотипизация и отрицание (но не винаги) [216] Те са фиксирана, статична мрежа от
мнения и нагласи  (когнитивни  и афективни,  оценъчни  компоненти)  най-често  не-
благоприятни за членовете на една група [109]. Те често са на етноцентристка основа. В
САЩ се свързват с термина «социална дистанция» - разработен още през 20-те години
от Емори Богардус (E.Bogardus) - градация на степента на приемливост на малцинствата
от мнозинството, критерий за толерантност.

Въпреки, че е свойствен за големи маси хора, предразсъдъкът не се анализира в
термини на институционалните процеси, а на психиката - категоризация (генерализация
и отражението й в термини), изместване, рационализация и пр. Предразсъдъци има във
всички контактуващи групи. Те са свързани с отношенията на мнозинството и малцин-
ствата, свързани с опасността от загуба на позициите. Стереотипите и предразсъдъците
са защитни оръжия и на малцинствата в борбата им срещу мнозинството. Проявленията
на предразсъдъка варират според нивото на структурализация: от индиферентност към
различията, до проявления на враждебност. Предразсъдъците не са винаги враждебни.
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Има «алтруистични» предразсъдъци - свързани например с богатството. Процесът на
интергрупова конфронтация обикновено е реципрочен. [237]

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ НА ПРЕДРАЗСЪДЪКА.
Предразсъдъкът се разглежда като резултат от психо-социални процеси: категориална
принадлежност и процес на социална категоризация - акцентиране върху аналогията
(интрагрупа) и върху различието (интергрупа) и “фаворитизиране” на in-group; предраз-
съдъкът като отношение на социални процеси: акцентиране върху интергруповите отно-
шения; обяснение на предразсъдъка чрез “обективни конфликти” в групата (Sherif); обяс-
нение на предразсъдъка чрез “принадлежността” и чрез теорията за “социалната иден-
тичност” (Tajfel, Turner).

ФОРМИ НА ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ.  Расовите и етнически  предразсъдъци
съществуват в различни форми: (1). Класическа форма на расов (етнически) предраз-
съдък: омаловажаване на интелектуалните, морални и личностни качества на “другите”.
(2). “Антирасизъм по сметка” - протежиране на “другите”, ако това служи за повишаване
на самооценката или оценката от страна на хората и  същевременно избягване на
тесните отношения с “другите”. (По: Р.Ашмор и Ф.Дел Бок) [2] (3). Съвременни форми на
расови (и етнически) предразсъдъци: “страх от загуба на доминиращото положение” -
осъзнаване на “расова (етническа) заплаха”, дължаща се на признаване на силата и
достойнствата на  малцинството;  “символичен расизъм”  -  в  принцип допускане на
възможност за интеграция, но всячески реално пречене на израстването на “другите” в
социалната йерархия;  стереотипно преувеличение на  “културната диференциация”
вместо етническата или расовата.

РАСИЗЪМ И ДИСКРИМИНАЦИЯ. Расизмът е по-цялостна система от вярвания,
която  легитимира  малцинствата  или  аут-групата  като  биогенетично  и  културно
непълноценни и затова ги поставя в подчинено положение. Има два компонента на
расизма, които не са характерни за предразсъдъците - идеологията за оправдание на
социалното  неравенство  на  основата  на неизменността  на  характеристиките на
доминантната и малцинствената група и мрежата от норми, които предписват диферен-
цирано отношение към тези групи [216]. Той е идеология за експлоатация и е продукт на
обществената култура.

Дискриминацията се отнася до поведението - отношението към някои постъпки
на отделни членове на групата се генерализира в отрицателно отношение спрямо всички
други [109].

ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ И РАСИЗЪМ. Трябва да се прави разлика между предразсъ-
дък и расизъм. По думите на Доналд Ноел (D.Noel), предразсъдъците разцъфтяват в
расистка култура, но тя не е задължително условие за проявлението им. В едно общест-
во може да има едното, другото, и двете, но културният фактор е расизмът. Предразсъ-
дъците за пълноценност-непълноценност на отделните етноси може да са характерни
за огромни маси хора в едно общество и то да не е расистко, ако не се демонстрира тази
идеология в действие. Обратното, обществото може да е расистко и само малка част от
него да са расисти в действителност. Расизмът не е съвкупност от индивидуални идеи,
а е културна ориентация, залегнала и реализирана чрез базовите обществени институции.
Именно това е критерий дали едно общество е расистко или не [216].
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РАЗНОВИДНОСТИ НА РАСИЗМА. Анализът на Виевиорка (Wieviorka) показва, че
има 4 нива на расизма: (1). тотален расизъм; (2). политически расизъм; (3). фрагментарен
расизъм; (4). инфрарасизъм, структурен расизъм.

Особено често расизмът и дискриминацията имат институционален и структурен
характер  и  механизъм.  Дори  когато  основанията  за  това  са  отпаднали,  някои
предразсъдъци се запазват и се възпроизвеждат веднага, щом възникнат и най-малките
предпоставки за тях.

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН РАСИЗЪМ. Един израз на структурните фактори е теорията
за институционалния расизъм на Роберт Блаунер (R.Blauner) от 70-те години. Съгласно
нея, неравенството на расите и етническите групи не се свежда само до индивидуални
актове на дискриминация, а засяга работата на институции като училището, полицията,
съда, които подхождат към човека според етническата му принадлежност. В тези случаи
предразсъдъците имат много широка основа и ефект. Например  в образованието
сортирането на учениците според техния етнос и раса води до културни или социални
измерения (предразсъдъци) на учителите и администраторите за техните интелектуални
възможности.  В  такива  случаи  се  стига  до  престъпни  нарушения  на  основни
конституционни принципи за равенството на правата на хората. Тук още трябва да се
отчете забележката на че тези въпроси са твърде спорни, тъй като по думите на Е. и М.
Боргата, много справедливи решения на институцията твърде лесно и с най-различна
цел се обявяват за расизъм [109]

Именно поради проникването в социалните институции, расизмът е много по-
трудно да се изкорени в сравнение с предразсъдъците. Само от тяхното състояние
зависи дали ще се развият антагонистични или толерантни нагласи, тъй като с много
малко изключение  де юре  в институциите  е  залегнал принципът на  равенството.
Въпросът е дали де факто ще се стимулира единият или другият процес [216].

Намаляването на силата на предразсъдъците може да стане чрез расова де-
сегрегация на законово равнище. Най-силен ефект, обаче се получава само когато се
полагат усилия за оспорването им. Правени са много изследвания на смесени в расово
и етническо отношение трудови и ученически колективи. Оказва се, че макар и тези
контакти да отслабват предразсъдъците и тревожността в локализираното пространство
(тук  и  сега),  то личностите  съвсем не е необходимо  и  задължително да променят
убежденията си за случаите извън него (нашият негър е добър, но като цяло негрите са
лоши...) [Ib.]

3.4.7. ПРОБЛЕМЪТ ЗА ИДЕНТИЧНОСТТА

3.4.7.1. АКУЛТУРАЦИЯ, ЛИЧНОСТ, ИДЕНТИЧНОСТ

СОЦИАЛНА И ЛИЧНОСТНА ИДЕНТИЧНОСТ. Всеки има личностна идентичност -
идеална концепция за собствената индивидуалност, за това, което го отличава от другите.
В същото време, ние принадлежим към множество групи и се идентифицираме с това,
което ги отличава една от друга - социална идентичност, която съдържа ролите, които
човек изпълнява в своя живот. Тя е свързана с определени очаквания към нашето
поведение и това е част от нашата индивидуалност и самосъзнание.

Персоналната и социална идентичност помага да се намали неувереността,
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осигурявайки устойчивост  в личностен план като индивид и  като член на различни
групи. Тя позволява изграждането на положителна Аз-концепция. Вътре в рамките на
една група хората се различават само като индивидуалности, но когато се намират в
чужда група, тенденцията е обратната - да се намалява значението на индивидуалните
различия и да се преувеличава това на социалните (груповите). Комуникацията е на
ниво социална идентичност, т.е. на ниво стереотипи.

СОЦИАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ. Социалната идентичност се свързва с различните
начини, по които хората усещат себе си в отношение към другите и своето минало и
настояще (Peirce, 1995).

Имиграцията в друга страна може да повлияе силно на социалната идентичност
на човека. Тя е един процес на приспособяване. Основен момент в него е придобиването
на колективна идентичност (селянин в Еквадор - Латиноамериканец). Тя е свързана с
различни аспекти - раса, класа, род, сексуалност, религиозно присъединение, способности
или нетрудоспособност и т.н. Много важно е усвояването на езика.

ЛИЧНОСТНА ИДЕНТИЧНОСТ. На индивидуално ниво също протичат процеси,
подобни на изложените по-горе. Контактът между хората е контакт и на културно ниво.
Всеки има определена културна идентичност. Между тях се развива също процес на
акултурация. Понякога може да се стигне до истинска криза на идентичността, при която
индивидът губи основните си маркери, които са в конфликт с доминиращата култура.
Това е много важен процес за имигранти и за малцинствата. Изборът на реакция може
да се систематизира в следните видове:

•  асимилиране на чуждата култура и придобиване на нова идентичност;
•  интеграция — възприемане на културните императиви на другата култура като

доминиращи, без загуба напълно на своята идентичност;
• възприемане на чуждата култура като заплаха и разграничаване от нея в раз-

лична форма, силно развитие на етноцентризъм.
Проблемът за идентичността е фундаментален личен и социокултурен проблем,

при  това  динамичен  и  активен,  тъй  като  се  формира  и  изменя  постепенно  със
съзряването на личността. От неговото състояние зависят процесите на организация и
на интеграция.

Идентичността е едновременно агент и продукт на един синтез, тя е резултат от
личностна активност и подлежи на контрол и интрапсихичен самоконтрол, притежава
силно изразени индивидуални особености  и  в  крайна  сметка  зависи от  културното
обкръжение.

ПЕДАГОГИКА И ИДЕНТИЧНОСТ. Съвременната педагогика  се  сблъсква с
проблемите за разнообразието и различията. Те се отнасят не само до курикулума,
учебниците и технологията на образователния процес. Много важен е въпросът за
чувствителността на учителя към различията между учениците. Типичен е подходът,
при който един специфичен признак (метапризнак) - раса, пол, религия, социална класа и
др. става символ на различието. Много рядко различията се тълкуват многоаспектно,
държи се сметка за връзката на аспектите и за специфичната комбинация на факторите
в индивидуалния случай.

Концепциите за личната и социокултурна идентичност са основата на педагоги-
ческия дискурс и на възпитателната практика. Педагогическата манипулация се изразява
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в налагането на определен модел или модели на социокултурна идентичност и въвлича-
нето на конкретната личност в него/тях. Тези модели са външни и подлежат на интерио-
ризация (идентификационни модели).

Придобиването на определена човешка идентичност е процес, който се развива
по определени закони, разкрити от Ериксон в неговата теория за идентитета.

3.4.7.2.  АЗ-КОНЦЕПЦИЯ И ИДЕНТИЧНОСТ

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ИНКУЛТУРАЦИЯ. Социализацията  е  един  процес  на
придобиване на социална идентичност от личността на базата на интериоризацията на
културата на групите, сред които живее (инкултурация). Идентичността се разглежда
като «многообразие от категоризации на индивида от страна на аз-а и другите, които се
променят в зависимост от ситуацията, влияят върху поведението и са в основата на
смисъла на живота.» [79] Концептуализацията е свързана с формирането на идентич-
ността; отношенията между индивидуалната и колективна идентичност; отношението
между транзакциите насочени навътре, към личността и навън, към социалното обкръ-
жение...

ДВОЙСТВЕНОСТ НА ИДЕНТИЧНОСТТА. През 1911 г. Е.Дюркем развива теорията
за двойствеността на човека (Homo duplex — индивидуална и социална същност). По-
късно тя се развива в разбирането за «идентичност за себе си» и «идентичност за
другите» (Мийд и др.), които се намират в определено съотношение. В последните години
(1988) се свързва с името на Лорънс Хиршфед (L.Hirschfed) като теория за двата начина
на «социално опознаване» — идентификация с другите чрез категоризация и личностна
автоидентификация. Двата процеса са хетерогенни.

Джордж Херберт Мийд (G.H.Mead) пръв дефинира през 1934 г. социализацията
като конструиране на социалната идентичност (self - в мийдианската терминология) на
човека в хода на интеракцията (комуникацията) с другите. Тази концепция поставя
комуникативните, а не инструментални процеси в основата на социализацията и я прави
зависима  от  институционалните  форми  за  конструиране  на  Аза,  търси  синтез  на
социетерните и комунотерните отношения между социализиращия се и социализаторите.

“I” И “ME” ИДЕНТИЧНОСТ.  Мийд различава  в Аз-а две страни:  “I” (“аз”) и “Me”
(”мен”), като в това вижда два процеса: “мен” като процес на перцепция и интерпретация
на организирани серии от нагласи, свързани с другите, и “аз” като момент на активен
отговор на предмета на тези нагласи. Те са логични и последователни в  хронологичен
ред - “Аз” е предмет на активност в настоящето, като прави съдържанието на “мен”
обект на перцепция.

Тази представа за дуалистичната идентичност на човека може да се обобщи по
следния начин [Основата на схемата е заимствана от 134,118-119].

ИДЕНТИЧНОСТ ЗА СЕБЕ СИ (I)
• Биографичен процес.
• Актове на принадлежност и самоопределяне («Какъв тип жена или мъж искате

да сте вие?») «Вие казвате...».
• Азова идентичност (изискуема принадлежност).
• Реална социална идентичност.
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• Субективно взаимодействие между: идентичности наследени и преследвани
като цел.

• Алтернатива между: непрекъснатост-репродукция и прекъсване-промяна.
• Опит, свързан със стратификация, дискриминация и социално неравенство.
• Идентификация с привлекателни и защищаващи юридически категории.

ИДЕНТИЧНОСТ ЗА ДРУГИТЕ (Me)
• Относителен, систематичен и комуникационен процес.
• Актове на определяне («Какъв тип жена или мъж сте вие?») «Другите казват...».
• Родова идентичност (определително име).
• Въображаема социална идентичност (етикетаж - labelling).
• Обективно взаимодействие между: идентичности определени/предложени и

поети/включени.
• Алтернатива между: кооперация-признаване и конфликт-непризнаване.
• Опит, свързан с властта, престижа, авторитета.
• Идентификация с юридически структурирани и легитимни институции (държава,

религия...).
В разбирането на Мийд усвояването на социалните роли от детето има две

страни. Първата е когнитивна: детето реконструира една перспектива за бъдещето.
Втората е свързана с идентификацията: детето интериоризира, приема и усвоява тази
перспектива. Това става чрез следните инструменти за интериоризиране на нагласите:
жестовете, езикът, активността в играта.

Мийд предупреждава за основните източници на проблеми за социализацията.
Това е рискът от «раздвояване на Аза» възможността през етапа на първоначалната
социализация в детето да се сблъскат колективната идентичност (мен”, “себе си”, Me,
moi), свързана с дисциплина, конформизъм, пасивност и индивидуалната идентичност
(“аз”, I, je), свързана с оригиналност, творчество, но и несигурност.

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КОНСТРУИРАНЕТО НА АЗ-А.  Има  няколко  насоки  в
изследванията на Аз-концепцията на човека: (1). анализ на модалността на организацията
на Аза (когнитивно направление); (2). значение на етноматрицата за развитието на Аза
(социално направление); (3). значение на емоционалните процеси и на психосоциалните
потребности като двигатели на развитието на Аза (мотивационно направление)

Разбирането за идентичността се разгръща в две насоки:

СТАТИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ. Идентичността като структуриран и йерархизиран
ансамбъл от стабилни, достатъчно статични, качествено определени значими елементи
на Аза, всеки от които с граници на значимост, фиксираност и стабилност (self-attitudes)
[128]. Организацията на Аз-а отразява организацията на обществото.

Представител на тази концепция е Манфред Кун (M.Kuhn). Заедно с Макпартлънд
(MacPortland) той конструира известният тест на 20-те въпроса (Кой съм аз?) — Twenty
Statements Test. Анализът се прави по ранжиране и по категорията на представите —
социални и чисто психологични. Това е един тест, който е превъзходен за сравнителен
интеркултурен анализ. Авторите считат, че той долавя адекватно «аз-атитюдите», на
хората, които отразяват позициите им в обществото и в референтните групи [45].

Друг автор е РалфТърнър. Тя е една автентичност на социалния актьор, който
«иска да бъде себе си». Идентичността се конструира на три нива: образ за себе си,
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който човек има и който може де се променя всеки момент; Аз-концепция, която се
възприема като стабилна и неизменна — «моето истинско Аз»; система от социални
роли и статус, свързани с Аз-концепцията. [113]

Изграждането на Аз-концепцията е  продължителен и  сложен процес. Той е
детерминиран от интеракциите на личността и изобщо от другите хора., кат образите на
другите са много по-достъпни за промяна, отколкото собствения («Ефект на актьора -
наблюдател» — Джонс и Нисбет).

ДИНАМИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ. Идентичността като сбор от представи за себе си,
които непрекъснато са подложени на натиск за промяна в хода на интеракциите с другите
хора и които образи са една прагматична и функционална величина, като активна и
гъвкава конструкция - “взаимозаменяемост на идентичността” (the fungibility of identity).

Херберт Блюмер (H.Blumer) развива идеята за “Аз”, дефинирано като “вътрешен
разговор”. Във взаимодействието със своето вътрешно «Аз» индивидът не достига до
краен резултат — постоянно се менят индикациите, интерпретацията на постъпките и
действията, дефинират се и предефинират цели  и пр. Това е едно много продължително
изкристализиране на «Аз - концепцията» на базата на емпирично придобити лимитации.

Идентичността се анализира като резултат от преговори (Scott, Lyman, McCall,
Simmons). Според тях идентичността се формира в резултат от взаимодействията с
другите хора. Всяко извинение и оправдание, което изричаме при контактите си с другите
е фактор за развитието на идентичността, тъй като засяга мотивите, целите, задълже-
нията, правата, статуса и пр. Продължител на линията на тази концепция е Ирвинг
Гофман [19]. Той разглежда три вида идентичност: социална (връзка с исторически
наличните културни стереотипи), личностна (взаимодействие между информационния
контрол и справянето с дискредитираща информация), Аз-идентичност (екзистенциално
его, усещане за екзистенциална непрекъснатост). [19;79]

“АЗ-КОНЦЕПЦИЯ” И ИДЕНТИЧНОСТ. Концепцията за функционирането на Аз-а
като процес на взаимодействие на човек със самия себе си има една важна особеност,
която се фиксира с термина «идентичност». Той е централен при Ерик Ериксон, който му
дава психоаналитична интерпретация.

РАЗВИТИЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА. Теорията на Ерик Ериксон [23] представя раз-
витието  на идентичността  (индивидуализацията). Идентичността е  психо-социално
образование  с две  страни  — външна  и вътрешна  (Его-идентичност). Външната
идентичност е представата за обособеност и непрекъснатост на съществуването на
индивида, който въпреки промените си остава един и същ. Его-идентичността съхранява
координацията и логиката на поведението чрез съотнасяне на представите за себе си с
представите за значимите други хора и мястото сред тях.

Критерии за идентификация са целостността на телесната организация (пер-
цепция за  тялото, телесен  стереотип, телесна  концепция), целостността на опита,

идентичност с майката, идентичност с групата, отказ от автоеротизма, решение на
Едиповия комплекс, връзки със света, любовни връзки.

Тя се формира под влиянието на определена култура (социално-културната и

етническа среда) и най-вече в детска и юношеска възраст (епигенетична задача) под
влияние на родителите и другите фактори на социализацията.
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Тенденцията на индивидуализация се развива по следния начин: (1). младен-
чество: доверие; (2). ранно детство: самостоятелност — срам, съмнение; (3). предучи-
лищна възраст: инициативност — чувство за вина; (4). училищна възраст: трудолюбие
— чувство за малоценност; (5). юношество: идентичност — объркване на идентичността;
(6). ранна средна възраст: интимност — изолация; (7). зряла и късна средна възраст:
съзидателност — бездействие; (8). старост: цялостност.

Тенденцията на привързаност, от своя страна се развива по следната схема:
(1). младенчество: недоверие;  (2). ранно детство: обектна и азова константност —
самотност и безпомощност; (3). предучилищна възраст: игривост — пасивност или агре-
сия; (4). училищна възраст: симпатия и сътрудничество — прекалена предпазливост
или сила; (5). юношество: взаимозависимост — отчуждение; (6). ранна средна възраст:
изпробване на жизнени стилове и професии — плуване по течението; (7). зряла и късна
средна възраст: консолидация на жизнения стил — пустота; (8). старост: отчаяние.

3.4.7.3. ЕТНИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ

ЕТНОС И ИДЕНТИЧНОСТ. Традиционно етнолозите и психолозите разглеждат
етноса като устойчива в своето съществуване реална социална група, формирана в
хода на историческото развитие на обществото, опознавана от членовете, на основата
на някакви признаци, възприемани като етнодиференциращи. Съществува и друг подход
- етносът се разглежда като социална конструкция, възникваща и съществуваща в
резултат от целенасочени усилия на политиците и интелигенцията за достигане на
колективни цели -  преди всичко  обезпечаване на  социален комфорт в рамките на
културно-еднородни общества.

Етническата общност изпълнява важни за всеки човек функции. Тя ориентира в
обкръжаващия свят, задава общи жизнени ценности, защищава, поддържа социалното и
физическо самочувствие.

Всички хора имат нужда да се усещат като част от някаква общност – етнос,
партия, семейство... За разлика от всички останали, етническата група е изключително
стабилна, особено по отношение на статус – не можеш да изключиш някого от нея.
Поради това и тя е най-надеждната група за поддръжка (постфигуративна етническа
култура).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Етническата идентичност се определя като разбиране на индивида
за членство в определена група и обвързване с културните ценности на групата. Това е
субективният аспект  на  етническата  принадлежност. Етническата идентичност  е
компонент на социалната идентичност. Тя е поддръжка на връзките в една  група  и
процес на акултурация (линеален и бидименсионален модел).

ЕТНОДИФЕРЕНЦИРАЩИ ПРИЗНАЦИ. В качеството на етнодиференциращи
характеристики могат да се проявяват най-различни признаци: език, ценности и норми,
историческа  памет,  религия,  представи  за родната  земя, мит  за общите прадеди,
национален характер, народно и професионално изкуство. Те са най-често елементи на
духовната  култура.

Значението и ролята на тези признаци се менят в зависимост от: особеностите
на историческата ситуация, от стадия на консолидация на етноса, от особеностите на
етническото обкръжение. Те може да се отразяват повече или по-малко адекватно,
изкривено, дори лъжливо. Важното за етноса е преди всичко общността на представите
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за някакви признаци, а не само по себе си културното различие. Това е особено важно в
условията  на  унификация  на  културата,  при  което  количеството  на  възможните
етнодиференциращи признаци непрекъснато намалява.

ЕТНОИДЕНТИЧНОСТ. Тя е част от социалната идентичност на личността. В ней-
ната структура се отделят три основни компонента: когнитивен (знания, представи за
особеностите на собствената група и осъзнаване на себе си като член), афективен
(оценка на качествата на собствената група, значимост на членството в нея) и пове-
денчески  компонент  (система от отношения  и действия  в различни етноконтактни
ситуации). [16]

ВЪЗРАСТОВО РАЗВИТИЕ НА ЕТНИЧЕСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ. Преминава през
ред етапи, съотносими с етапите на психическото развития на детето. Според Пиаже,
развитието на етническата идентичност е създаване на когнитивни модели, отговор на
които са етническите чувства. Пиаже определя три етапа в развитието на етническата
идентичност: (1). дифузна идентификация - на 6-7 години детето придобива първите
фрагментарни и несистематични знания за своята етническа принадлежност, като данни
от изследвания регистрират представи на възраст 3-4 г.; (2). на 8-9 г. детето вече ясно
се идентифицира със своята етническа група на основата на етничността на родителите,
местоживеенето и майчиния език; (3). на 10-11 г. етническата идентичност е формирана
в пълен обем, като детето осъзнава уникалността на историята и  спецификата на
традиционната битова култура.

Индивидуалният темп на съзряване и формиране се определя от това, дали
детето живее в моноетническа или мултиетническа среда. Последната дава повече
възможности за знания и отношения поради възможността за сравнение. Отсъствието
на опит в междутническата комуникация обуславя по-малкия интерес към собствената
етничност, тъй като тя не се схваща като жизнено важен проблем.

ИДЕНТИЧНОСТ В МУЛТИЕТНИЧЕСКИ ОБЩЕСТВА. В мултиетническото общество
хората демонстративно  поддържат  позитивна  групова  идентичност,  проявявайки
предубеждения  по отношение  на представителите на  другите eтнически  групи  и
избягвайки  тясното  взаимодействие  с  тях.  Вариантите  са:  (1).  моноетническа
идентичност - пълна асимилация; (2). биетническа и множествена етноидентичност –
използване на опита от една група за адаптация в другата, без заплаха за ценностите на
своята собствена; (3).  маргинална етноидентичност – колебание между две култури,
без да се овладее пълноценно нито една от тях, криза в идентичността, вътреличностни
конфликти.

КРИЗА НА ИДЕНТИЧНОСТТА. Контактът между хората е контакт и на културно
ниво. Всеки има определена културна идентичност. Между тях се развива също процес
на акултурация. Понякога може да се стигне до истинска криза на идентичността,
при която индивидът губи основните си маркери, които са в конфликт с доминиращата
култура. Това е много важен процес за имигранти и за малцинствата. Изборът на реакция
може да се систематизира в следните видове: (1). асимилиране на чуждата култура и
придобиване на нова идентичност; (2). интеграция - възприемане на културните импе-
ративи на другата култура като доминиращи, без загуба напълно на своята идентичност;
(3). възприемане на чуждата култура като заплаха и разграничаване от нея в различна
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форма. Силно развитие на етноцентризъм.

3.4.7.4. ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ

ЕВОЛЮЦИЯ НА ОТНОШЕНИЕТО ИДЕНТИЧНОСТ-ИНТЕГРАЦИЯ. В исторически план
отношението идентичност-интеграция претърпява значителна еволюция. То се свързва
с развитието  на  образованието  по  линията  етноцентризъм–мултикултурализъм–
интеркултурализъм, което всъщност отговаря на развитието на обществото по линия
на намаляване на расистките му нагласи и практики.

През 50-те години широко се пропагандират теории за структурната асимилация
на чужденците и малцинствата. През 60-те, вече на преден план изниква проблемът за
интеграцията, която все още изхожда от идеала за едно хомогенно общество, като резул-
тат от адаптирането на имигрантите и възприемането на начина на живот на болшинст-
вото. Сравнително нов момент е за толерантността към чуждите култури. Тогава се
формираха и концепциите за етническите малцинства. През 70-те, вече основните терми-
ни са «мулти-» расово, етническо, културно общество. Развиват се теориите за кому-
никацията на културите и за културния плурализъм. През 80-90-те основният проблем е
за уникалността на културите и взаимното обогатяване в хода на интеракцията им.
Основният термин е вече «интер-».

Отношението към културната идентичност на човека се изменя с промяната на
теориите. По същия начин навлиза и в практиката на училището. Основният проблем е
за лингвистичния аспект на идентичността: отношението малцинствен-официален език.
Вторият аспект е за културната идентичност — хабитус, религия, социално поведение.

Въпросът за отношението идентичност-интеграция има различни измерения:
пространствени (в различните страни и региони на една страна), темпорални (различни
поколения, мигранти и родени в страната и пр.), както и социални (различни страти и
класи). Това прави общият подход много съмнителен и по принцип опитите за решаването
му  така претърпяха неуспех. Практиката  роди много  варианти  за  решения.  Най-
очебийният пример е с билингвизма.

Училището  трябва да  създаде предпоставки  за  формиране  и  развитие на
човешката идентичност. Неговите задачи са изключително важни, тъй като то е най-
силният инструмент в ръцете на държавата в  това отношение. Тук  проблемите  се
пораждат не толкава от теорията, която в общи линии е ясна, а от практиката, тъй като

в основата й стои социокултурната идентичност на съответната група (например, ром),
която трябва да се трансформира в съответни образователни практики. Тази идентич-

ност, която става модел за идентификация на детето трябва да се изучи и трансфор-
мира в педагогически  подходящ вид, което е задача на цяла група науки — културна

антропология, етнометодология, социосемиотика, социална психология, социология и
пр. Подобен е въпросът и със съдържателното отношение на различните култури в

обществото (общо-различно), както и за присъствието на всеки от тези елементи в
структурата на «базовата личност».

ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ. Европейската идентичност е необходима за
Европейския Съюз (ЕС), за да се избегне “фрагментацията, хаосът и конфликтите” от
всякакъв вид  (военни,  социални,  икономически  и  политически)  и  да  спомогне  за
достигането  на  кохезия  и  солидарност.  Европейската  идентичност  трябва  да
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изкристализира - Европейците трябва да увеличат чувството си за съвместен живот,
споделена съдба и т.н. [129 ]

ДВА КОНТЕКСТА НА ИДЕНТИЧНОСТТА. Има два типични контекста за използване
на думата  идентичност  в  документите  на  ЕС. Първо,  съществува  потребност  от
идентичност на ниво ЕС, като тя трябва да бъде възприета като очевидна и отвътре, и
отвън. Второ, съществува потребност от уважение на съществуващата национална
тъждественост на държавите-членки. [129]

ГРАЖДАНСКА (НАЦИОНАЛНА) И ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ. Те се отличават
по различни измерения: съдържанието, политическата стратегия, политическата цел и
конкуренция, идеята за гражданството, идеята за културна идентичност и отношението
между гражданство и културна идентичност. [129 ]

НАЦИОНАЛНА (ГРАЖДАНСКА) ИДЕНТИЧНОСТ.  Реализация на правото на
културно различие и участие в демокрацията, относителни политико-икономически и
културни права, субективни цели; насочена е към индивидуален актьор; политическите
проблеми,  с  които е  свързана  са  партикуларизъм,  културализъм  и  национално
гражданство; политическа цел е създаването на мултикултурна държава; културната
идентичност е свързана с континуум от различия: колективи, интериор, ежедневен начин
на живот. Отношенията между гражданство и културна идентичност може да се изрази
с формулата: “Култура И гражданство”.

ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ. Реализация на потребност от комбиниране (обеди-
нение)  на националните идентичности в  глобална идентичност,  чрез индивидуални
политико-граждански и  права, обективни цели; насочена е  към  колективен актьор;
политическите проблеми, с които е свързана са универсализъм; вторично гражданство;
политическа цел е създаването на национална супердържава; културната идентичност
е свързана с опозиция на различията; външни граници; общо политическо и технологическо
историческо наследство. Отношенията между гражданство и културна идентичност
може да се изрази с формулата: “Култура ИЛИ гражданство”.
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4. ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

4.1. МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ И ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗЪМ

Преди да се направи един анализ на понятията мултикултурализъм и интеркул-
турализам, ще дефинираме и някои други по-рядко използвани понятия, но които са
свързани помежду си.

МОНОКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ (MONO-CULTURAL EDUCATION). Образование,
основано на хегемония на една култура или културна общност (етнос, религия, иде-
ология и пр.). Характерно е за XIX и първата половина на XX век (концепцията една
нация, една държава, една църква, една идеология...) за общества от расистки или
асимилационистки тип. В курикулума и педагогическата практика се регистрират прояви
на расизъм (демонстриране на изначалното превъзходство на една раса или етнос над
други), етнически и расови предразсъдъци (устойчива мрежа от мнения и представи на
членовете на една група за другите), етноцентризъм (тенденция за надценяване на
своята  и  подценяване  на  чуждите  етнически  групи),  дискриминация  (нерав-
нопоставеност  на  социално,  институционално  и  пр.  ниво),  социална  дистанция
(подчертаване  на  различията  и  диференциацията  в  социален  план),  социално
неравенство (институционално или структурно).

МУЛТИКУЛТУРНО (MULTICULTURAL) И ПЛУРИКУЛТУРНО (PLURICULTURAL)
ОБРАЗОВАНИЕ. Имат сходно значение, от “много”, “повече”. Това са статични характе-
ристики на ситуацията. Всяко общество всъщност е мулти- и плури-културно, тъй като
е съставено от индивиди и групи, представящи различни култури.

ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ (INTERCULTURAL EDUCATION). Терминът пос-
тавя акцент върху динамиката на процесите на акултурация. Терминът има две части:
“интер-” експлицитно предполага реални взаимоотношения (интеракции), взаимозави-
симости; “култура” — свързва се с особености на ценностите, начина на живот, регла-
ментации на взаимоотношенията между хората, представи за света, начини на взаимо-
действие, представи за време и пространство и пр.

ТРАНСКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ (TRANSCULTURAL EDUCATION).Терминът
включва в себе си една представа за граница: динамично и реципрочно отношение.
Взаимодействията не се изключват, но не се и предполагат. Често като синоним в англо-
езичната литература се използва “cross-cultural education”, но използването на пос-
ледния термин е много широко и двусмислено — и в смисъл на мулти- и на интер-
културно образование.

ГЛОБАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ (GLOBAL EDUCATION). Формира знание, навици и
отношения, основа за вземане на решения и участия в свят, характеризуем с културен
плурализъм, взаимна обвързаност и международна икономическа конкуренция. Базира
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се основно на такива области като международни отношения и международна икономика,
световна история, екология, география, културология, етнология и пр. Учениците трябва
да разберат смисъла и сложността на процесите на глобализация и да изградят навици
за интеркултурно взаимодействие, ако искат да станат ефективни граждани на един
плуралистичен и взаимозависим свят. [190]

МЕЖДУНАРОДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (INTERNATIONAL EDUCATION). Обезпечава
знания, навици и опит, свързани с образованието в другите страни (познаване на особе-
ностите на  другите  образователни системи)  и  подготовка  за  учене  в  тях,  както и
опознаване на особеностите на чуждестранните ученици и студенти в собствената
страна. [Ib.]

ТЕРМИНЪТ “МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ”. До 60-те години на ХХ век доминират
постановките на Маркс, Вебер и Дюркем, характерни за индустриалните общества, че
социалната диференциация под формата на класи е движещата сила в обществото.
Етносът и расата се разглеждат като анахронизми. Тенденцията към глобална културна
хомогенизация, символизирана с метафората “глобално село” се свързва с асимилацията
като неизбежен процес.  Етническите  конфликти в някои  мултиетнически  страни и
антиколониалните движения доведоха до преоценка на тези разбирания [5; 192].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Мултикултурализмът се определя от Фоуърс и Ричърдсън (Fowers,
Richardson, 1996) като “социално-интелектуално движение, което приема разнообразието
като основна ценност и основен принцип и изисква с всички културни групи да се отнасят
с  уважение  като  към равни...  в  основата  си  това е  морално  движение,  което  е
предназначено да увеличи достойнството, правата и признанието на различните групи.”
Това движение се отнася към “моралните и политически традиции на Евро-американската
цивилизация.” Това е едно либерално-идеалистическо движение, което разширява идеята
за индивидуалната уникалност към културните групи.” [108]

Според Ч. Ридли и Д. Мендоса има  три категории определения  на термина
“мултикултурност”.

Включващи (широки) определения.  Мултикултурността  включва  много
характеристики, свързани с идентичността: раса, етнос, религия, пол, език, физически
белези, социо-икономически статус, географско местоположение, националност, начин
на живот и пр. Мултикултурализмът се свързва с културния плурализъм и културното
разнообразие. Съгласно тази представа, целият живот в някаква степен е мултикултурен
и изисква усилие, за да се съединят социалните агенти.

Изключващи определения. Свързват се с ограничени ситуации, при които
агентите са от различни расови или етнически групи: крос-културни взаимодействия,
“гранична педагогика”. Счита се, че широките определения размиват ситуацията и не
дават възможност да се види истинското крос-културно взаимодействие. Мултикултура-
лизмът се свързва само с цвета на кожата или с малцинствените групи. Много се спори
за това, дали расовите различия водят до културни различия. Възраженията са силни.
Друг често срещан случай е свързването с групите, застрашени с дискриминация, т.н.
“популации в риск” - малцинства, в т. ч. и гейове, социално слабите, възрастови групи,
жени, инвалиди и пр. Границите на тези популации са много аморфни.

Национални или международни определения. Мултикултурните измерения
се извеждат или от националните, или от международните отношения. Счита се, че
широките определения обезличават и двете [207].
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ПОЛИТИЧЕСКИ ПОДХОДИ КЪМ МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА. Съществуват три
подхода към културното или етническо разнообразие в национален мащаб с множество
вътрешни вариации.

Интеграционисткият подход е най-характерен за Франция, където се отхвърля
възможността  за национални или лингвистически малцинства  на нейна  територия.
Националността е основана на концепцията за гражданство. Всички французи имат
равни граждански, културни и лингвистични права като индивиди, като не се признават
такива на групите. Непризнаването на групови права е път за съхранение на държавното
единство и обществената кохезия. Терминът “мултикултурен” и “мултикултурализъм”
се употребява в демографско-описателен смисъл.

Етническият (“кръвен”) подход е  свойствен  за  Германия  и  Япония.
Гражданството е основано на етнически произход. Жителите на страната, които не са
германци, например, макар и родени и живели само там не получават гражданство
лесно, докато то се дава веднага на германците, които идват отвън. Терминът “мулти-
културен” и “мултикултурализъм” се употребява в идеологическо-нормативен смисъл.

Мултикултуралисткият подход като систематичен и всестранен отговор на
културното и етническо разнообразие, с образователни, лингвистични, икономически и
социални компоненти и определени механизми е приет като принцип за устройството на
Австралия и Канада. Терминът “мултикултурен” и “мултикултурализъм” се употребява
в  програмно-политически смисъл.  Свързва  се  с  определена политика  спрямо
етническото разнообразие.[192]

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИ И КУЛТУРОЛОГИЧЕСКИ ПОДХОДИ КЪМ
МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА. Мултикултурализмът отхвърля концепцията за асимилация -
пълна социална интеграция на хората в обществото, идентификация с доминиращата
култура и институции; близки или първични контакти с членовете на доминиращата
група; изчезване на етническата група като отделно юридическо лице и сбор от характерни
и различаващи я от другите ценности (Гордън) и издига идеята за културно равенство и
културен сепаратизъм. Концепциите са няколко.

Бикултурализмът е концепция, според която индивидите се идентифицират
културно на две нива - с техните първични групи (неформални, отношения: семейство,
роднинство, приятелство, обичаи, бит, традиции, език) и с институциите  (формални
роли в работата, в юридическата, образователната система, в системата на здраве-
опазването и услугите и др.). Тази идентификация обикновено е изгодна за тях, тъй като
ги въвлича в институциите. Често бикултуралната социализация е съпътствана от би-
лингвизъм.

Акултурация. Свързва се с изменения на културната идентичност и хабитус по
посока на господстващата култура в области, свързани основно с вторичните инсти-
туционални контакти. Акултурацията никога не е линеен и еднопосочен процес. В някои
елементи тя е асимилация, в други - “melting pot”, в трети поява на нови качества и пр.

Амалгамация. Процес, посредством който “всички групи, се смесват в една, и
се създава уникална култура, която е комбинация от всички тях.”

Множествена идентичност. В съвременното общество културната идентичност
на хората рядко е свързвана само с една култура, човекът е «транскултурен». Тя е
определена от множество фактори: етнос, нация, раса, пол, религия, сексуална ориен-
тация, възраст и др. Множеството идентификации на идентичността се изменят интен-
зивно с времето.

Посткултурализъм.  Съвременното  общество  е  навлязло  в  стадия  на
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посткултурализма, където културното съдържание на идентичността силно намалява и
където  поставянето  на  културни проблеми  само  замъглява идентификацията  на
социалните проблеми. С изключение на някои отделни случаи, индивидуалното поведение
на хората много малко се влияе от елементите на реалната култура. Етно-расовият и
културен компонент на идентичността стават все по-доброволни, вместо задължителни.
Постетническата  принадлежност подчертава  гражданския  характер на  модерната
държава. Амалгамацията и асимилацията са проявления на посткултурализма.

Мултикултурализмът  може  да  служи  като  предпазна  мярка  за  защита на
гражданските права на расовите, етнически и културни категории, дотогава, докато
расизмът съществува в една страна в някаква форма, т.е. докато тя не е станала
пълноценно посткултурно общество. [141]

Глобализъм. Съвременното общество има глобален характер. Хората и идеите
прехвърлят физическите и национални граници. Културните форми също нямат никакви
граници, структури или регулярност. Става все по-трудно да се правят различия между
групи хора или определени “култури” и даже между хората от различни нации. Културата
трябва да се осмисля в глобалните термини “етно-“, “медиа-“, “техно-“, “финан-“, “идео-
“. Това са каналите, по които културата изтича през границите. Отношението на тези
канали определя контекста на осмисляне на културата и мултикултирализма. Вместо
колективни различия, има глобален партикуларизъм, зависещ от мястото и времето.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИ И ФИЛОСОФСКИ ПОДХОДИ КЪМ МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА.
Според един от най-значимите автори в областта на постмодерната педаоггика - Питър
Макларен (McLaren,  1994),  оформили  са  се  няколко  теоретични  модели  на
мултикултурализма. Те са разбирания и за образованието. Всеки от тях има основа,
цели, методи за достигане на желаните резултати.

1. Консервативен и есенциалистски мултикултурализъм. Свързва  се  с
противопоставянето на колективизъм и индивидуализъм. Колективизмът акцентира на
равенството на хората. Всички имат “универсален човешки потенциал” и подлежат на
уважение. Характерът и проявлението на този потенциал, обаче, са определени по
нормативните стандарти на мнозинството. Всеки има равни права на справедливо
разпределение на благата (и образователни), стига да е придобил необходимия културен
капитал (“норма”). Класическите ценности на Елада, Рим и Европа и на бялата раса са
основа  на  цивилизацията  (Евроцентризъм) и на  “общочовешката”  култура. Те  са
основания и на образованието като подготовка за гражданство. Тези, които не могат или
не искат да се придържат към тази културна норма, са непълноценни, лишени от културен
капитал и лошо социализирани. Критиката на Макларен е в следните насоки: културата
на доминантния етнос е издигната в норма, от позициите на която се измерват всички
други расови и етнически групи, в повечето случаи тя не се афишира (невидима норма)
и затова е още по-опасна; консервативният мултикултурализъм е основан на асимила-
ционистка идеология, като другите етнически групи са в периферията на основната
култура; този мултикултурализъм е моноезиков; образователните стандарти, прилагани
към всички деца са основани на една култура и облагодетелстват нейните носители.

2. Либерален мултикултурализъм. Хората са естествено равни по основните
си права,  но  в  действителност това  равенство  отсъства  поради  неравенството в
социалната и образователна сфери. За да се промени ситуацията, трябва да се премахнат
съществуващите културни, социални и икономически ограничения. Според Макларен, и
този вариант е “етноцентристки, потиснически и универсалистки хуманистичен”. Той е
асимилационистки, тъй като асимилацията се възприема като необходимо предварително
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условие за равно разпределение.
3. Ляволиберален мултикултурализъм, мултикултурализъм на различията.

Подчертават се културните различия, като те са причината за различията в поведението,
ценностите, отношенията, познавателните стилове и социалните методи. Съгласно
Търнър (Turner,1993), в тази теория културата става признак за етническа идентичност
и “лиценз за интелектуален и политически сепаратизъм.” Индивидуализмът акцентира
върху принципите за равно уважение на различията. Обществото е множествено и
институциите трябва да защищават партикурализма в него. Културната идентичност на
човека е главното изражение на универсалния му потенциал, поради което подлежи на
безусловно уважение. Мултикултурната политика трябва да даде възможност на човек
да се освободи от оковите на колективната идентичност. Позицията е най-тясно свързана
с ляво-либералните философии. Макларен критикува игнорирането на  социалните и
исторически основания на различието; игнорирането на въпроса за неравномерното
разпределение на ресурсите  в обществото,  която води до  културни,  политически,
икономически и социални проблеми, пораждащи и поддържащи различията.

4. Критически мултикултурализъм. Културното разнообразие e основание за
анализ, преосмисляне и преразглеждане на основни понятия и принципи, обичайни и за
доминиращата, и за малцинствените култури, за да се създаде една нова, по-жизнена,
открита и демократична обща култура. Съгласно Макларен, този модел потвърждава, че
различията имат и политически и идеологически корени, т.е. има култура на “господарите”
и на “робите”; предлага различията да се разглеждат винаги като отношение на социално
и културно; стреми се да преобразува социалните и исторически условия, пораждащи
различията, така че те да не са основани на доминиране и подчинение. Границите на тази
среда са лингвистични, пространствени, идеологически и географски. Това са граници на
“другостта”  и  дават  възможности  за  разграничаването,  поддържането  и
възпроизводството й.

5. Антропологически мултикултурализъм. Мултикултурализмът е изискване
на политически плуралистичното общество, в което никоя култура няма привилегирована
роля. Всяка култура се защищава от позициите на категорията универсални човешки
права, тя има равни достойнства и ценност, и има право на равна защита и поддръжка
от държавата. Културните проблеми са юридически проблеми.

6. Бунтовнически мултикултурализъм. Категорията е въведена от Анри Жиру
(H. Giroux, 1994) за описанието на педагогически практики, които дават възможност
училището да стане място, където учениците и учителите да пресекат границите на
своите култури (border pedagogy), да влязат в диалог, да развиват нова множествена
културна идентичност. [205]

ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗЪМ. Интеркултурността е един сравнително нов феномен и
това обяснява актуалността му в педагогическата теория. Той е политически, правен,
етически, религиозен и педагогически проблем, доколкото се основава на принципите на
свободата,  толерантността и любовта,  които  са едно  като  категории, а друго  като
конкретни социални практики. Той зависи и от състоянието на междудържавните отно-
шения както в региона, така и в глобален мащаб. Той противоречи в много голяма степен
на натрупания опит и традициите в образованието, основани на етноцентристки подход.

Интеркултурността е  понятие,  което отразява най-точно процесът,  който  се
развива повсеместно през втората половина на нашия век. Започнал като един отговор
на расизма и асимилационната политика и като една философска концепция, той се
трансформира в социална, медийна и особено в образователна практика. Последното е
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особено важно, тъй като изисква изграждане на определен модел на мислене и поведение
в бъдещото дейно поколение.

Терминът «интеркултурно» и производните от него поставя акцент върху дина-
миката на процесите на акултурация - предполага реални взаимоотношения (интеракции)
и взаимозависимости. Различията с «мултикултурно» и други производни е в това, че
те акцентират върху  статичните характеристики на ситуацията.

В англоезичната литература терминът “интеркултурно” се употребява рядко, за
разлика от други езици - основно европейски. “Мултикултурно” е широко употребяван и
контекстен термин. В литературата след 90-те години смисълът му се свързва повече
с динамиката на акултурационните процеси и взаимното обогатяване на културите, т.е.
практически термините “интеркултурно” и “мултикултурно” се покриват.

ИНТЕРКУЛТУРНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. Интеркултурното взаимодействие
(употребява се и терминът «интеркултурна комуникация») е отношение между културите,
основано на плурализъм, гаранция и защита на всички социални групи, на правото на
идентичност и сътрудничество.

Интеркултурността предполага диалог и взаимно обогатяване на  културите.
Методологическата й база е абсолютният културен релативизъм, възможен само в едно
наистина демократично общество. Проблемът е в отношението абсолютно-относител-
но в една култура и в културите изобщо, както и в ценностната система, на базата на
която се прави тази оценка. Освен това, трябва да се има предвид, че релативизмът
като концепция съществува по-скоро на елитарно ниво и като теория, отколкото като
масова нагласа и като практика. По начало всяка култура е етноцентристка, но има
догматичен и критичен, радикален и толерантен етноцентризъм. [199]

Културната идентичност е едновременно и условие, и пречка за интеркултурна
комуникация; възприемането на другите като чужденци засилва диференциращите
механизми. Тези механизми затрудняват едно точно оценяване на различията. Трябва
да се акцентира на другите като подобни, за да се достигне до разбиране и разпознаване.
[180]

МУЛТИКУЛТУРНОСТ И ИНТЕРКУЛТУРНОСТ В ОБРАЗОВАНИЕТО. Мултикултур-
ното образование и свързаната с него педагогическа теория се заражда и развива най-
динамично в САЩ и Западна Европа през 60-те години на ХХ век. Първата фаза е на
формиране на  проблематиката и  критичен подход  към  съществуващата практика.
Изразява  се  в открояване  на националните и  етнически  различия,  проучване  на
специфичните проблеми на възрастните и децата от съответните етноси, приемане на
постановките за плурализъм на културата и за противопоставяне на асимилационизма.
Това се съпровожда с постепенно затихване на функциите на националната държава,
особено като идеология и политика, за сметка на развитие на глобализационните процеси.

Втората фаза (70-те години) се  характеризира с  приемане  на  тезата  за
равенство на различните култури и особено на езиците и интеграцията им в училищната
практика. Свързва се с проучване на училището като система от социални, икономически
и пр. фактори, които влияят на този процес. Основният проблем, който подлежи на
решаване е този за билингвизма. Училището трябва да противостои на процесите на
асимилацията и налагането на хегемонистична култура.

Третата фаза (80-те години) е постепенен преход към интеркултурно обра-
зование и интеркултурна педагогика. От педагогика на интеграцията, тя постепенно
става педагогика на взаимодействието. Става преход от общи постановки към конкретно
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приложение на тази теория. Разработват се специфични образователни проекти и ди-
дактически модели, които са насочени към специфични адресати и които включват
освен училището и други институции и частни фактори, така че освен училищния живот
се обхваща спорта, културния живот (изкуството), религиите и пр. В много случаи тези
проекти не са само практическа реализация на идеи, а и разработка на нови теории.

В следващият етап (90-те години)  се разработват  теории и  практики  за
въвличане в  системата на  интеркултурното  образование на медиите,  основно  на
телевизията.  Интеркултурното  образование  се  свързва  с  концепцията  за
«мондиализация на културата», като противопоставяне на практиката за доминиране на
една култура над друга.

АРГУМЕНТИ ПРОТИВ МУЛТИКУЛТУРНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ. В дискусията относно посочените явления основните аргументи “против”
са:  че  те по-скоро  разделят  хората по расов и  културен  принцип,  отколкото да  ги
обединяват; че те развива конформизъм, което като модел на поведение е нежелателно
в определени ценностни системи; че те дават предимства на “другите” за сметка на
доминиращото население, противопоставят се на политиката на равни възможности,
тъй  като  отдават  повече внимание  на малцинствата  -  при  съвременни  условия,
интеркултурното образование фактически е част от образователното неравенство;
етническата и  класовата принадлежности  са силно преплетени и  това обезсмисля
изтъкването на етноса като отделен фактор. Мултикултурното и интеркултурното обра-
зование елиминират проблема за социалното неравенство и действията против него
[172; 213].

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ. Всички концепции за
интеркултурно образование  се основават на    общи предпоставки,  съдържат общи
ръководни принципи за действие, споделят желанието да направят културния плурализъм
и етническото разнообразие основна съставка на образователния процес. Тези общи
предпоставки са няколко. [148]

Социалната реалност. Почти  всички  страни  са  културно  плуралистични,
социално,  езиково,  религиозно  и расово  стратифицирани. В  същото  време,  във
формалните обществени  аспекти  (политика, методи,  разпределение на  властта)
преобладават мнозинственият етноцентризъм и културните ценности на средната класа.
Същото е характерно и за образованието.

Въпреки плурализма на обществото, болшинството хора живеят в относително
изолирани анклави, далеко от други, които са расово, социално и културно различни.
Всичко това се отразява и на училището. В него процъфтява неофициалното неравенство,
провяващо се в расизъм, етноцентризъм, предразсъдъци, фаворитизъм, дискриминация,
културна хегемония. Доминират мнозинствените културни стандарти. Неспазването им
се разглежда като отклонение от правилната линия. Интеркултурното образование е
потенциално средство за коригиране на тези несправедливости.

Влиянието на културата и етническата принадлежност върху човешкото
развитие. Културата формира човешкото поведение, отношения и ценности. Социализа-
цията е културен феномен. Хората са социални същества, с индивидуални биологически
и психологически черти, определени и от тяхната етническа среда, колективно наслед-
ство и културен опит. Влиянието на културата и етноса е определящо в ранните стадии
на човешкия живот и преобладават след това до края на живота. Някои вторични елементи
на културата може да бъдат изменени след време и с опита, но основата на идентичността
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се запазва през целия живот.
Социализацията става проблематична в образованието, когато то е основано на

един културен модел и изключва всички други или когато се налага на културно различни
деца. Опитите за подобно налагане водят до културна адаптация, маргиналност, отчуж-
дение и изолация. С изключение на адаптацията, нито един от тези отговори не благо-
приятства максимизирането на човешкия потенциал и академичния успех на учениците.
Несъвместимостта между културата на училището и на различните етнически групи
трябва да е главен фактор  относно образователните интеркултурни програми.

Условия за ефективно обучение. Обучението е културен процес, реализиращ
се в социален контекст. За да стане обучението по-достъпно и равноправно за разно-
образните по култура ученици, техните култури трябва да са познати и по този начин да
се отстрани незнанието, наложено на образованието от доминиращия културен опит.

Училището обслужва човешките потребности от социализация, самоизграждане
и формиране на учебни навици. Всеки негов елемент е културно определен. То е отраже-
ние на обществото, огледало на доминантните културни ценности. Те се сблъскват с
културните нагласи на учениците. Неизбежният резултат е културен конфликт, незави-
симо че много често е непреднамерен.[148]

Учителите често се основават на лъжливата представа, че техните ценности,
вярвания и действия са норма за всеки и че, са извън всякакви културни ограничения,
или са културно неутрални. Това е особеност на традиционната педагогика и психология,
които се стремят да нямат никакво отношение към която и да е конкретна култура и все
още предстои да бъдат диференцирани в контекста на културно плуралистичната ситуа-
ция в училище. Идеята за универсален подход към детето, независимо от неговата
културна идентичност е парадоксален.

Философски предпоставки: постмодернизмът. От края на 60-те години започна
интензивен процес на промяна на възгледите в литературата, изкуството, филосо-
фията и науката, свързан с промяната и разпада на тези социални форми и ценностни
ориентации, които се свързват с модерността (индустриалното общество). Този процес
се означава като постмодернизъм.

ТЕРМИНОЛОГИЧНИ ДИСКУСИИ. Основната дискусия  се води по  линията
мултикултурно-интеркултурно образование. В англоезичната литература се предпочита
първият,  а  вторият почти не  се  среща. В  италианската  и  френска литература  се
подчертава разликата на интеркултурното образование по линията динамика—статика
с мултикултурното образование. Те се разглеждат като два етапа на развитие на интер-
културната педагогика. Интеркултурното образование е една реалност и перспектива
на образователните системи по света. То беше наложено в редица документи на ООН и
други международни организации.

4.2. ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВАТА
НА ЧОВЕКА

Същността на интеркултурното образование се изразява в документите на ООН
и неговите организации, както и на Европейските надправителствени организации. В
основата е Всеобща декларация за правата на човека, приета от Общото събрание на
ООН на  10.12.1948 г. [167]. Тя става универсален инструмент за развитие на процесите
в  тази  област.  В  чл.  26  (и  особено  в  §  2)  от  нея  се  разглеждат  проблемите на
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образованието. Правото на образование се разглежда като основно човешко право, и то
трябва да е изпълнено с дух на разбиране, дружелюбие и приятелство към всички
народи, расови и религиозни групи и да е насочено към разбирателство и мир между
народите. Всъщност тук са определени и основните характеристики на интеркултурното
образование. Всички останали документи са развитие на тези идеи.

Правото на образование  е  регламентирано и  в  Международния пакт за
икономическите, социални и културни права от 19.12.1966 година [Ib.]. В член 13, алинея
1 е записано, че: «Държавите-страни по този пакт признават на всяко лице правото на
образование. Те приемат, че образованието трябва да бъде насочено към пълното
развитие на човешката личност и на съзнанието за нейното достойнство, както и да
засили зачитането на човешките права и основните свободи. Те приемат освен това, че
образованието трябва да дава възможност на всички лица да играят полезна роля в
едно свободно общество, да насърчава разбирателството, търпимостта и приятелството
между всички народи и всички расови, етнически и религиозни групи и да подпомага
дейността на ООН за поддържане на мира.»

Правото на образование е регламентирано също и в Конвенцията на ООН за
правата на детето от 20.11.1989 година [Ib.]. Член 29 звучи така: «Държавите-страни
се споразумяват, че образованието на детето ще бъде насочено към: (а). развитие на
личността на детето, талантите и умствените и физическите му способности във въз-
можната най-голяма степен; (б). развиване на чувството за зачитане на човешките
права и основни свободи и на принципите, вписани в Хартата на Обединените нации;
(в).  развитие на  чувството  на  уважение  към  родителите,  към неговата  собствена
културна идентичност, към езика и ценностите, към националните ценности на страната,
в  която  детето  живее,  и  на  страната,  от  която  то  може  да  произхожда,  и  към
цивилизациите, различни от неговата собствена; (г). подготовка на детето за отговорен
начин на живот в свободно общество, в дух на разбирателство, мир, толерантност,
равноправие на половете и дружба между всички народи, етнически, национални и
религиозни групи и туземно население;  (д). развиване на чувство на уважение към
природната среда.

4.3. СЪЩНОСТ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Може да дадем следното
определение: образователен процес, в който участниците, представители на
разнообразни етнически, расови, религиозни и социални групи и съобразно
със своите институционални роли, традиции и интереси, работят
кооперативно, в дух на взаимозависимост и взаимно уважение, необходими за
обединението на страната и света.

В литературата се срещат много и различни други определения [141; 143; 148;
195; 220]. Визират се или културните характеристики на разнообразните групи, или
социални  проблеми  (политическа  власт,  икономически  ресурси),  или  расови
характеристики.

Интеркултурното образование се определя  като: движение..., философия...,
концепция..., процес..., подход..., методология..., съдържание..., политика и методи...,
структура и субстанция..., действие и отражение..., знание и ценности..., образователно
средство...
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Интеркултурното образование е характеристика на образователните процеси в
плуралистичните общества. Интеркултурното образование е базово за всички ученици
в едно културно, етнически и социално плуралистично общество. То е необходима пред-
поставка  за  качествено  общо образование.  То има  собствена ценност,  а  също и
инструментална ценност за подпомагане постигането на други образователни цел.

То е образование, за което интеркултурността е философия - възприемането на
всички култури в процеса на комуникация като такива, каквито са и развитие на взаимно
обогатяващи акултурационни процеси. То е движение за образователни реформи, насо-
чено към изменение на образователната среда, което изменя всички компоненти на
образователния процес - ценности, правила, учебни планове и материали, организационна
структура, методи и управленска политика, за да отразят културния плурализъм.

Интеркултурализмът в образованието предполага действия на всички нива -
обучение, администрация, управление, планиране, оценка, училищен климат. По такъв
начин,  всеки  въвлечен  трябва  да  играе  активна  роля  в  осъществяването  на
мултикултурното образование.

Интеркултурализмът в образованието предполага разнообразие по отношение
на съдържание, структури и методи, затова е за предпочитание конкретните педагози да
развият свои собствени концепции в пределите на общите граници, съответстващи на
конкретни потребности, отколкото да се налага някаква универсална структура.

Продължителен процес,  изискващ много време,  средства и усилия,  както и
подробно планирани и обмислени действия, целите на който едва ли ще се осъзнаят от
всички и едва ли ще се постигнат в пълна степен, затова по-скоро се възприема като
идеал, към който трябва да се стремим.

Институциализирана философия, която подчертава важността, закономерността
и виталността на етническото и културно разнообразие в живота на индивидите и групите;
политика и методи,  които  демонстрират  уважение  към  културното  разнообразие.
Хуманистична концепция, основана на човешките права, равенството, уважение на
алтернативните начини на живот, приемане, разбиране, и социална справедливост.

Образование с цел възприемане на демокрацията и мултикултурността на едно
общество и подготовка за живот в тези условия. Средство за достигане на образователно
равенство - учениците от различните расови, етнически и социални групи, от двата
пола и учениците с особености в развитието и поведението да имат равни образователни
възможности в училище.

Образование,  свободно  от  уклони  и  предразсъдъци,  изследващо  другите
перспективи и култури, вдъхновено от целта за формиране на деца, чувствителни към
множество жизнени пътища, различни способи за анализ на опит и идеи, отхвърляща
всички форми на дискриминация в обучението и междуличностните отношения в училище
спрямо  деца,  които  са жертви  поради  техните  уникални  културни характеристики
(етнически, расови, лингвистични, полови и т.н.). Етническите и културни малцинства
се  разглеждат  като  съставени  от  хора  със  специфични  и  различни  от  тези  на
мнозинството нужди, включително и от образование и от професионална квалификация.

Интеркултурализмът в образованието предполага фундаментални изменения в
концепцията, организацията и изпълнението на образователния процес, по посока на
отказ  от монокултурната ориентация  и  културните норми на  средната  класа. Тези
изменения трябва да са преднамерени, всеобхватни, продължителни. Той предполага
разнообразие на методите и интеграция на различни научни области - хуманитарни,
социални, природни, изкуство и пр.

Никой културен модел не е еднакво приложим към всеки човек. Образователните
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решения,  взети  без  отчитане  на  културния  плурализъм  не  могат  да  задоволят
потребностите на голям брой ученици по най-добрия възможен начин. Несъвместимостта
на културните структури, процедурните правила, ценностни ориентации, значимите теми
и стиловете на работа могат да причинят училищни проблеми на много културно различни
ученици. Максимизирането на училищните успехи изискват социална компетентност,
академически способности и културно съответствие.

Интеркултурното образование не е само лозунг и теория, а ежедневна работа. То
се изразява  най-вече  в  образование  в  различност  и постигане на  съзнание  за
собствената идентичност. Характерна особеност е, че формирането на учениците става
едновременно с формирането на учителя.

Интеркултурното образование има исторически измерения. То е необходимо за
разбиране на миналото: идентичността (личностна, културна, социална); историята и
културата на другите; еволюцията на мотивите им. То е необходимо и за посрещане
предизвикателствата на настоящето: ксенофобия, фундаментализъм, насилие. То е
основата на живота в бъдеще: мирно съжителство; солидарност; уважение на другите
хора.

4.3.1. ОСНОВНИ ЦЕЛИ

ОСНОВНИ ЦЕЛИ. Съветът на Европа формулира своите ръководни идеи на за
интеркултурното  образование  в  4  пункта:  (1)  Европейските  страни  са  станали
мултикултурални. (2). Всяка култура има своя заслужаваща уважение специфика. (3).
Мултикултурализмът е една възможност за културно богатство. (4). Изграждането на
общността  е  възможно само при взаимно  опознаване  (интеграция и  специфична
комуникация) на всички култури, при запазването на спецификата на всяка от тях  [Ib.].
На тази основа са и основните училищни образователни цели.

Целите на интеркултурното образование са многочислени и варират в зависимост
от контекстни фактори. Този въпроси се разглежда от много автори [5; 143; 153; 207; 224;
236], но най-доброто им изложение може да се види в работите на Ж.Гей, който ги
групира в  7  групи,  като  обхващащи  трите области  на  обучението  (познавателна,
емоционална и поведенческа) и включват и терминалните, и инструменталните ценности.
[148]

1. Развитие на етническа и културна грамотност. Необходимо е да се обезпечи
на учениците информация за културата, историята, приноса и перспективите на всички
етнически и расови групи в съответната страна, каквато традиционно не присъства в
курикулума, за да се заменят неточните, изкривени, повърхностни, едномерни, непълни
и неправилни образи на тези групи, получени най-вече от медиите с информация все-
странна, аналитична и сравнителна, за да се проявят подобията и различията във и
сред групите. Това се отнася най-вече до по-малките малцинства, които често са неза-
бележими. Целта е да се получи адекватна оценка на различните култури - ценности,
начин на живот и поведение и пр., независимо дали са представени или не в дадения
локален случай. Представяне на вариативността и различията на културите като едно
реципрочно обогатяване.

Тази информация е от значение и за представителите на мнозинството, и на
малцинствата. Типична грешка е приемането, че малцинствата априори са запознати
със своята култура и история или обратното, че тези знания са значими само за тях.
Тези знания са необходими както за разбирането на другите, така и на самите себе си.
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2. Личностно развитие. Интеркултурното образование води до развитие на по-
силно себеразбиране, положителна Аз-концепция и гордост от етническата идентичност
- разкриване на ценностите и връзките, съставящи уникалността на хората; изграждане
на познавателни, мотивационни  и  поведенчески  основания  за лична его-  социо-,
етноцентристка сигурност. Това прави личностното развитие на учениците по-качествено
и усилва  техните  интелектуални,  академични и  социални достижения;  помага  за
максимализирането  на  човешкия  потенциал,  задоволяване  на  индивидуалните
потребности, увеличаване на чувството за личностна ценност, доверие и компетентност.

3. Коригиране на предразсъдъци (ценности и нагласи). Силните етнически и
расистки предубеждения и етноцентристките ценности упорито се съхраняват в много
общества. Традиционни нагласи са, че някои етноси страдат от бедност и безработица
поради своя мързел и нисък трудов морал; доминирането на едни над други се отдава на
вроденото им интелектуално превъзходство и предназначението им да са лидери и пр.
Интеркултурното образование служи за коригиране на тези неправилни представи. Тази
корекция включва  две насоки  -  подкопаване на  увереността в  някои представи и
формиране на нови, положителни и обогатени представи, които да заменят старите,
отрицателни.

Крайната цел е приемане и уважение на културните различия; трансформиране
на образите и представите, свойствени за различните култури - основа на отношенията
и поведението; не доминиране на една култура над друга, взаимен обмен на ценности,
отричане на национализма, етноцентризма, сепаратизма; разбиране и зачитане на
уникалното етническо и културно наследство; придобиване на знания, нагласи, умения
за съществуване в сътрудничество, емпатия и солидарност - умение за възприемане и
разбиране на другия, конструиране на по-хуманен свят.

4. Постигане на интеркултурна социална компетентност. Учениците трябва
задължително да се научат да разбират хора, които са етнически, расово и културно
различни от тях и да взаимодействат с тях. Въпреки нарастващата мултикултурност на
обществото, повечето ученици живеят в етнически и културно изолирани анклави. Опитът
в крос-културни взаимодействия води често до отрицателни отношения, ценности и
очаквания;  груби  грешки на  тази  основа;  засилена  тревожност;  междурасови  и
междуетнически конфликти.

Интеркултурното образование може да ослаби това напрежение, да формира
навици за кроскултурни връзки, междуличностни отношения, контекстен анализ, разби-
ране на алтернативни гледни точки и културен анализ на условията на живот; развитие
на комуникацията между индивиди, групи, общества, за да се направи тя по-позитивна
и обогатяваща за всички.

5. Формиране на базови образователни навици.  Главна  цел  на
интеркултурното образование е да облекчи усвояването на основни учебни навици на
етнически  различни ученици,  свързани основно  с  тяхната  грамотност  (билингви);
развитие на постоянство и стремеж към достижения; стимулиране на учебните усилия
и настойчивостта; формиране на навици за критично мислене и решение на конфликти.
То се основава на разбирането, че част от проблемите на децата от някои етно-културни
групи  (малцинства)  се  дължат  на  несъответствието  на  интелектуалните  им  и
емоционални  особености на  училищната  култура.  Културно  контекстуализираното
обучение е предпоставка за образователен процес, който е по-ефективен за етнически
разнообразните ученици.

6. Постигане на образователна справедливост. Тази цел на интеркултурното
образование е по-широка и по-философска. Образователната справедливост означава
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възможност за прогрес и социална мобилност на меритократска основа и води до
социална, политическа и икономическа справедливост. Тя е недостижима  за някои
ученици, тъй като някои етнически групи нямат достъп до образование с най-високо
качество. Интеркултурното образование води до трансформиране на властните отно-
шения и реализиране на равенство за тези, които са депресирани поради своята култура,
начин на възприемане на света и поведение. Училището трябва да предлага възможности
на широк кръг хора да избират варианти на образование, които са съвместими с техните
културни стилове. Тези избори водят до паралелност във възможностите и сравнимост
в достиженията на учениците.

7. Развитие на личностна готовност за социални реформи. Крайната цел на
интеркултурното образование е да провокира процес на изменения в училищата, които
в крайна сметка ще се отразят на обществото. Училището играе конструктивна роля,
формирайки ученици със съответните ценности и навици, които са социални агенти на
изменения и които са склонни да преобразуват обществото в духа на философията на
мултикултурализма. То е път за гражданско образование и за формиране на ефективни
граждани на демократичното общество. В терминологията на Бенкс, то формира социално
критични политически активисти и компетентни лидери в културно плуралистично и
етнически разнообразно общество и свят. В същия дух е концепцията на Слитер и Грант
за мултикултурно образование за социална реконструкция.

4.3.2. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Посочват се следните
задачи на интеркултурното образование:

(1). Повишаване ефективността на училищната мрежа с цел обхващане на децата
на мигрантите и малцинствата.

(2). Поддръжка и заздравяване на основни социални умения (главно свързани с
езика).

(3). Намаляване силата на социалните конфликти в училищното пространство.
Подобряване на социабилността - приемане на другите след опознаване и приемане на
себе си; постигане на съгласие със себе си и с другите; повишаване на толерантността
в училището и в квартала.

(4). Подобряване качеството на работа в училищата с мултиетническа среда.
Преодоляване на комплекса “лоша репутация” (“маргинализационен комплекс”) за учи-
лището.

(5). Подготовка на учителите, на дидактически материали, мотивация, демонстра-
ция и обучение в ефективни образователни практики.

(6). Идентификация,  измерване и  анализиране на  училищните постижения,
типовете училищно поведение, интеракцията “учител-ученик” при децата от различните
етноси и определяне на различията - както структурни, така и психологически, които
въздействат неблагоприятно върху училищната успеваемост (специфичните затруд-
нения).

(7). Формиране на адекватни стратегии на преподаване.
(8). Развитие на етнокултурна рефлексия на учителите към децата от различни

общности. Подготовка на учители и друг училищен персонал за работа в хетерогенна в
културно отношение среда.
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4.3.3. ПРИНЦИПИ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИНЦИПИ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Интеркултурното
образование е основано на някои общи принципи:

(1). Всеобхватност - предназначено е за всички ученици във всички степени и
типове училища.

(2). Развиващ характер - процес на систематични, прогресивни и продължителни
изменения, свързани с развитието на детето.

(3). Индивидуализация на опита - мост за създаване на значими връзки между
абстрактното знание и фактическия жизнен опит на етнически и културно различни
ученици.

(4).  Връзка с общото образование  -  то е необходимо  за  качествено общо
образование и не може да го замества или изчерпва.

(5). Личностен подход - всички хора се характеризират с множественост на
културната идентичност, различни степени на присъединеност, изразени чрез бит, обичаи,
език, социални връзки, родство и организационно членство.

(6).  Динамичност  -  интеркултурното  образование  трябва  да  отразява
променящата се природа на културите.

(7).  Корекционен подход  -  акцент върху  училищните  проблеми  на  културно
различните ученици.

(8). Разнообразие - интеркултурното образование води до сливане на разнообразни
културни наследства, опити, перспективи и приноси.

4.3.4. ЦЕННОСТИ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЦЕННОСТИ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.  Интеркултурното
образование има няколко задължителни етически ценности (аспекта):

1. Мир и отрицание на войната — братство между хората.
2. Отрицание на политическата демагогия, расизма, национализма, сексизма,

етнизма, лексизма.
3. Равенство и отрицание на неравенството — признаване на равни права на

всички хора на Земята.
4. Емпатия — развиване на човешката чувствителност, разбиране на другите,

съчувствие и съпреживяване на емоциите на другите.
5. Солидарност — съдействие за изграждане на едно по-хуманно общество.
6. Уважение — ненасилие над човешката природа, внимание и уважение към

културата на «другите», респективно имигрантите, като особено внимание са отделя на
лингвистичните им проблеми.

7. Стратегия на комуникация в дух на толерантност, изключваща сегрегацията.

4.3.5. НАПРАВЛЕНИЯ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЯ НА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ. Те са няколко:
Лингвистично. Основният проблем е за билингвизма и особено при децата от

училищна възраст. Също така - за националния език и възможността за интегриране в
интернационалното пространство (чуждоезиково обучение).

Артистично. Свързано с възприемането на чуждото изкуство, което почива на
различни естетически критерии (Африканско, Азиатско, Мюсюлманско и пр.).
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Идеологическо.  Основният проблем  е  свободата  на  ценностно влияние,
възможността на детето да има достъп до различни, характерни ценности за неговия
етнос, както и разбирането от другите на тази специфика.

Историческо. Основното е преодоляването на националния провинциализъм и
ограничение.

Политическо.  Да  се  даде  достатъчно  ясна  представа  за  съвременната
демократична система, коя то не поставя ограничения пред хората по различни критерии.
Разбиране на следствията от това (имиграция, миграция и пр.).

Икономическо. Да се разбере основната връзка демокрация-плурализъм-пазар-
свобода.

Социално. Да се развият идеите за диференциация и общност на живота, етноси,
класи, страти... взаимовръзка, богатство на отношенията, пълноценност, невъзможност
за нарушаване на социалната хармония чрез социално инженерство.

Етическо. Недопустимостта на дискриминация на човек от човека във всички
сектори на социалния живот. Спазване на правата на хората. Хуманизъм, толерантност
и пр.

4.3.6. АСПЕКТИ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

АСПЕКТИ НА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ. Обикновено се посочват четири
аспекта:

1. Образование на малцинствата. Има за цел интеграцията им в обществото и
взаимното опознаване и обогатяване с мнозинството.

2. Образование на чужденци и имигранти.То е предназначено за чужденци, които
имат желание да усвояват културата и езика на мнозинството. За чужденци, които учат
в училище комплекс от предмети. Свързано е със защита на културата на техния етнос.

3. Подготовка на хората за интегриране в други култури (емиграция), като
дуалистичната идентификация се разглежда като едно позитивно качество на личността.
Основно се свързва с изучаването на чужди езици и култури.

4. Интеркултурното образование е и интергенерационно, тъй като различните
генерации в обществото практически са производни на различни култури и живеят в
различни културни ниши.

4.3.7. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ. Същностна разлика  между  интеркултурно
образование и обучение в правата на човека няма. Тази постановка е залегнала в
Хелзинския документ от на Европейската конференция за сигурност и сътрудничество
[167], където в член VI, §34 е записано, че: «...страните-участнички оценяват актуалността
на програмите за транскултурно разбиране и за отстраняване на дискриминацията, в
частност тези, които се реализират в обучението в човешките права ...». Въвеждането
на обучение в човешките права се разглежда в цяла поредица от документи, които
препоръчват или направо регламентират съдържанието на програмите, организацията
на групите, стратегията на работа с класа и др.

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗУЧАВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА. Тази необходимост е
фиксирана в Резолюция (78) 41 на Комитета на Министрите към Съвета на Европа за
изучаването на човешките права от 25.10.1978. [Ib.] Там е записано, че «Комитетът на
Министрите ... е на мнение, че всички индивиди... трябва да знаят своите основни права
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и свободи... които характеризират съвременното демократично общество...
Препоръката към държавите-членки е да включат в образователните си системи

изучаването на    човешките права и  свободи във  всички нива на образователните
системи...»

ПРИНЦИПИ ЗА ПОДБОР НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ. В Препоръките на
ЮНЕСКО за насищането на съдържанието на образованието с дух на разбирателство,
сътрудничество и дружба между народите, за възпитание в дух на основните човешки
права и свободи от 19.11.1974, в член 4 са дадени основните принципи за формирането
на учебното съдържание [Ib.]: (а) интернационалното измерение е глобална перспектива
пред образованието и засяга всичките му нива и форми; (б) разбирателството и ува-
жението са към всички народи и етноси, към тяхната култура, цивилизация, начин на
живот...; (в) съзнание за значимостта и ценността на всички народи и нации; (г) способност
за  комуникация  с другите  (различните);  (д)  съзнание не  само  за правата, но и  за
задълженията, които има индивидът, социалните групи и държавата към другите; (е)
съзнание за необходимостта от разбирателство и солидарност между народите; (ж)
съзнание за съучастието на всеки индивид в решаването на проблемите на своята
общност, страна и целия свят.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В МЕЖДУНАРОСНИТЕ ДОКУМЕНТИ. По отношение на
учебното съдържание в член 17 на същия документ [Ib.] е записано, че държавите-
членки трябва да включат при обучението в различните фази на образователната система
изучаването на чужди култури, техните различия, възприемане на света, перспективи,
начин на живот, като стимулират взаимната оценка на различията. За такова образование
е много важно изучаването на чужди езици като инструмент за интернационално и
транскултурно разбирателство.

От същия характер е и Препоръка № R (85) 7 на Комитета на Министрите към
Съвета на Европа относно преподаването и изучаването на човешките права от
14.05.1985. [Ib.] В нея се препоръчва на страните-членки да се стимулира и подкрепя
обучението по правата на човека в училище... Това обучение трябва да доведе до
формирането  на  някои основни  социални  умения,  в  частност «...опознаване на
различията, стабилни позитивни и недепресиращи отношения, разрешаване на конфликти
по ненасилствен  път,  придобиване  на  отговорност,  разбиране на механизмите  за
реализиране на човешките права на локално, регионално, европейско и световно ниво...
да се натрупа писмен и вербален опит (писане на теми и дискутиране) в аргументирането
на собственото мнение... натрупване на опит в идентифициране на предразсъдъци,
стереотипи, дискриминация, сепаратизъм...»

В училище се препоръчва да има «...климат на демократичност, на поддръжка, на
дискусионност, свободни отношения на учители и ученици ...»

На бъдещите учители се препоръчва да «...изучават принципните положения на
международните  конвенции  за  правата  на  човека...»,  за  да  имат необходимата
компетентност.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Интеркултурното
образование е свързано със съвкупност от знания, умения и компетентности и води до
истинска промяна на начина на мислене, до един дух на отхвърляне на конфронтацията
с другите култури за създаване на нагласи за реципрочност и коопериране. То има за
крайна  цел  постигане на  промяна  в  мисленето.  До  там води преимущественото
придобиване  на интеркултурен  опит:  индиректно,  чрез аудиовизуални материали,
документи и кореспонденция; директно - чрез опит с “чужди”.
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Интеркултурното образование е свързано с усвояване на социални умения: за
изслушване; за комуникиране; за работа в група; за емпатия. Крайната цел в това
отношение е потенциална социална компетентност.

Интеркултурното образование е свързано с усвояване на основни знания от
хуманитарни и социални науки: културна антропология (запознаване с процеса на кон-
струиране на една култура, усвояване на инструментите за културна комуникация -
вербални и невербални); социология  (запознаване с различните обноски, ориентации,
изисквания, които пречат на интеркултурното образование и които са в основата на
различните  стереотипи и предразсъдъци);  психология  (запознаване  с  психичните
феномени, свързани с интеркултурната динамика); етика (запознаване с ценностите на
всяка култура, създаване на критерии за оценка на ценностите); педагогика (запознаване
с процесите на индивидуалното съзряване); история (разкриване на историческите
причини за появата на различия между културите); география (влияние на хората за
трансформация на средата).

4.3.8. ЕФЕКТИ ОТ ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ДОКУМЕНТИ. В член 33 на Резолюция (78) 41 на Комитета на Министрите към
Съвета на Европа за изучаването на човешките права от 25.10.1978  се визира
системата за оценяване на ефекта от интеркултурното образование: «...да се създаде
система за констатиране на ефекта и подготовката на учениците... наличие на нагласа и
желание за приложение на тези иновации в образователния процес... наличие на опит за
работа в екип и в интердисциплинарни форми на обучение...» [Ib.]

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЕФЕКТА ОТ ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.
Изследванията на реалните ефекти от интеркултурното образование са малко. Опитите
са насочени към определянето на концептуалните параметри, културните характеристики,
развитието  на  курикулума и образователните  стратегии  и  практики.  Емпиричните
изследвания са на ограничени параметри: Аз-концепция, грамотност, кооперативно обу-
чение и развитие на  етническата идентичност, културни ценности, стилове на учене,
стилове на комуникация и стилове на действие на различни етнически групи. Повечето
автобиографични материали демонстрират личностна значимост, но трудно може да се
приемат като доказателствен материал.

Обзорите [148; 236] показват, че расовите, етнически и джендер-атитюди на
учениците може да въздействат положително на различните аспекти на обучението.
Положително за подобряване на етническите отношения и изменение на отрицателните
расови  и  етнически  нагласи  към  другите  влияят  мултикултурните  материали,
опосредстването на опита, ролевите игри, моделирането и кооперативното обучение.
Те водят до повече междурасови и междуетнически контакти  (дружба), увеличават
ученическото самоуважение и способността за емпатия и водят по-високи академични
достижения. Съобразяването с познавателните стилове на учениците от различни етноси
дава феноменален ефект по отношение на социалните и академични постижения (време
за решаване на  задачите,  волево  внимание,  качество и  количество на  участията,
посещение на училище, умения за четене и писане и пр.). По-силен е ефектът при ученици
от малцинствата. Емпирични изследвания говорят, че учебните инициативи, които се
отразяват  положително  на  малцинствените  ученици  са  от  полза  и  на  тези  от
мнозинствения етнос. Обратното, обаче не е вярно.
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4.3.9. ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ.

УСЛОВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Посочват
се някои условия за ефективност: (1) цялостност на реформата; (2) всеобхватност - за
всички ученици, по всички предмети; (3) включваща придобиване на знания, формиране
на ценности и развитие социални действия и умения относно етническия и културен
плурализъм; (4) признание, приемане и афиширане на разнообразието като фундаментален
факт и съществена особеност в човешкия живот, обществото и света като цяло; (5).
конкретност - усилията за изменения трябва да са насочени към точно определени
измерения на образователния процес (съдържание, процес, форми на организация) и да
са свързани с преднамерени цели и действия; (6). обучението трябва да бъде така
изменено, че да стане чувствително към повече индивидуални стилове на учене; (7).
концептуалната ориентация към интеркултурно образование трябва да се използва в
качеството на директива за определяне на съответните стратегии за действия и като
критерий за определяне на ефективността на системата; (8). усилията, предприети за
осъществяване на интеркултурното образование трябва да са развиващи и съответст-
ващи на особеностите на преподавателите, учениците, предмета и училищния контекст;
(9). учителите и учениците трябва да участват активно в процесите на реформи на
много нива и по различни начини. [148]

4.3.10. ПРОБЛЕМИ И ГРЕШКИ ПРИ ИНТЕРКУЛТУРНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОБЛЕМИ И ГРЕШКИ ПРИ ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Практиката на
интеркултурното образование се съпътства с някои често срещани грешки и уклони:

Лингвистичен уклон: един от най-силните, свързан с използването на езика на
доминантната култура в училище и изискващ следването на един единствен правилен
или най-добър начин на говорене и писане (стандарт), далечен от майчиния език (в т.ч.
и диалектите) на учениците.

Стереотипизация: много курикуларни материали съдържат стереотипи относно
пола, етноса и расата.

Незабележимост: много малко курикуларни материали дават представа за
позитивния принос на малцинствата и жените в развитието на страната.

Небалансираност: много често курикулумът дава само една интерпретация или
перспектива (доминантната), като игнорира напълно тези на малцинствата.

Фрагментация: много често курикуларните материали включват допълнително
фрагменти за приноса на малцинствата в дадена област, вместо целите да са пропити
от съответната идея (напр. “ромска музика”, “ромски приказки” и пр.).

Недействителност:  доминантните  етноси  често  се  изобразяват  по
нереалистичен и идеалистичен начин – силни, победоносни, хуманни, състрадателни.

Пропуск: тенденция за игнориране или минимизиране на спорните проблеми от
типа на предубеждения, сексизъм, расизъм, етнизъм.

Видимост: съсредоточеност върху груповите параметри, а индивидуалностите
се разглеждат или като потвърждение, или като изключения.

Тривиализация: действията и случаите са съсредоточени само върху артефакти
(културни факти) или свободното време. Типично е изучаването на обредната практика
във връзка с някои празници, при което не се дава никакво по-съществено познание за
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бита и културата на съответния етнос, тъй като много от елементите на обреда остават
неясни.

Образователна стилистика: образованието често е моностилово - учителят не
се съобразява с различията в образователните стилове на учениците. Изследвания в
САЩ показват, че съществува не само “бял”, но и “черен” стил: чернокожите ученици са
полево-зависими, глобални, интуитивни. Интеркултурното образование е многостилово.

 Методи на оценяване: стандартизираните методи оказват силно негативно
въздействие върху децата от малцинствата и изобщо на “различните” ученици, в т.ч. на
по-надарените.

Сегрегация на курикулума: в много училища се получава етническа или расова
сегрегация при включването в различни курсове, достъп до учебни материали и ресурси,
като някои от тях са предназначени за различни категории ученици. Интеркултурното
образование изисква десегрегиран учебен план. [143]

4.3.11. ИНТЕРКУЛТУРНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДЕЛИ

ИНТЕРКУЛТУРНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДЕЛИ. В литературата се предлагат много
различни подходи за практическо реализиране на мултикултурното образование.

Бенкс  (1993) дефинира четири подхода, всеки от които все по-съществен и
всестранен, а и исторически всеки следва след другите: (1). Запознаване с приноса на
културно различните групи и индивиди. (2). Добавъчен подход, в който мултикултурните
теми и уроци и са приложения или допълнения към съществуващите учебни планове.
(3). Трансформационен подход - основата на курикулума и обучението е изменена по
такъв начин, че да отрази перспективите и опита на разнообразните културни, етнически,
расови и социални групи. (4). Социално-дейностен подход - въвличане на учениците в
социо-политически  действия  за повече равенство,  свободи  и  справедливост  за
всички.[148]

В един много по-разгърнат вид може да се говори за 7 подхода [143; 205; 213]:
1. “Доброжелателен мултикултурализъм” или “обучение на културно раз-

лични ученици”. Този подход е повече процес-центриран. Цели да направи по-ефективни
отношенията на учител и ученик и връзката с ученици от различни етнически, културни
и расови групи (малцинства) като основание за подобряване на образователните въз-
можности и резултати. Образованието се разглежда като диалог. Акцентът е върху
преподавателя, развитието му, обучението в клас. Целта е да се изравнят образовател-
ните възможности на учениците от етническите  малцинства, правейки ги по този начин
по-трудоспособни и социално мобилни. Те изпитват академични затруднения поради
това, че училището е във властта на господстващите ценности. Увеличавайки съвмес-
тимостта между индивидуалната култура на ученика и училищната култура води до
увеличаване на академичните достижения. “Различните” ученици се обучават в рамките
на стандартния курикулум по начини, които са съобразени със специфичните им стилове
на учене и езикова подготовка. Много често подобни програми се наричат “специални”,
“компенсаторни” и пр. и не могат да излязат извън класификационните схеми от рода на
“нормално-ненормално”.

2. “Културно разбирателство” или “човешки отношения”. Основната цел е
да се увеличи чувствителността на учениците и учителите към етническите различия в
класа. Основа е културният релативизъм: “всички ние сме различни, но равни”. Такива
програми са адресирани към всички и включват: разкриване ценността на културните
различия, разбиране на значението на концепцията за култура, приемане на другостта,
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правото да бъдем различни и пр. Целта е създаване на културно хармонична училищна
среда, в която оценката и уважението на различията намалява напрежението и отчуж-
дението на малцинствените групи в училището и в обществото; да подобряват културния
и политически климат в училище - за увеличаване на расовата и етническа търпимост,
за десегрегация на училището, за справедливост и еднакви права и възможности на
всички, за дебатиране и общо решаване на проблеми, за чуждоезиково обучение (в т.ч.
на майчин език) и пр.; намаляване на расизма и предразсъдъците и увеличаване на
социалната  справедливост. Подходът  е  критикуван по няколко линии:  акцентът на
различията, а не на подобието често укрепва отрицателното отношение към “другите”;
често се стига до стереотипизация и игнориране на вътрегруповите различия; често се
елиминират социалните фактори за различия; неправилно се предполага, че културното
разбирателство и развитието на крос-културни компетентности автоматично ще намали
интеркултурния конфликт, докато той може да се дължи фактически на структурни и
исторически причини.

3. “Изучаване на отделни групи”. На задълбочено изучаване са подложени
отделни групи, с цел получаване на по-пълна представа за тях: информация относно
историята, опита и социо-политическите и икономически проблеми. Стремежът е да се
повдигне статусът на определени групи в обществото чрез вътрешни средства.

Проблемът е в това, че изучаването на една група не води до знание за другите,
както и, че малцинствената група се изучава в съпоставка само с основната, но не и с
другите  малцинствени  (бикултурна  перспектива). Също  така,  това  е изгодно  за
солидарността на in-групата, но тези различия могат в крайна сметка да намалят нивото
на солидарност.

4. “Образование за културен плурализъм”. Целта на този вид мултикултурно
образование е съхранението на всички култури. Счита се, че училищните програми,
разширяващи културният плурализъм, увеличават възможностите на малцинствата и
създават  необходимият  климат  за  академични  успехи  и  намаляват  расизма  и
потискането. Най-традиционният и общ подход. Той е съдържателно-центриран, с акцент
на единици  на обучение  (уроци, модули,  курсове)  относно историята,  културното
наследство, приноса и социалните проблеми на етническите групи. Тези единици може
да се включват в разни предмети, но най-често това става в социалните науки, езиците
и изкуствата. Анализ на учебници и други учебни материали и корекция, за да се увеличи
тяхната  точност  в  представянето на  културното разнообразие.  Този модел  води
естествено до явлението “етнически чисто училище”, което е политическа стратегия за
съхранение  на  етническите  интереси.  Такава  стратегия  фактически  отхвърля
интеркултурната компетентност и затвърдява границите между групите.

5. “Бикултурно образование” или “образование за културна
компетентност”. Изисква учениците и учителите да демонстрират компетентност на
езика и културата на други (от тяхната) групи - на мнозинствената и своята собствена.
Бикултурните програми също са на плуралистична основа. Теоретически, те помагат за
съхранението на етническите език и култура чрез интеркултурно взаимодействие и
опознаване. Целите им са да помогнат на всички ученици да се гордеят със собствената
си култура, да познават културните традиции, да засилят етническата им идентичност,
да подобрят академичните достижения на учениците от малцинствата, да намалят
предразсъдъците и дискриминацията, и да увеличават образователните възможности
и социалната справедливост, да засилят процеса на взаимно разбиране между учениците,
да намалят антагонизма между културата на мнозинството и на малцинствата. Критиката
на този подход е най-вече по линията на практиката - много често бикултурността се



103

свежда само до билингвизъм, както и, че програмите се локализират само в сферата на
формалното обучение за сметка на широката социализация.

6. “Образование за културна еманципация и социална реконструкция”. Този
подход поощрява  учениците да  са аналитични и  критични мислители, да  участват
ефективно в разнообразни обществени отношения. Крайната цел е да се предизвика
социална промяна. Образованието не е съсредоточено само в класната стая, а и в
цялата околна среда.

Образованието  е  структурирано  по  два  свързани  принципа.  Културната
еманципация означава уважение на културните различия на учениците, преустройство
на образователните програми така, че да отразят особеностите на културните групи и
обучение на учениците да анализират социалните проблеми и да развиват в себе си
социални умения. Социалната реконструкция е стремеж за подготовка на младите в дух
на реконструиране и развитие на обществото, така, че то по-ефективно да отговаря на
интересите на всички хора. Тя изисква обучението да въвлича децата като активни
агенти и да се основава на техния опит; учениците трябва да бъдат поощрени да станат
дейни социални агенти, анализиращи и действащи за решаване на социалните проблеми.

7. “Интеркултурна социализация”. Образованието се възприема като културен
процес - част от общия процес на социализация, разбиран като интеграция в социалната
среда. Образованието е процес на културна трансмисия, на развитие на компетентности
в множество  системи  от  стандарти  за  възприятие,  оценка, мислене  и  действие.
Интеркултурализмът се възприема като нормален човешки опит, който води до по-
пълна оценка на диапазона от културни компетентности, достъпни за всички ученици.

Подходът  комбинира  (обединява)  съдържание и процес.  Практически,  това
означава използване на културно плуралистично съдържание, опит и перспективи в
обучението за  други знания и навици - критично мислене, решаване на проблеми, анализ
на ценности и ситуации. Етническите и културни материали обезпечават контексти за
практиката (четене, история, география, математика и др.).

4.4. БОРБА С ПРОЯВИТЕ НА НЕТОЛЕРАНТНОСТ И
ДИСКРИМИНАЦИЯ

Тази страна на интеркултурното образование се разглежда в редица документи.
Основата са две международни конвенции.

Расизмът, по дефиницията в Декларацията на ООН за расите и расовите
предразсъдъци от 12.11.1978 г.  е  “всяко различие,  изключване,  ограничение или
предпочитание,  основано на раса,  цвят,  произход или национална  или етническа
принадлежност, което има за цел или резултат анулиране или намаляване на признанието,
притежаването или осъществяването на човешки права и фундаментални свободи в
политическата, икономическа, социална, културна или всяка друга област на обществения
живот.”

В Конвенцията за ликвидиране на всякакви форми на расова дискриминация от
21.12.1965 година, [167] в член 7, е записано, че «държавите се задължават незабавно и
ефикасно да  премахнат  специално  от  сферата  на  образованието,  културата  и
информацията всички елементи на расова дискриминация и да ги наситят с дух на
разбирателство, дружелюбие, толерантност към всички народи, расови и етнически
групи...» А в Конвенцията на ЮНЕСКО против дискриминацията в образованието,
приета на 15.12.1960 година [Ib.], в член 5, §1а се посочва, че «Образованието трябва да
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е насочено към развитието на човешката личност и засилване на уважението към
човешките права и основни свободи; да развива разбирателството, толерантността и
дружелюбието между всички народи, расови и религиозни групи ... за запазване на мира».

Съветът на Европа в своята Декларация за нетолерантността — една заплаха
за демокрацията от 14.03.1981 год. [Ib.] формулира много остро отношението на
съвременното общество към неразбирането: «... толерантността и уважението към
достойнството  на  всички  хора  е  базата  на едно  демократично  и плуралистично
общество... осъждаме всяка форма на нетолерантност — независимо каква е по произход,
вдъхновение или цел — тя е форма на насилие ... върху човека... да се поддържа едно
образование за спазване на човешките права ... активен климат на разбирателство и
признаване на качествата на другите култури».

Тази оценка може да се види и в Документа на Асамблеята в Копенхаген на
Европейската конференция за сигурност и сътрудничество. [Ib.] В член 40 се казва, че
«Страните-участнички осъждат открито и недвусмислено тоталитаризма, расовата и
етническа  ненавист  и  противопоставяне,  антисемитизма,  ксенофобията  и
дискриминацията по религиозни и идеологически причини. В същия контекст, в частност
проблемите на ромите - роми.»  В §3 на същия член се поема задължението «... да се
развие ефикасно на национално, регионално и локално ниво разбиране и толерантност,
специално в областта на образованието, културата и информацията».

В Декларацията на ООН за расите и расовите предразсъдъци от 12.11.1978 г.
[Ib.],  в член 5.2 е фиксирано задължението на държавите: «... да се борят против расизма...
тези принципи да се прилагат в учебните програми... при тестирането да не се използва
училището като инструмент за расова или етническа селекция...  да се възпитават в дух
на толерантност към различията между хората и че те не определят качествата на
хората... да не се провежда рестрикция или дискриминация на отделни раси или етнически
групи... в образованието...» В член 6.2 също се визират сферата на образованието,
културата и комуникациите,  като се изисква:  «...да  се предотвратява,  забранява  и
изкоренява расизма, пропагандата на расизъм, расовата сегрегация и апартейда... да не
се стимулират финансово научни изследвания които могат да доведат до расови предраз-
съдъци и расистки отношения и поведение...».

По-специфичен, но не по-малко фундаментален характер има Декларацията за
отстраняване на всички форми на нетолерантност и дискриминация, основани на
религия и разбирания от 12.11.1981 година. [Ib.] В член 5,§3 се визират правата на
детето в това отношение, както и ролята на образованието: «детето... да е защитено от
всички форми на дискриминация, основани на неговите религия и разбирания. За тази
цел та трябва да живее в дух на разбирателство, толерантност, дружелюбие между
народите и расите, на универсално братство, на свобода на религиите и вярванията...».

4.5. ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ И МИГРАЦИЯ

Това е един от основните проблеми на развитите страни, към които има силна
миграция от по-слабо развитите страни и особено от Третия свят. Спрямо имигрантите
се изгражда защитна мрежа, която има за цел по-лесното им интегриране в обществото
на страната-приемник.

Основополагащ характер има Международната конвенция за защита на правата
на труд на имигрантите и на членовете на техните семейства от 18.12.1990. [Ib.]
Член 45, § 2 и 4 от нея са свързани с образованието. В тях е записано, че държавите се
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задължават «...да провеждат политика на улесняване на интеграцията на децата на
имигрантите в локалната образователна система и особено по отношение на обучението
на локалния език...».

В своята Препоръка № R (84) 9 на Комитета на Министрите относно статута
на имигрантите от втора генерация, приет на 20.03.1984 година [Ib.], Съветът на
Европа  препоръчва на  страните-членки:  «...образование  за  културно  развитие на
имигрантите от втора генерация (т.е. децата на първата генерация)... признава важността
на  интеркултурното  образование...  и  на професионалното  образование  за  социо-
професионалната интеграция в обществото... необходимост от коопериране на културите
на страната, от която произхождат имигрантите и страната, в която живеят — изучаване
на културата и езика на тези страни в училищните програми... подготовка на учители с
интеркултурна насоченост и специално в областта на спецификата на страните, от
които идват имигрантите, както и на съответни учебни средства, в кооперация с тези
страни...»
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5. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА
ЕТНОПЕДАГОГИКАТА

5.1. ПОСТМОДЕРНИЯТ ДИСКУРС В ПЕДАГОГИКАТА

5.1.1. МОДЕРНИЗЪМ И ПОСТМОДЕРНИЗЪМ

5.1.1.1. МОДЕРНИЗЪМ

 ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ. Модерността (съвременност, modernity) е възникнала с
Ренесанса и се изразява в “прогресивна икономическа и административна модернизация
и диференциране на социалния свят”. (Sarup 1993).

Модернизация (modernization) – термин, често използван, за да се означи стадият
на социално развития, основан на индустриализацията. Това е разнообразно единство
от социо-икономически изменения, предизвикани от научните и технологични открития
и новости... ”.

Модернизъм (modernism) – термин в културата, свързан с индивидуализацията
и развитието на саморефлексията и самосъзнанието.

СЪЩНОСТ. Представлява развитие на обществото по отношение на три тради-
ции: социална, естетическа и политическа. Социалната модерност се свързва с промените
в икономическата и социална организация под влиянието на капиталистическото произ-
водство. Това е т.н. буржоазна доктрина за прогреса, култ към науката и техниката,
възприемане на времето като стока с цена, култ към причинността, идеал за свобода в
пределите на абстрактния хуманизъм, ориентация към прагматизъм и култ към действия
и успех. Това води до прогресивно диференциране и административна модернизация на
социума. Модернизмът в става синоним на цивилизация и се универсализира като осно-
вание за модел на индустриален, културен и социален прогрес. Историята се възприема
като линеен процес, човешката същност е окончателна, индивидуалната идентичност е
подчинена на колективната, понятието географски и културен региона е в структурата
на йерархията и доминирането и подчинението (център и периферия, евроцентризъм). В
естетически план се свързва с буржоазните ценности и с идеята за културен еволю-
ционизъм (висока и популярна култура), вяра в рационалността, вяра в способността
на хората да формират един по-добър свят (Маркс, Бодлер, Достоевски). [150]

ЦЕННОСТИ. Главни ценностни приоритети,  определящи физиономията  на
културата (модерна култура) и обществото (епохата на модерна) са: (а). прогрес (преди
всичко технически) и разделение на народите на неговата основа на най-високо развити,
развити, слабо развити, изостанали, диви и пр., при това се предполага, че това деление
означава право на първите да подчиняват другите и съответна практика; (б). свободна
от етически измерения наука (преди всичко естествените науки) и признание за крайна
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цел на науката - покоряване на природата в интерес на прогреса и човека; (в). признаване
в качеството на общ принцип, че организацията и редът са по-добри от хаоса; (г). пред-
ставителна демокрация и основано на решенията на болшинството избирателно право;
(д). утвърждаване в качеството на главни регулатори на общественото поведение пис-
меният закон и свободата на личността в рамките на закона; (е). признаване за цел на
изкуството правдивото отражение на живота, а за най-авторитетен негов тълкувател
- авторът, който се разглежда като единствен създател на своето произведение; (ж).
утвърждаване в качеството на норма на религиозен живот вярата в рамките на църквата.
[227]

5.1.1.2. ПОСТМОДЕРНИЗЪМ

 ИСТОРИЯ. От края на 60-те години започна интензивен процес на промяна на
възгледите в литературата, изкуството, философията и науката, свързан с промяната
и разпада на тези социални форми и ценностни ориентации, които се свързват с модер-
ността (индустриалното общество). Този процес се означава като постмодернизъм.
Въпреки, че терминът «постмодернизъм» понякога се употребявал и преди това (първата
му употреба отнасят към 1917 г.), той навлиза широко в края на 60-те г. като обозначение
на стилистичните промени в архитектурата, литературата и изкуството (счита се, че
Ирвинг Хоу (I.Howe) е първият автор, който в областта на литературата говори за пост-
модернизъм през 1959 г.). Използва се също по повод на трансформациите в социално-
икономическата, технологичната и социално-политическата сфери. [50] Постмодерниз-
мът получава статус на понятие през 80-те г., когато излизат две важни и за философията
и педагогиката книги: на Жан-Франсоа Лиотар (J.-F. Lyotard) “Пост-модерното състояние”
(Post Modern Condition) и на Ричард Рорти (R.Rorty) “философия и образ на природата”
(Philosophy and the Mirror of Natur).

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ. Постмодерност (postmodernity) е от латински корен: “modo”
– сега; пост-modo – «след сега»; буквално означава “след модерността” и се свързва с
промяната и разпада на тези социални форми и ценностни ориентации, които се свързват
с модерността. Ако модернизмът може да се определи като култура на модерността,
постмодернизмът  е  култура  на  постмодерността.”  (Sarup  1993).  Основната
характеристика на въпросните социални форми и ценностни ориентации е претенцията
за универсалност, всеобщност и окончателност.

Постмодернизмът (post-modernism), е еклектично движение, възникващо в
естетиката  и философията.  Доминира  систематичен  скептицизъм на  теоретични
основания. Приложен към антропологията, този скептицизъм води от наблюдения над
обществото към наблюдения предимно над наблюдателя.

СЪЩНОСТ. Постмодернизмът е общокултурно течение. Той се проявява и във
философията, но също и в архитектурата, изобразителното изкуство, балета, музиката,
литературата и науката. Като течение той е нехетерогенен теоретично, представлява
стилова смесица, често е двусмислен, акцентът е върху разнообразието и иновациите
и върху конструктивната промяна на действителността.

Философският постмодернизъм също не е еднородно течение. Имената, най-
често свързвани с постмодернизма са Жан-Франсоа Лиотар (J-F.Lyotard), Жак Дерида
(J.Derrida), Мишел Фуко (M.Foucault), Ричард Рорти (R.Rorty), Жан Бодрилард (J.Baudrillard),
Нанси Шепър-Хюгхес (Nancy Scheper-Hughes), но често се добавят и Ницше, Вигтенщайн,
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Хайдегер, Гадамер и Кун. В средите на философите, които се наричан “постмодернисти”
текат постоянни дебати за това, кой е истинският вариант. Съществуват прогресивен и
консервативен, реформаторски и умозрителен варианти. Подходите, които се определят
като  постмодернистки  най-често  са  деконструкционизмът,  постструктурализмът,
неопрагматизмът, перспективализмът, постаналитичната философия и херменевтиката.
Към това течение се причислява и комуникативната етика на Ю.Хабермас. [98; 150; 227;
234]

РАЗНОВИДНОСТИ. Неговите представители се делят на два широки лагера –
“скептици” и “афирматици” (утвърдителни, положителни).

Скептическият постмодернизъм е извънредно критичен към съвременността.
Предметът на науката е “лингвистична конвенция” (Rosenau, 1992). Отхвърля се каквото
и да е понятие за време, тъй като то е репресивно, то управлява и изменя индивидите.
Отхвърля се теорията, тъй като всяка теория е частична и няма критерий за това дали
една теория е по-правилна от другите. Теорията скрива, изкривява и обърква (Rosenau,
1992).

Утвърждаващият постмодернизъм също отрича валидността на теорията по
отношение на истината, но не изисква нейната отмяна, а преобразование. Отношението
към света е по-гъвкаво от това на скептиците. Свързва се основно с движения за мир,
екологични и феминистки движения.

ОСНОВНИ ИДЕИ. Основен проблем са напрегнатите отношения, породени от
различията и подобията, в ситуацията на задълбочаващите се процеси на глобализация:
миграция  на  хората,  крос-културно взаимодействие,  взаимодействие на локално и
глобално. Приема се, че няма обективна истина и не е възможен обективен научен
метод [98]. Отрича се абсолютното знание, авторитетите и единствените метанаративни
теории, вместо тях се извежда на преден план контекстът (дискурсът) и множествените
хоризонти (възможности).

Постмодернизмът е отрицание на културната политика на модернизма (твърди
културни граници) на множество различни нива (културен релативизъм). Той теоретизира
културата като фундамент за политиката; в контекста на променливите идентичности,
преодоляване на границите и несинхронна памет. Отрича се модернистичната същност
на културата като система от граници, универсализацията на езика, културният есенциа-
лизъм (хай-култура) противопоставян на ежедневната поп-култура. Значително място
в това отношение се определя на новите електронни технологии за индивидуализация
на идентичността и новите социални формирования.

Субективността също се изгражда в рамките на различията. Либералното хума-
нистично понятие за субективност, е основано на самоопределено съзнание, резултат
от рационален и автономен способ на разбиране и знание. Постмодерната субективност
е многократна, слоеста и неунитарна; съставена от различия и противоречива. [150]

Постмодернизмът подлага на съмнение и идеята за универсалното, неизменното
по отношение на човешката личност. Обществото е силно фрагментирано. Изходна клетка
(и реална единица) в историята е човешкият индивид (своеобразен и неповторим).
Затова и всяка общност, всяка колективна норма и общо правило са спрямо него насилие,
репресия, от които той се стреми да се освободи.

В съвременните западни страни държавата е управлявана от буржоазията в
свой интерес. Необходима е борба против всички видове национално, социално или
културно неравенство. Недопустимо е обявяването на една част от обществото за по-
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културна, от другите. Трябва да бъдат разобличени всички видове расова, национална,
социална или културна йерархизация.

Постмодернизмът формира разбирането, че действителността е по-сложна от-
колкото хората са си представяли. Светът е огледало на нашите мисли. Ние го възприе-
маме в съответствие с нашите потребности, интереси, предубеждения и културни тради-
ции. В този смисъл, знанието е резултат от взаимодействия между нашите идеи за
света и нашия опит от изучаването на този свят. Опитът и културата са дълбоко свързани
и взаимозависими. Тъй като действителността е частично зависима от културата, тя
се изменя след известно време, тъй като и културата се изменя. Знанието нито е вечно,
нито е универсално, но някои елементи на универсалност има при всички култури.

СЪДЪРЖАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ПОСТМОДЕРНИЗМА. С постмодернизма са
свързани други “пост-” теории: постколониализъм и постструктурализъм.

ПОСТКОЛОНИАЛИЗЪМ. Ако колониализмът може да се отнесе към периода на
модерността, то постколониализмът се отнася към постмодернизма. Постколониализ-
мът може да бъде определен като: описание на институционалното състояние в бившите
колониални общества; описание на глобалното състояние след колониалния период;
описание на психологическите и епистостемологически ориентации в бившите колониални
общества.

ПОСТСТРУКТУРАЛИЗЪМ. Постструктурализмът е съвременно философско
движение, което включва обширен диапазон от теории, критически анализи, форми на
анализ, които се прилагат и по отношение на образованието. Той се определя като начин
на разсъждение, стил на философстване и се основава на културен релативизъм в
мисленето и действието.  [118]

КРИТИЧЕСКА ТЕОРИЯ. Постмодернизмът и Критическата теория са по-скоро
широки интелектуални движения, отколкото определени теории.

Критическата теория произхожда от неомарксизма, феминистките теории, пост-
колониализма и неевропейската културология. Възможно най-характерната постановка
в критическата теория е, че цялата Европейска философия и наука фактически служи за
исторически определено културно строителство, което често обслужва доминиращата
социална каста (класа, етнос и пр.) за сметка на другите. Поради това и Европейските
философски традиции са свързани с установяването и налагането на универсални истини
или принципи.

ФЕМИНИЗЪМ. Съвременното гражданство се е формирало по начин, който с
течение на времето започва да препятства развитието на плурализма. Много от новите
права, които изискват жените или етническите малцинства не могат да се универсали-
зират. Те са израз на специфични потребности и трябва да се предоставят на специфични
общности. Само една плуралистична концепция за гражданство може да отговори на
тези изисквания.[150]
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5.1.2. ПОСТМОДЕРНИЗЪМ И ОБРАЗОВАНИЕ

ТОФЛЪР. Арвин Тофлър в най-крупните си трудове: “Шок от бъдещето” [75] и
“Третата вълна” [74] прави анализ на стремително настъпващата нова цивилизация
(свръхиндустриалното, постмодерно общество).

ЖИВОТ НА ХОРАТА. Коренно се променя начина на живот на хората в бита,
бързо нахлува еднократната употреба на вещите, наемателската революция на жилища,
коли, вещи и т.н. Местожителството губи значение. Движението и изменението стават
необходим  начин  на  съществуване,  на  отстояване  личната  свобода. Скъсяват се
дълготрайните връзки между приятели, съседи, съпрузи, деца, родители. Засилва се
честотата на общуване, на краткотрайните запознанства. Изменя се характера на култу-
рата, променят се ценностите на обществото, за кратки срокове  възникват нови и
умират стари ценности. Нужна е висока степен на адаптивност. Поражда се необходимост
от бърза приспособимост към новата среда, сред която попада. Това довежда до преу-
мора, изтощение, затваряне в себе си, отчаяние, тревожност, враждебност, депресия.

Образованието днес е безнадежно остаряло, обърнато назад към миналото,
подготвящо хора за живот и оцеляване в една система, която те ще надживеят.

ОБРАЗОВАНИЕТО В ДОИНДУСТРИАЛНОТО ОБЩЕСТВО. В доиндустриалното
общество учебната програма на настоящето е било самото минало, което преминавало
и в бъдещето. Знанията са се предавали не от професионално подготвени хора –
специалисти, струпани в учебни заведения, а от семейството, което предавало на децата
си традиционалистка система от ценности и практични умения.

ОБРАЗОВАНИЕТО В ИНДУСТРИАЛНОТО ОБЩЕСТВО. Вътрешният живот в
училището е огледален образ на индустриалното общество – властни взаимоотношения,
авторитарна  роля  на  учителя,  йерархия,  групиране,  масовост  и  отсъствие  на
индивидуализация, градиране и оцеляване. Индустриализмът имаше нужда от такива
хора – копия на времето си. Йерархията в образованието е прототип на индустриалната
бюрокрация. Децата имат работни места – стаи и чинове, междучасията регулират
смените по време.

Преминавайки през тази образователна машина, младите хора навлизат в зрелия
си живот,  чиито  структури на работни места, длъжности и институции приличат на
структурите в самото училище. Неговият начин на живот като дете е моделиран, проекти-
ран като този, който то ще живее като възрастен.

ОБРАЗОВАНИЕТО В ПОСТИНДУСТРИАЛНОТО ОБЩЕСТВО. Новият тип личност
Тофлър нарича “асоцииран човек” – отворен към промяната, движението, изменението,
притежаващ висока степен на адаптивност и гъвкавост на мисленето и поведението
си, бързо е темпото на изменение на ценностната му система, актуализирани знания и
представи за света, находчив, предприемчив, готовност и потребност да поема риск,
краткосрочност на ангажиментите и връзките, отговорност към изпълняваната задача.

Най-важната роля на образованието е да увеличи бързината и ефективността на
човека за адаптация към безспирната промяна.

Училището ще отхвърли сегашната си фабрична организация.
Тенденцията е все повече родители да дават нужните знания и опит, придобивани

до сега в училището (диалектическо връщане към домашното образование – високо-
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образовани родители да изтеглят поне частично децата си от обществената образо-
вателна система).

Личността ще може да се образова под въздействието на един непрекъснат
учебен процес през целия и живот, като едно отпада, а друго се надгражда по системата
на включване и изключване.

Днес все още основна форма за възпитание и даване на знания остава лекцията.
Но тя е нужно да отстъпи място на нови, прогресивни методи като: разиграване на
различни роли и ситуации; компютърни семинари и потапяне на децата в изживявания
във виртуална среда.

В бъдещето се очертава съществуването на класове състоящи се от няколко
учители и един единствен ученик; няколко учители и група ученици, ученици, организирани
във временни целеви групи и реализаторски екипи, ученици, преминаващи от групова
работа към индивидуална или самостоятелна работа с главна цел детето да получи
представа за изживяванията, с които ще се сблъска в живота и към които е нужно да се
адаптира за да оцелее в нетрайната организационна структура на свръхиндустриализма
(децентрализация, взаимопроникване с обществеността, адхократична администрация,
разчупване на скованата система на програмиране и групиране).

Нужно е да съществува избирателност, свобода на действие спрямо учебните
предмети. На учениците е нужно да бъдат предоставени много по-големи възможности
за избор – възможност за участие в различни краткотрайни курсове, преди да направят
избора си относно предметите. Нужно е да се предлагат и много допълнителни, съобразени
с предположения за бъдеща необходимост.

У детето е нужно да се поощрява нестандартното мислене, въображението,
фантазията; да се учат младите да създават приятелство бързо, да се опознават и
прегрупират в творческата си дейност.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО В ПОСТМОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО. В модер-
ното общество образованието се основава на традиционна система от ценности и практи-
чески умения. Вътрешният живот в училището е огледален образ на индустриалното
общество: властни взаимоотношения; авторитарна роля на учителя; йерархия, групи-
ране, масовост и отсъствие на индивидуализация; наличие на работни места - стаи и
чинове; локализация в пространството и времето. В постмодерното общество тенден-
циите в образованието са няколко:

1. Човешките отношения, изкуството и образованието се основават на множество
различни ценности и тези ценности вероятно са в конфликт. Знанието е резултат от
ценности и култури, то е изменчиво - няма установена, универсална философия на
образованието. В същото време, трябва да се идентифицират някои принципи, които
придават известна стабилност и насоченост на практиката. Постмодернизмът постулира,
че трябва да има различни образования, а не просто модификация на “господстващата
тенденция”. Образованието е индивидуално, то е “поле”, “пространство”, в което всеки
търси и намира своята “образователни траектория”.

2. Няма единна “форма на образование”, образованието трябва да задоволява
нуждите на разнообразните групи и индивиди. Един от лозунгите на постмодернизма е
“да няма никакъв център”, в случая да няма някаква централна традиция в образованието.
Традиционно в училище образованието е с тенденция за Евроцентризъм, ориентация
към средната класа, маскулинизация на културата и култура на бялата раса.

3. Обучението трябва да е последователно демократично и диалогично. Тогава и
ученическите ценности ще бъдат уважавани, техните разбирания ще станат достъпни
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за другите ученици и учителя. Учителят, както и философът, по думите на Рорти, решава
същите проблеми в живота, както останалите хора, като използва други инструменти и
средства. Това не му дава основания да доминира и да им налага решения, тъй като
няма гаранция, че тези решения ще са по-добри или универсални. Учителят предлага,
сравнява, убеждава, но не налага своите решения. [98; 184]

5.1.3. ПОСТМОДЕРНАТА ПЕДАГОГИКА

ПЕДАГОГИКА И ПОЛИТИКА. Образованието трябва да се възприема не само
като  създаване на  знание,  но  също  и  като политическа дейност  (Dewey;  Giroux).
Постмодерната педагогика разглежда образованието като средство за ревитализиране
на демократичното общество. За нея то е средство за създаване на граждани, способни
да контролират собствения си живот. Това е възможно само при демократично образо-
вание. Това означава да се обезпечи на учениците възможност за развитие на критичен
подход към живота, за да оспорват и преобразуват съществуващите социални и поли-
тически форми, вместо просто да се приспособяват към тях; да развият в себе си
състра-дание, гражданска храброст, готовност за риск и пр. социални умения, които са
съществени (необходими) за демократическите обществени форми. [150]

ПЕДАГОГИКА НА РАЗЛИЧИЯТА. Традиционното училище в цялото си битие -
курикулум,  екстра-  и паракурикулум е насочено  към възприемането  на  света  от
учениците като съвкупност от неутрални, непроблематични и неизменни ценности.

Постмодерната педагогика е педагогика на различията – тя е основана на различни
етически дискурси. Тя дава на учениците различни варианти за структуриране на отноше-
нията в обществото. Обединяващото тези етически дискурси е борбата против неравен-
ството, несправедливостта и за разширение на основните човешки права.

Различието се интерпретира по два начина: (1). като основа за разбирането на
многопосочната и противоречива ученическа идентичност и субективност; идентичност-
та се изследва чрез собствената си детерминираност – саморефлексия, етнос, пол,
класа и др. (2). различието като социален маркер - формиране и развитие (история) на
различията между групите в демократичното общество.

ДИАЛОГИЧНОСТ. Учебният процес трябва да е демократичен и диалогичен.
Ценностите и интересите на учениците и богатството на техния опит трябва да е достъпно
за другите ученици и учителя. Крайността, обаче при демократизирането му може да
доведе до невежество.

Училището трябва да помогне на учениците да намерят “основания” за техния
живот. Един от главните проблеми на съвременните култури и фактор в реакционните
тенденции в религията, политиката, образованието и други сфери е недостатъчното
усещане за стабилност и насоченост. Трябва да се работи с учениците и семействата
им (доколкото е възможно), диалогично, показвайки перспективи, които са съответни
комбинации на стари и нови елементи. Учениците трябва да намерят важни за себе си
ценности (житейски, естетически, професионални…) и идеали (плуралистични, глобални,
екологически…)  които  не противоречат на  техния  действителен житейски опит и  в
същото време обезпечават адекватна основа за ежедневието.

АНТИМЕТАНАРАТИВНОСТ. Постмодерната педагогика трябва да създава нови
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форми на знанията чрез разрушение на дисциплинарните граници (интердисциплинарно
знание). Тя включва ежедневното знание и дава шанс на тези, чийто гласове традиционно
не се чуват (културата на тишината) в пределите на монолитните култури. Тя е педагогика
на специфичното. Учениците и учителите са агенти в рамките на специфични истории,
култури и социални отношения. Училището произвежда и легитимизира определени
културни ресурси. Затова учебният план трябва да се разглежда като културен сценарий,
който структурира определени жизнени пътища, в които включва учениците. Той трябва
да дава алтернативни възможности. Учебният процес трябва да е антиавторитетен и
неекспертен. Степента, в която учителят е авторитет и експерт зависи от предмета. Не
е все едно дали се обсъждат научни проблеми или въпроси на ценности, семейна среда,
ученически проблеми.

ИЗГРАЖДАНЕ НА СОБСТВЕН СВЕТОГЛЕД. Училището трябва да научи детето и
да му изгради желание за теоретизиране (философстване) относно действителността и
живота. Постмодернистичният акцент на конкретното, локалните ценности и нагласи е
важен и трябва да се прилага в образованието, но съчетан с изграждането на по-широки
връзки между явленията, опита и ценностите. “Теоретическото” мислене е необходимо,
за да могат учениците да си изградят всестранен светоглед (worldview) и визия за
жизнен път, обезпечаващи им безопасност, насоченост и съзнание за самоценност.

УЧИТЕЛЯТ КАТО СОЦИАЛЕН И КУЛТУРЕН РАБОТНИК. Постмодерната педагогика
разглежда учителите като специфични по своето политическо и социално положение
интелектуалци.  Те  са  в  широкия  смисъл  на думата  културни  работници,  заети  в
производството на идеологии и социални методи, насочени към усъвършенстването на
социалните и политически параметри на тяхната страна и на света като цяло. Те трябва
да са критични и смели, да осъществяват своята власт без да подтискат и унижават
другите хора. Те  трябва да прилагат педагогически методи,  които усилват възмож-
ностите за критично съзнание и действие. Това трябва да са диалогични методи. Те
трябва да се основават на първенството на социалното, интерсубективното и колек-
тивното.

ПОСТМОДЕРНИЯТ УРОК. В него ролите са ясно определени – на учител и ученици.
Образователният процес се води от учителя, но той е много чувствителен към проблемите
на детската възраст и отчита факта, че тези проблеми не може да се разглеждат без
средства като кино, разкази, романи, комикси, музика… Възпитателната работа е процес
на  идентификация  между житейските  проблеми на  ученика  и проблеми,  показани
посредством културния материал. Ефектът от образованието се отчита в края чрез
реализирането  на  политическо,  социално  и  културно  действие  –  нормално  или
метафорическо. Особено значимо е второто, тъй като метафората може да произведе
нови правила и нови права.

През Първата фаза на урока  пред  учениците  се представят  културни  и
интеркултурни етични и политически проблеми чрез кино, романи, разкази, комикси,
музика и пр.

През Втората фаза на урока се извършва идентификация на проблемите и
ученическия живот. Представяне на теории и философии за проблема под формата на
разкази.

През Третата фаза на урока се извършва действие: културно, социално и
политическо – създаване на други разкази (вкл. с метафори) и други проблеми.
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5.2. ИНТЕРКУЛТУРНА ПЕДАГОГИКА

РЕЛАЦИЯТА ПЕДАГОГИКА-КУЛТУРА.  По  отношение  на  педагогическите
реалности доктрината за интеркултурно образование води до равенство на шансовете,
тя е доктрина и на модерната педагогика не само по отношение на децата от малцинствата,
но и по отношение на децата, които се намират в рисково състояние и на децата с
девиации.

Релацията педагогика-култура се изследва от множество автори: Хегел, Дилтей,
Шпренглер, Кершенщайнер, Знанецки,Дюркем. В наше време теория за образованието и
културата развива Раймонд Уйлямс (R.Wiliams) [89]. Според нея, има три нива на социали-
зация, които по специфичен начин се свързват с културните модели в обществото.
Глобалната социализация е насочена към формиране у членовете на една група на
доминиращ културен модел и доминиращ тип личност; специализираната социализация
е свързана  с развиване на индивидуалните цели и  компетентности за определена
социална или професионална роля; а образованието се разглежда като ансамбъл от
знания и нагласи, детерминирани от цивилизацията (културен  модел, идеал).

МОДЕЛИ НА КУЛТУРНА ПЕДАГОГИКА.
Мултикултурна (плурикултурна) педагогика. Педагогическа стратегия за из-

тъкване  на  културния  релативизъм,  за ценността  на всяка  култура  и  за нейната
легитимна автономия. Това е едно образование с отчитане на особеностите на всички
култури, които съществуват в националното пространство.

Транскултурна педагогика. Друга стратегия. Акцентира се върху общите кул-
турни елементи, които могат да се определят като универсални за цялото човечество и
оттам те са мост за взаимно разбиране.

Интеркултурна педагогика. Педагогическа стратегия на контакта и взаимообо-
гатяването на културите. Тя не е свързана с някаква нова дисциплина, която да се
преподава в училище, а е система от принципи. Според тази концепция няма две еднакви
култури и това поражда стремеж да взаимодействие. Тя е свързана с два основни
феномена, които бяха вече разгледани: интеркултурност и интеркултурна комуникация.
Интеркултурността се дефинира като тип дискурс и тип действия между хората, тя има
винаги конкретни измерения — психологически, исторически, политически, културни и
пр. Затова е по-правилно да се говори за тип интеркултурност. Това е един комплексен
термин, глобална характеристика на съвременното общество. От своя страна интер-
културната комуникация е основана на плурализъм на културите, гаранция и защита на
всички социални групи, на правото на идентичност и сътрудничество. Оттам и интер-
културното образование може да се дефинира като образование, за което
интеркултурността е философия.

ПОСТМОДЕРНИЗЪМ И ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗЪМ. Постмодерната философия
изисква изменение на парадигмата. Тя атакува някои свещени разбирания и структури,
които са били твърдо закрепени в човешкото съзнание през последните 500 години.
Отрицанието на метанаративите води от монокултурна към интеркултурна перспектива.
Курикулумът се индивидуализира от отношението на учениците  към знанието, към
другите и към себе си. От монодисциплинарност се преминава към интердисциплинарни
курсове; от закрити училищни системи към открити; от интрагенерационни (съученици)
към интергенерационни и интерпрофесионални отношения  (родители, наставници),
сократически диалог, многомерни оценки и мултикултурализъм. Технологията (медия,
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мултимедия)  се  разглежда  като  полезен  инструмент  в  помощ  на  учителя  при
осъществяването на тези нови подходи.

ПРОБЛЕМИ ПРИ КОНСТРУИРАНЕТО НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА ПЕДАГОГИКА.
Проблемите са много и глобално могат да бъдат сведени до следните:

1.Проблемът за световните тенденции и опит. Това прави сравнителната педа-
гогика основна дисциплина, с която интеркултурната педагогика кореспондира.

2.Проблемът за общото и специфичното в културите. Този анализ може да се
направи само на конкретно ниво. Това също е проблем на сравнителната педагогика,
особено когато става дума за деца-имигранти от определени страни, които вече са
посещавали училище.

3.Проблемът за съдържанието на културите. Решава се от културната антропо-
логия и културологията, които са другите дисциплини, с които интеркултурната педа-
гогика тясно кореспондира. Без представяне на съответната култура като система от
групови ценности, фантазии, идеологии, символи, норми, представи и нагласи и пр. не
може да се реализира промяната в курикулума и в методите на работа.

4.Проблемът за културната специфика на човека. Решава се с възприемането на
идеите  за  човека  като  «културно  животно»  (Клод Леви-Строс),  който  е  синтез  на
природата и културата — всичко, което е универсално и спонтанно е плод на природата,
а всичко, което е усвоено от културното обкръжение е относително и частично.

5.Проблемът за интердисциплинарността на интеркултурната педагогика. Тер-
минът «интеркултурна педагогика»  има  две съставящи — интеркултурност  (антро-
пологически термин) и педагогика. Сблъсъкът е между инвариативността на педагогиката
и релативизмът  на  интеркултурността,  между  дисциплинарния  етноцентризъм  и
дисциплинарния  релативизъм.  Освен  това възпитанието не е  само  трансмисия  на
култура (антропологическо гледище).

6.Проблемът за конфликтът между «интер-» и «култура», тъй като всяка култура
се характеризира с граници и тенденция за затвореност, тя е уникална и изпитва инстинкт
за самосъхранение. Педагогиката се намесва в този конфликт с функцията да реализира
интеркултурното образование технологически. Това респективно означава, че всяко
педагогическо решение потенциално е конфликтно.

7.Проблемът за разликата между «плури-», «транс-», «интер-» по отношение на
културите.  Много  често  интеркултурната  педагогика дефакто  се  замества от  по-
ограничената, по-лесна за реализиране и по-безконфликтна плурикултурна педагогика.

СЪЩНОСТ НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА ПЕДАГОГИКА. Интеркултурната педагогика
представлява едно предефиниране на отношението педагогика-политика. Педагогическите
идеали се обвързват тясно с политическите доктрини. Тя отговаря на новия етап, в
който се намират държавите в света. Тя  е свързана с термини  като «сегрегация»,
«уважение», «унижение» и т.н., които имат конкретен смисъл в различните страни. Тя е
педагогическата доктрина за реализиране на интеркултурно образование.

Интеркултурната педагогика има особен статут — тя е по-скоро една стратегия,
система от принципи, отколкото една процедура (Марио Мано). [199]

Интеркултурната педагогика изисква промяна на учителя — той трябва да се
основава  на  позицията  «omnes  omnia  docere»  —  всеки  всекиго  учи,  тъй  като
интеркултурността изключва готови схеми и подходи.

Интеркултурната педагогика не засяга само училището, а всички контакти на
учениците, включително и извън училище — с възрастните, институциите и пр.
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Интеркултурната педагогика изисква друга изследователска методология —
качествен подход, с отчитане на всички нюанси на различията.

ЗАДАЧИ НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА ПЕДАГОГИКА. Тя решава задачи на няколко
равнища:

• Политическо — премахване на предразсъдъците, релативизация на нацио-
налната идентичности н ценността на другите култури.

• Икономическо — върви по линията знание - професия - стоки - обмен.
• Социално — разбиране на социалните проблеми на хората с различна иден-

тичност.
• Индивидуално — натрупване на индивидуален социокултурен опит за позитив-

но вграждане на човек в света.
• Социално-психологическо — отслабване на границата между in- и out- групите.

Възпитанието е свързано с това, което Линтън и Кардинър наричат «базова личност».
То е униформиране на личността.  Една силна «базова личност» е изгодна за in-групата.
Тя конструира една здрава граница пред out-групата, която в съвременния свят е пречка
за общуването.

НАСОКИ НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА ПЕДАГОГИКА.
Интеркултурната педагогика изисква по отношение на образователния процес

позитивно отношение към детето и познаване на културата на учениците за да не се
избързва с оценката на детските качества, тъй като едни и същи проявления могат да
имат различна оценка в различни култури. Тя изисква да се стимулира опита на детето
в новата среда и да се стимулира комуникацията в класа като основна цел на учителя
и създаването на детски колектив (общност). Максимално внимание да се отделя на
деца, които са изолирани или обратното, силно агресивни, за да се подпомогне интегра-
цията му в класа. Тълкуване на училището като плуралистична среда за реципрочно
обогатяване.

Позицията на учителя е свързана с дискутиране по посока на намаляване на
конфронтацията, както и приемане, че промяната в социализационните модели е бавен
и труден процес, който изисква промяна на начина на мислене и разбирането едни-други.
Тя е свързана и с приемане присърце на проблемите (лични и социални) на малцинст-
вените групи и помощ от учителя в свободното му време, като учителят е проводник на
култура не само към детето, но и към семейството му.

Към тези основни изисквания може да се прибавят и стремежът за формиране
на работни групи за групово (кооперативно) обучение по хетерогенен признак, както и
експериментиране  при  удобен  случай  в  класа  на  моменти  от  социалния  живот
(тренировка на поведението).

На училищно ниво интеркултурната комуникация е център на образователния
процес.

В детските градини и началните училища интеркултурната комуникация се на-
сочва основно към обучение в езика като средство за комуникация и изграждане на
уважение към майчиния език като елемент от едно плурилингвистично общество, като
контрапункт на хегемонията на езика на мнозинството. Има натрупан значителен опит
в  интеркултурното  общуване  в  тази  възраст  —  интеркултурен  театър,
плурилингвистични разкази, театър на сенките и пр.

В по-горните степени основно се акцентира на подпомагане на училищния живот
и личния опит — подпомагането на интегрирането на детето в училищната среда по



117

всички дисциплини и мотивиране на изучаването на чуждите култури.
На извънучилищно ниво, интеркултурната комуникация се изразява в стремеж

за  преодоляване на  етноцентризма и  стереотипите  (културни и етнически),  като
основание за конфликти. Критика на мас-медиите, ако налагат неприемливи стереотипи.

РАЗВИТИЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА ПЕДАГОГИКА. Според Луиджи  Секо
еволюцията на интеркултурната педагогика включва три фази [199]:

Първата фаза е  на формиране на проблематиката и  критичен подход  към
съществуващата практика. Изразява се в открояване на националните и етнически
различия, проучване на специфичните проблеми на възрастните и децата от съответните
етноси, приемане на постановките за плурализъм на културата и за противопоставяне
на асимилационизма. Това се съпровожда с постепенно затихване на функциите на
националната държава, особено като идеология и политика, за сметка на развитие на
глобализационните процеси.

Втората фаза се характеризира с приемане на тезата за равенство на различ-
ните култури и особено на езиците и интеграцията им в училищната практика. Свързва
се с проучване на училището като система от социални, икономически и пр. фактори,
които влияят на този процес. Основният процес, който подлежи на решаване е този за
билингвизма,  като  противопоставяне  на  монолингвизма.  Училището  трябва  да
противостои на процесите на асимилацията и налагането на хегемонистична култура.

Третата фаза е за усъвършенстване на теорията и методите, свързващи раз-
личните култури.

Може де се направи още едно уточнение. Интеркултурната педагогика се заражда,
за да осмисли и регламентира практиката, свързана с имиграцията в Западна Европа,
която започва да придобива големи мащаби след Втората световна война. Тя поражда
комплекси от проблеми — идеологически, икономически, религиозни и пр., които по
различно време се различни по сила. В началото имигрантите се интегрират и асимилират
безалтернативно, но когато стават значителен брой и работните места започват да не
стигат, започват да се проявяват и социалните им проблеми, основно свързани с език,
образование, квалификация. Увеличава се силно броят на децата им, родени в новата
родина или доведени в нея. Оформят се два раздела на интеркултурната педагогика —
педагогика за деца и за възрастни, с различна насоченост. В единият случай това е
масовото училище, а в другия — курсовете за езици и квалификация.

В  началото  интеркултурната  педагогика е  педагогика на  интеграцията,  но
постепенно става педагогика на взаимодействието.

Става преход от общи постановки към конкретно приложение на тази теория.
Разработват се специфични образователни проекти и дидактически модели, които са
насочени към специфични адресати и които включват освен училището и други институ-
ции и частни фактори, така че освен училищния живот се обхваща спорта, културния
живот (изкуството), религиите и пр. В много случаи тези проекти не са само практическа
реализация на идеи, а и разработка на нови теории.

В следващият етап се разработват теории и практики за въвличане в системата
на интеркултурното образование на мас-медиите, основно на телевизията. Интеркул-
турното образование се свързва с концепцията за «мондиализация на културата», като
противопоставяне на практиката за доминиране на една култура над друга. Споровете
са за това, дали теорията трябва да се изгради върху категорията «глобална култура»
или върху категорията «планетарни измерения на културата», като в крайна сметка
надделява последното.
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Към  основните  стоящи  през целия  този  период проблеми и придобиващи
непрекъснато нови измерения, могат да се причислят: сколаризацията на децата на
имигрантите и малцинствата; равенството и неравенството на шансовете в образо-
ванието; миграцията и образованието; образованието и противопоставянето на ксено-
фобията и расизма; отношението на възрастните към училището.

ИНТЕРКУЛТУРНАТА И ОБЩАТА ПЕДАГОГИКА.  Глобализмът  като  култур-
педагогическа концепция се формира през XVIII - XIX век с идеята за «национална»
педагогика, училище, образование и пр. Тя е свързана с политическата практика на
«държавата-нация». Аналогични процеси се развиват във всички европейски страни.
Говори се за «обективна култура», «национален дух», «национален начин на живот» и
пр. Основна задача на педагогиката е формирането на «национална идентичност»,
разбирана като идентичност с националния дух и начин на живот, като се отхвърлят
либерализма и свободата на избора.

Интеркултурното  образование  се  сблъсква  с  феномена  «свръхнационално
гражданско съзнание», който не отговаря на духа на новото време и още по-малко ще е
свойствен на бъдещето. Интеркултурната педагогика е отрицание на етноцентризма в
педагогиката, който като концепция се формира през XVIII - XIX век с идеята за «национална»
педагогика, училище, образование и пр. Тя е свързана с политическата практика на
«държавата-нация». Основна задача на образованието е формирането на «национална
идентичност», разбирана като идентичност с националния дух и начин на живот, като се
отхвърлят либерализма и свободата на избора.

Интеркултурната педагогика в началото се разглежда като едно разклонение на
общата педагогика, като една “педагогика за чужденци и имигранти”. Тя си поставя като
основна  задача  интеграцията  в  обществото  на различните имигрантски  групи. В
последствие се развиват и идеите за това, че хората трябва да се развиват не само
като общност и да се подготвят за тази общност, но и паралелно, с оглед на техните
различия. Интеркултурната педагогика се превръща от “педагогика за някои” в “педагогика
за  всички”.  В  нейния  категориален  апарат  не  съществуват  категориите  нация,
националност,  раса,  асимилация,  доминиране  и  пр.  за  сметка  на  такива  като:
взаимообогатяване, доближаване, конформизъм, хуманизъм... Тя, за разлика от общата
педагогика се базира на ценности, които са «неутрални» и «свободни» от идеологически
влияние. Тя е една концепция за преустройство на обществото от критико-идеологически
тип. В основата й е концепцията, че човек двойствено същество: zoon logon echon —
животно, надарено с разум; и като zoon politicon — като същество, живеещо в зависимост
от устройството на социалните общности. Втората страна много често е пренебрегвана
в  класическата педагогика  и изобщо в общата  педагогика.  За разлика  от общата
педагогика, интеркултурната педагогика е свързана с такива принципи на възпитание и
обучение като свобода, релативност (историческа и културна) и уважение на различните
форми на мисленето.
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5.3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА
ЕТНОПЕДАГОГИКАТА

5.3.1. КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДОЛОГИИ В ПЕДАГОГИКАТА

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПАРАДИГМИ. При развитието си в социологията, а под нейно
влияние  и  в останалите  социални науки  са  се оформили две основни парадигми:
обективизъм и холизъм, субективизъм и атомизъм.  Те са свързани и с две основни
методологии, съответно видове изследвания: квантитативни (екстензивни, количест-
вени) и квалитативни (интензивни,  качествени).  Квантитативното  изследване  е
основано на въпроси като: ”Колко широко разпространено е нещо?” - има за цел иденти-
фикацията на емпирични правила. Квалитативното изследване е основано на въпроси
като: “Как нещо се случва?” То цели идентификация на причинния механизъм - рекон-
струира  причинните  връзки,  които  съединяват  социални  структури,  практики  и
индивидуални агенти в частност.

Следва обобщена характеристика на двете парадигми [110; 125; 140; 157; 226]:
Парадигмата “ОБЕКТИВИЗЪМ И ХОЛИЗЪМ”  започва развитието си още от

Демокрит и Аристотел, но в същинския смисъл на думата от Огюст Конт (A.Comte) и
Емил Дюркем (E.Durkheim), които гледат на социалните науки като на “социална физика”.
Счита се за възможно да се регистрират и изучават обективни измерения на социалния
живот и да се получи обективно знание за тях. През 50-60-те години тези идеи се развиха
значително чрез  структурализма на Клод Леви-Щрос. По  принцип такава  е цялата
традиционна педагогика.

Основен принцип е, че цялото е по-висше от частите си (принцип на цялост-
ността). Групата притежава колективно съзнание, чувства и мислене, така че не дава
на членовете си да се чувстват изолирани и самотни.

Ценности, норми, роли: обществото налага ценности, норми и роли, които
упражняват контрол над индивида. Индивидуалното поведение е резултата от усвоената
култура.

Социален детерминизъм: социалното съзнание на индивида е детерминирано
от мястото му в трудовия процес и от социалните отношения.

Социален статус и класи: класата детерминира нивото на амбиции, шансовете
за постижения и социалния статус на членовете си и на техните деца.

Обществени закони: доминиращата тенденция е тази за репродукцията на
социалните структури. Има закони, чрез които може да се предвижда бъдещето.

Тип изследване: екстензивно (количествено)
Изследователски въпроси: какви са особеностите на изследваното явление?

Как са разпределени и представени отделните характеристики и процеси?
Отношения: отношения на формално подобие.
Типове групи, подлагани на изследване: таксономически.
Тип на анализа: описателни представителни обобщения, недостигащи винаги до

обяснителна задълбоченост.
Типични методи: анкети, стандартизирани интервюта, въпросници и пр., Пред-

назначени за репрезентативни изследвания.
Ограничения: малко вероятно е, че знанието ще е репрезентативно за всички
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случаи и за всички времена (минало, бъдеще).
Значение: универсално.
Измерителен процес: концентрация на предварително фиксирани категории.

Очевидността им не може да се провери в момента. Измерителният процес започва с
фиксиране и скалиране или направо със скалиране.

Роля на изследователя: значението е решено от изследователя.
Място на концепцията на изследователя: изследователят се концентрира

върху своята концепция, която предхожда изследването и атрибутивните значения на
актьорите. С това изследването става схематично и позивистично.

Единица на анализа: единица на анализа е частта, разбирана като концентрация
на аналитични свойства.

Парадигмата “СУБЕКТИВИЗЪМ И АТОМИЗЪМ” е проекция на кантианството в
социалните науки (след И. Кант 1804). Счита се, че реалността е недостижима за човека.
Ние можем да наблюдаваме репрезентации и ментални структури между един или друг
човек  или  групи.  Има  само  едно  субективно  възприятие  за  света. Най-видните
представители са Макс Вебер (M.Weber), Джордж Симел (J.Simmel), Реймон Будон
(R.Boudon), Ервинг Гофман (E.Goffman) и др. В чисто педагогически план се свързва с
практиката на хуманистичната педагогика. Корените й може да се търсят в идеите на
Платон, Русо, Кант.

Основни принципи: всички социални феномени са резултат от индивидуално-
то поведение. Социалната група е резултативна от индивидуалните актове на пове-
дение и индивидуалните интеракции.

Ценности, норми, роли: нормите и ценностите са възможни предложения към
индивида и той запазва свободата си да упражнява социалните си роли. Стратегията му
се състои в утилизиране на възможностите му за избор и за максимално задоволяване
на интересите си.

Социален детерминизъм: само с индивидуалната мотивация може да се обяс-
нят социалните феномени.

Социален статус и класи: социалният статус на един човек е една траектория,
жалонирана от алтернативни възможности и резултат от свободен избор.

Обществени закони: няма общи закони за функционирането и развитието на
обществото. Нищо не може да се предвиди предварително.

Тип изследване: интензивно (качествено).
Изследователски въпроси: как се реализира процеса в специфичен случай или

в малък (ограничен) брой случаи? Какво предизвиква определено изменение? Кои агенти
действително го предизвикват?

Отношения: съществени връзки и отношения.
Типове групи, подлагани на изследване: каузални.
Тип на анализа: причинно обяснение на произведения ефект върху обекта или

случая, незадължително представително.
Типични методи: изследване на индивидуални случаи в техния каузален контекст

- интервю, качествен анализ.
Ограничения: малко вероятно е конкретните образци и случаи да са предста-

вителни, да отразяват средната тенденция или генерализираното знание. Необходи-
мите отношения ще съществуват ли навсякъде, където са реално представени, напри-
мер в друг контекст или в бъдещото развитие на този контекст?

Значение: ситуационално.
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Измерителен процес: концентрация на категории, проявяващи се в момента.
Свойството на това знание е да бъде очевидно. Измерителният процес е: фиксиране,
преброяване, идентификация, скалиране. Резултатът може да служи само за пример.

Роля на изследователя: значението е решено от актьорите, договорки или има
много перспективи.

Място на концепцията на изследователя: изследователят трябва да се опита
да  установи  значенията на актьорите,  след  това да разработи  концепция.  С  това
изследването  става образно, живо,  феноменологично,  социална  конструкция на
реалността.

Единица на анализа: единица на анализа е цялост в контекст, разбирана като
концентрация на относителни, глобални и контекстуални свойства.

5.3.2. ЕТНОМЕТОДОЛОГИЯ

ЕТНОГРАФСКИ МЕТОД. Етнографският метод  на изследване на  човека и
човешките групи ги разглежда в собствената им обкръжаваща среда. Променливите им
се свързват с множество други средови фактори и обстоятелства. Етнографията е и
описателна и интерпретираща (определяне значенията на наблюдаваното). Обикновено
не се базира на събирането на обемиста емпирична статистическа информация. Основен
инструмент е наблюдението (качествено изследване). Наблюдателят се потапя активно
в ситуацията, за да получи непосредствени впечатления от живота на групата.

ЕТНОМЕТОДОЛОГИЯ. Етнометологията (ethnomethodology) е интеракционистки
методологически принцип, въведен от група автори от САЩ и Англия през 70-90-те
години: Харолд Гарфинкел (H.Garfinkel), Харолд Бекер (H.Becker), Арон Сикурел (A. Cicourel),
Ирвинг Гофман (E.Goffman) и др.

Етнометодологията е определяна като наука за етнометодите, която конструира
“социологически практически изводи” (Гарфинкел). Тази методология позволява да се
опознае рефлексивния  и  интерпретативен  потенциал  на всеки  социален  актьор.
Основната идея е, че това не е нова методология нито на етнологията, нито на социоло-
гията. Това е концепция за изследване на социалните феномени. Тя има за цел анализа на
методите и процедурите, които индивидът е усвоил и прилага в своя живот.

ПОСТУЛАТИ НА ЕТНОМЕТОДОЛОГИЯТА. Има три съставящи на етнометодоло-
гията: причинен анализ на рутинноста (ежедневието); категоризация на членството и
конверсационален (език, който се употребява в обикновен разговор) анализ. Основните
постулати на етнометодологията са:

АНАЛИЗ НА ОБИКНОВЕНИЯ, РУТИНЕН НАЧИН НА ЖИВОТ. Това е анализ на
обикновения, рутинен начин на живот на социалните актьори, които реализират своите
обичайни функции. Излиза се от предпоставката, че хората от едно общество (група)
имат точно такъв обичаен начин на живот - комуникация, начин на вземане на решения,
мислене, реч и пр. В тази насока дефинира задачата на етнометодологията Джордж
Псатас (Psathas, 1980) - “социална практика, която търси обяснение на методите на
социална практика на актьорите”. Главното е  “работата върху терен”, при която се
наблюдават актовете на интеракция между индивидите. Едно от ограниченията на етно-
методологията е,  че  директното наблюдение на интеракциите не е  възможно,  ако
наблюдателят не се слее с групата.  Наличието на наблюдател от друга страна променя
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начина на живот на групата.

АНАЛИЗ НА ЕЖЕДНЕВНИЯ ЕЗИК. Езикът е един от най-често изучаваните обекти,
тъй като той е една система от адреси, която хората конструират в акта на комуникация.
В едно съобщение има обръщение; титла, чин, функция; име и фамилия; умалително,
прякор; възраст; пол; стил (превзет, авторитарен, дистантен, приятелски, неприятелски),
средства на невербална комуникация (поглед, мимика, жест, положение на тялото). По
всички  тия  параметри  може  да  се  получат  вариации,  които  не  са  случайни.
Етнометодологията  си поставя  задачата  да  разшифрова  скритата,  закодирана
информация, която е много повече. Тя трябва да се декодира и обясни. Тя обяснява
отношенията между хората.

“СОЦИАЛНИЯТ АКТЬОР НЕ Е КУЛТУРЕН ИДИОТ...”.  Гарфинкел  упреква
традиционната социология, че интерпретира социалния актьор като “културен идиот”
(cultural dope), който действа под влиянието на детерминистичните културни рамки и
който няма никаква свобода на действие. Актьорът е рационален, той живее съзнателно
през целия ден. Има два вида рационалност - научна и житейска, като и двата са обект
на изследване за етнометодологията.

ИНТЕРПРЕТАТИВНА ПАРАДИГМА. Според Томас Уилсън, в социологията се сре-
щат два подхода - нормативен и интерпретативен. При нормативния има две идеи -
социалното взаимодействие се разглежда като управлявано от система от правила и
обяснението е дедуктивно, както в природните науки. При интерпретативната парадигма,
каквато е етнометодологията, това не е така. Човек извършва социални действия в
съгласие с идентификацията си със социалната си роля, което позволява обяснението
им. [1]

5.3.3. ЛИЧНОСТ И КУЛТУРА

РАЗВИТИЕ И РАЗЛИЧИЯ. Независимо от теоретическите и методологически пара-
дигми, ясно е, че човешкото поведение изисква кодиране, интерпретация, съхранение и
репродукция на устни, физически и контекстни стимули. Освен това, потопено в про-
цесите на социализация и инкултурация, човешкото развитие е произвело взаимодей-
ствия на подобия и различия, които са свързани със специфични екологически ниши,
културни наследства, биологически предразположения и индивидуални опити, които във
взаимодействието си съставят социалното поведение  [130].

НАСОКИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ. Изследванията на влиянието на културата при
формирането на личността са много разнообразни. Това влияние е върху съгласуваността
на чертите, лонгитюдната им стабилност, йерархичност, структура. На транскултурно
ниво се изследва универсалността. На интеркултурно ниво – асоциацията между  чертите
на личността и съответните културни променливи, както и връзката културни институ-
ции-личност (причина или следствие). На интракултурно ниво се изследват културно
определените универсални черти. Всички тези изследвания се правят в лоното на научни
направления, обозначавани като психологическа антропология, крос-културна психология,
контекстна социална психология, културна психология и сравнителна психиатрия.

ЛИЧНОСТ И КУЛТУРА. Съществуват множество изследвания, свидетелстващи
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за независимостта на личността от обкръжаващата среда (Loehlin, 1992; Riemann, Angleit-
ner & Strelau, 1997; Rowe, 1994). В рамките на нормата, нито възпитанието, социалната
класа, начинът на хранене, нито пък която и да е друга особеност, няма продължително
влияние върху чертите на личността (Kagan & Moss, 1962).

ТЕОРИЯ ЗА ЛИЧНОДСТТА НА МАККРЕЕ И КОСТА. Продължителни теоретически
и емпирични търсения са правени върху значимите черти на личността. Към 90-те
години  се фиксират  пет  най-важни  такива фактора  Маккрее и Коста  (McCrae &
Costa,1996,1999):

1. Невротизъм (Neuroticism),
2. Екстравертност (Extraversion),
3. Откритост към опита (Openness to Experience),
4. Любезност (благосклонност, Agreeableness),
5. Добросъвестност (Conscientiousness).

Измененията в тези пет фактора са свързани с културното влияние, въпреки, че
култура и личност са относително независими взаимодействащи си феномени. [186]

ТРАНСКУЛТУРНО НИВО. Характерът на човешката природа е основен въпрос за
социалните и поведенчески науки. Макар, че е общоизвестна истина, че природата и
образованието (биология и култура) са задължителни компоненти, точната формула на
тяхното единство и предмет на продължаващи и сега дебати.

Етноцентристкият уклон (предубеждение) е водил повечето народи в повечето
случаи в историята до извода, че техния собствен начин на живот е най-добрия и най-
естествения. Хората са почти безкрайно пластични, приспособявайки се към условията
за живот. Културният релативизъм  и  съвременния мултикилтурализъм  подчертават
човешкото разнообразие (Gergen, Gulerce, Lock, & Misra, 1996).

Но към 40-те години на ХХ век, антрополози като Кроебер (Kroeber) намират
универсалии, надвишаващи културата и които са характерни за “психическото единство
на човека” - очевидни биологически факти от типа на потребности от храна и защита, но
и лоялност към групата и разбиране за индивидуалната смъртност (Redfield,1957).

Теорията за петте фактора на Маккрее и Коста (McCrae & Costa,1996,1999) дава
възможност за изследване и на универсалните и на култур-определените черти на
човешката природа, между биологически  основани базисни  тенденции и  културно-
адаптационни характеристики (роли, умения, навици, обичаи). Така например, всички
хора имат способност да научат език, но това, на какъв език ще говорят зависи от
културната обкръжаваща среда, от адаптацията към нея. Аналогично, ендогенни (вът-
решни) базисни черти на личността са възбудимостта, ентусиазма, оригиналността,
способността за акомодация, точността и пр., но начинът на изразяването им се определя
от обкръжаващата култура и опита (т.е.и образованието).

Например, американците се определят като съвестни, съзнателни,  педантично
честни и коректни, внимателни, трудолюбиви и постоянни; тази трупа личностни черти
се свързва с доминиращия в тяхната култура фактор “добросъвестност” (Conscientious-
ness). Ако този фактора е културно определен, той се свързва с духа на протестантството
(Вебер) и би трябвало да не се среща в непротестантските култури.

Различията между базисните и адаптационните характеристики водят някои (Miller,
1999) до идеята за конструирането на културата от Аза. Културата не е просто другата
независима променлива, която определя някои различия в личностните черти, тя е
взаимно споделена система от значения, без която не могат да съществуват ценности,
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вярвания или идентичност. [186]

ИЗСЛЕДВАНИЯ С NEO-PI-R. През 1997-98 години Маккрее и Коста съставят
инструментариум, измерващ 30 черти на личността, групирани в 5 фактора (NEO-PI-R -
NEO Personality Inventory). Той е преведен на множество езици и са проведени изследвания
в 13 страни. Основният въпрос е дали има транскултурни личностни черти. Доказва се
присъствието им навсякъде, или всеки от тези фактори е биологически обоснован.
Човешкият род е биологически единен и структурата на личността също е универсална.

Други кроскултурни изследвания (Jang, McCrae, Angleitner, Riemann, & Livesley,
1998;  McCrae et al., 1999), показват аналогични тенденции в няколко твърде отдалечени
географски култури: снижаване с възрастта (18-65) на показателите за невротизъм,
екстравертност и откритост към опита и увеличаване на показателите за любезност
(благосклонност) и добросъвестност. [186]

ИНТЕРКУЛТУРНО НИВО. Изследванията на личността и културата на това ниво
разглеждат въпроса за това, как  различията между културите корелират с личностните
различия. Класическите формулировки са в термините на базисната (Kardiner, 1939) и
модалната (DuBois, 1944) структури на личността. Най-просто казано, всяка култура,
има дух (ethos), и всички участници в тази култура имат интернализиран този дух и
развиват съответстваща личностна структура: културата формира личността и измене-
нията в културата водят до изменения в личността.

През 60-те години изследванията на Сингер (Singer,1961) намира съответствия
между етнографски описания на ethos и личностни особености по теста на Роршах. В
последствие тези опити се отричат поради липсата на ясна таксономична схема на
личността и на “диапазон на нормата”. Теорията се отхвърля и от контекстните социални
психолози като Петигрю (Pettigrew, 1997) най-общо казано, поради различията между
процесите в групата и в личността.

Въпреки всичко, има данни, потвърждаващи концепцията. Ойха и Иха (Ojha, Jha,
1991) установяват, че мюсюлманите имат по-висока потребност от уважение и ред –
черти,  които  се  свързват със  строгата  дисциплина,  приписвана от Исляма. Бери
(Berry,1967)  установява  по-високо ниво на  конформизъм  в  култури с  пасторален
характер, отколкото в индустриални.  Смит (Smith,1996) цитира 133 изследвания, свърз-
ващи конформизъм и колективизъм. [186]

ИНТРАКУЛТУРНО НИВО. Смисълът на това ниво е, че чертите на личността се
проявяват уникално в уникалния контекст. Личността и културата съвместно определят
характерните адаптационни феномени като роли, отношения, идентичности, навици,
ценности, нагласи и умения. Изследва се процесът на адаптация при различни културни
условия. Така например, усмивката и сърдечното отношение към непознатия е аспект
на екстравертността, но има смисъл само в култури, в които усмивката има смисъл на
дружелюбие. Това поведение е желателно в САЩ, например и оскърбително в Ислям-
ските страни. [186]

5.3.4. ЕТНОКУЛТУРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО

НАПРАВЛЕНИЯ. Има няколко направления на етнометодологически изследвания
в образованието
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СИМВОЛЕН ИНТЕРАКЦИОНИЗЪМ. Свързва се с Чикагската школа - Роберт Парк
(R.Park), Ернст Бърджес (E.Burgess), Уйлям Томас (W.Thomas), Дж. Мийд (G.Mead).

Социалният живот има символна природа. Социалните значения се разбират като
продукти на междуличностна активност. Арнолд Роуз резюмира тази ситуация така: ние
живеем в символична и физическа среда и конструираме разбирането си за света и за
нашите действия в него с помощта на символите; благодарение на тези символи и
значения  ние  имаме  възможност  за  заемане на мястото  си  сред другите,  с  които
споделяме тези същите символи; ние споделяме една култура, ансамбъл от значения и
ценности,  която определя  повечето от нашите  действия  и благодарение на  която
разбираме другите; символите не са изолирани от чувствата и оценките. На тяхна база
индивидът дефинира своята роля.

Първите интеракционистки изследвания в областта на образованието провежда
Уйлард Уалер (W.Waller), още като студент в Чикаго през 1920 година. Той разглежда
училището като социален свят, чийто значения трябва да се усвоят. Училищният живот
поради това може да се изследва от гледна точка на социологията и социалната психо-
логия. Ключ за разбиране на тези механизми е емпиричният опит на учителите. Педаго-
гическата социология има две основни цели - научно обяснение на училището и описание
на елементите, необходими за по-добра ефикасност на обучението. В това отношение
само статистическият подход не стига. Трябва също и културна антропология, качествен
подход.

Уалер анализира специфичното култура на детето и детството по следния начин:
училището е център за ритуали, който регистрира човешките отношения. Има игри,
екипи, морален код, ансамбъл от церемонии, традиции и закони. Това е конструкция на
свят, съответен на света на възрастните, но съдържащ култура, свойствена за младите.
Точно тук са двата вида конфликти: класически конфликт на генерациите  (противо-
поставяне на двете култури) и конфликт между културата и некултурното (още) дете.

Специфичната детска култура се изразява в игрите, училищната работа, спорта,
дебатите, театъра, клубовете и т.н., като много често тези елементи са конструирани от
учителите. Същото важе и за церемониите, които имат за цел да активизират механизмите
за идентификация в общността, за да се получи накрая “училищен дух”.

ТЕОРИЯ ЗА ХАБИТУСА НА ПИЕР БУРДИЙО (P.BOURDIEU). Една от най-характерните
съвременни  социологически  теории. Под  хабитус  (habitus)  се разбира  система от
устойчиви и преносими диспозиции, интегриращи целия индивидуален опит на индивида,
както и  съвкупността от външни влияния  върху него. Той е  съвкупност от вкусове,
поведение, маниери на говорене и чувстване, които индивидът получава от своята
социална среда и основно от семейството. Той е функкция от хабитуса на всички хора в
обществото. Хабитусът определя  социалните практики на  човека и осъществява
социален контрол.

В училище действа принципа за репродукция на социалните структури - тенденция
за възпроизводство във всеки момент в едно училище на системата от кондиционални
цели, схеми и практики, свойствени на самото училище - на хабитуса на училището.
Възпроизводството на хабитуса е механизъм за придобиване на идентичност и различие.

ТЕОРИЯ ЗА СОЦИАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ХЮГ МЕХАН (H.MEHAN). Под
компетентност се разбира ансамбълът от опознати основни социални практики, които
може да бъдат мобилизирани в определен (необходим) момент. Има 3 типа компетентност:

1. Културна (У.Гуденот) - възможност за съжителство с вече компетентните
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в термини, концепции, вярвания, принципи на действие и организация.
2. Лингвистична (Н.Чомски) - фонетична, граматична и семантична - въз-

можност за активно участие в комуникация (разбиране на фрази, конструи-
ране на фрази  и пр.)

3. Интеракционална - с два аспекта: комуникация и интерпретация.
Училището са разглежда като място, където се формира компетентност и се

изследва точно този процес.

“ETIC” И “EMIC” ИЗМЕРЕНИЯ.  В  съвременните    сравнително-културни
изследвания широко се използват понятията “etic” и “emic” измерения. Под “etic” се разбират
обобщения с крос-културен характер, а под “emic” – вътре, в рамките на една и съща
култура и които е невъзможно да се отнесат към представители на друга култура. [122]

 Хюи и Триандис (Hui,Triandis,1985) предлагат четири области на потенциална
emic-нееквивалентност на културите: (1). концептуална / функционална; (2). конструк-
тивна; (3). артикулна и (4) степенна. [211]

Образованието има “etic” и “emic” измерения. Традиционно то е насочено към
достигането на emic-еквивалентност. Интеркултурното образование и етнопедагогиката
развиват “etic” – измеренията на личността (кроскултурната компетентност).
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6. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРНА
ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ

Ценностите и нормите, които образуват съдържанието на културата на една
група не могат да бъдат видени директно. Те се проектират в система от нрави и обичаи
на хората от едно общество. В съвременния свят на огромно многообразие и на културен
плурализъм, както и на социална диференциация не бива да се опростява анализа само
по линията на една от тях.

С термина «културна диференциация»  се означават  различия в областта на
външен вид, име, обноски, социални практики и пр. на основата на различни културни
модели. Свързва се с два основни феномена (термина): начини и стил на живот, по
които се отчита.

Когато разликата в основните ценности и особено по линията на отношение към
властта, приоритетите на групата и индивида, предопределеността на бъдещето и пр.
са големи, между културите се получава конфликт.

6.1. КУЛТУРНА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ

По определението на Крейг Сторти (C.Storti), културата е система от споделени,
ценности, нагласи и убеждения на група хора, които се свързват с характерно поведение.
Съгласно него, има невидими елементи на културата, има и видими - действия и пове-
дение. И двата вида са жизнено важни за разбирането на културата. За да се разбират,
е важно да се познават собствените културни аспекти. Човек, който иска да се реализира
в различна културна среда трябва да развие процес на самоекспертиза и развитие на
културно разбиране (познавателно и поведенческо).

Културата ориентира хората от едно общество при въвличането в отношения с
другите хора в рамките на същото това общество (Kluckhohn, Strodtbeck), ориентира и по
отношение на начините на дейност и времевата ориентация.

Измерения (Trompenaars, Hampden-Turner): универсализъм и партикуларизъм;
комунитаризъм и индивидуализъм, неутрални и емоционални култури. [168].

6.1.1. ГРУПОВА ИЛИ ИНДИВИДУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

На  начина, по който хората си взаимодействат влияе и характерът на обществото,
в което живеят - групово или индивидуалистично, според доминацията на целите.

Комунитарното общество  е  основано на  групата  или на  колективната
идентичност. Идентичността на индивида в пределите на групите определя функциите
му в обществото. Най-малката социална единица не е индивида, а семейството. Семей-
ните успехи имат пределна важност и обратното, ако семейството страда, индивидът
се чувства угнетен и отговорен. Това е пример на Gemeinschaft (Tonnies), също и на
патриархален тип култура. Родството и унаследеният статус са съществени и необхо-
дими. Основни ценности са хармонията в отношенията, признанието от семейството,
съгласието,  колективизмът в деловото и социалното поведение. Характерни са  за
православните  и  католически  християнски  култури,  където религията е  колективно
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насочена.
Индивидуалистичната ориентация  е  основана на индивидуалните дос-

тижения (Gesellschaft - общество). Характерна е за капитализма и е свързана с намаля-
ване влиянието на църквата поради отделянето от държавата. Вместо колективното
преклонение пред Бога има индивидуално, резултат от избор и индивидуално предпо-
читание. Основни ценности са свободата, самоуправлението, индивидуалните пости-
жения. Според Хофстеде, тук по-високо се ценят освен свободата, конкуренцията, инди-
видуалната реализация, обучението, физическото състояние и приложението на уме-
нията.

6.1.2. КОМУНИКАЦИОННИ ОБРАЗЦИ

Комуникационните образци са отражения на ролята на емоциите в културата.
Емоционалните култури са свързани с драматизъм, конфронтация, напрегна-

тост, силна чувственост, експресивност във вербалните и невербални средства (вокали-
зация - предимство на вербалните изразни средства), демонстрация на интерес, ентусиа-
зъм и пр. Често са непоследователни и нелогични за страничните наблюдатели.

6.1.3. ВРЕМЕВИ ОРИЕНТАЦИИ

В различните култури има различно отношение към времето.
В монохронните култури се държи много на точността. На делова или лична

среща се ходи преди означеното време, за да се спази уговорката, тъй като закъснението
се счита за груба обида. Последователността на действията се планира стриктно. Всеки
ден има “дневен ред”. Времето е сегментирано и подлежи на рационализация (значение
и последствия). Линейността (логичността, причинността) се цени и очаква. Времето и
свободата са елементи в концепцията за бъдещето. Отклонението от този модел се
считат за безотговорност и неспособност.

В полихронните култури времето се планира по-аморфно, с по-малка точност.
На времевите обвързвания (срещи, уговорки) не се държи много. Този тип общество се
нарича “минало-настояще ориентирано”. В него доминират традициите, наследството и
отношенията.

6.1.4. НИВО НА ВЪВЛЕЧЕНОСТ

В дифузните или висококонтекстуални общества (Diffuse or high context
societies)  титлите,  званията,  репутацията,  връзките  и произходът  се  пренасят  от
социалните в деловите взаимодействия и обратно. Те са белег за принадлежност и
членство и за жизнени постижения. На тези елементи се държи във всеки случай (обръ-
щение, уважение). Индивидуалният статус е основан на семейството, професията,
връзките, влиянието в политиката и пр. Личните отношения са проекция на обществения
живот. Дружбата и приятелството се развиват бавно и са ограничени в обхвата си.
Затова пък са “за цял живот” и всеобхватни. Отношенията са от G-тип (К.Левин) много
нива и възможности.

При предаване на информация се върви от общото към специфичното или отнача-
ло се обезпечава контекстът, от който информацията трябва да бъде разбрана, а след
това се обезпечават детайли. Качеството на отношенията се обезпечава от поддръжката
на  контекста  (очакване,  общност),  а  не  от  моментната  ситуация  (напр.  бизнес).
Интимността не е предпочитана. Тя се осъществява само с хора, които контекстуално
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са подготвени за това.
В нискоконтекстуалните общества взаимодействията на хората са по-

определени. Те са цел- и задача-ориентирани. Титли, звания и пр. не се използват, ако не
са необходими за конкретното взаимодействие. Статусът се определя само от индиви-
дуалните достижения  в конкретни области на живота. Деловите  (политика, бизнес)
отношения нямат почти никакво значение за личните отношения. Те са U-тип - водещи до
дружественост и достъпност. Приятелите са много и интимността се реализира и с не
много близки хора.

6.2. ИЗМЕРВАНЕ НА КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ

ЦЕЛИ: (1). Да са осигури основание за разбиране на културата и как това действа
на междуличностните отношения. (2).Да се опишат различията в социалните структури
на хората в различните страни. (3). Да се регистрира влиянието на религията, езика и
образованието върху културата и обратното влияние. (4). Да се регистрира развитието
на културата. (6). Да се постигне крос-културна грамотност.

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА РАЗЛИЧИЯТА. Методи за изследване: интервюиране и
посещение в домовете на ученици от малцинствата, за да се разкрият особеностите на
навиците, способностите, идеите, методите на работа, знанията, които са съществени
за домакинството; дневник на диалога, генеалогическо дърво, жизнеописания, класен
вестник, теми за разговор или писмени съчинения, произтичащи от фотографиите на
учениците. [203]

6.3. ЕЛЕМЕНТИ НА КУЛТУРНА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ
(КУЛТУРНИ ДИФЕРЕНЦИАЦИОННИ ФАКТОРИ)

Различията между хората в рамките на една нация или култура са много по-
големи от различията между групите. Образование, социално положение, религия,
индивидуалност, религия, минал опит, вярвания, бит и несметно количество други фактори
формират човешкото поведение и култура. [136]

ПАРАМЕТРИ НА КУЛТУРНИТЕ РАЗЛИЧИЯ.  Главните  културни фактори,
идентифициращи културните различия са:

• Взаимодействие с децата: съвместно прекарване на времето,  алтернативи;
игра, значение, което се придава на играта - метод на учене на малкото дете или средство
за “повреждане”.

• Външен вид (спретнатост): пробиване на ушите, татуировки; пръстени, обици,
накити; облекло, обувки, аксесоари.

• Вярвания: религия (степен на религиозност); суеверия (степен на суеверност)
• Естетика: цветове на дрехите (яркост, цветови комбинации); музика; храна.
• Етика: концепция за честта и нейната защита; проклятия и други остри изрази.
• Жестове и мимики: знаци за “да” и “не”, посока, сексуални конотации; степен на

приложение на невербални средства.
• Име: промяна на името при брак.; начин на формиране на името (собствено,

бащино, фамилия).
• Сексуални роли: традиционни мъжки и женски; нетрадиционни женски роли -

активни и работещи жени; проявления на мъжествеността и женствеността.Отношение
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към жената и мъж-жена.
• Сексуално развитие - различни ценности и норми: откритост за родителите;

ранна  сексуална активност  (влюбване,  целувки,  полов  акт);  религиозни ценности
(отношение към девствеността); откритост на  отношенията (лицемерие, свенливост);
отношение  към  тялото  и  голотата;  роля  на  романтиката;  брачна  перспектива
(междукултурни бракове). Ухажване, брак: младежът иска разрешение да излезе с
момичето; младежът иска разрешение да се ожени за момичето.

• Семейни връзки: колко поколения живеят заедно в един дом.
• Церемония: ръкуване при поздрав (деца-възрастни); целуване на ръка (на по-

възрастен,  на  жена);  целуване по  лицето  (възрастен-дете,  възрастен-възрастен);
прегръдки; гостоприемство (“моят дом е и твой дом”); форми на вежливост.

• Отношение към дисциплината (делова конфликтност) - склонност към твърди
правила или ограничен набор от ръководни принципи; различни подходи, използване на
дисциплинарни методи, включително физически наказания.

• Отношение към обкръжаващата среда.
• Отношение към неувереността и риска (привързаност към правила и желание

за стабилност и избягване на риска); желание за ред на работното място; приемане на
правилата и традиционност, (нетрадиционност, творчество) в работата, допустимост
на нарушения.

• Количество на срещи и контакти. Затвореност (секретност) в отношението
към своята и чуждите групи, склонност към сътрудничество с “другите”, доверие. Степен
на интимност: близост на допускането до физически контакти (количество физически
докосвания - целувки, прегръдки), количество контакти на погледа.

• Концепция за властта и йерархията,  степен на  социално  неравенство.
Самостоятелност (необходимост от поддръжка).

• Концепция за обществената и частната сфери - отнася се до това, което се
възприема за обществено и частно (семейство, вътрешен бит в дома). В някои култури
(Фр.) хората се държат много естествено публично, но не допускат другите в частното
си пространство (ако ви поканят на гости, което е малко вероятно, няма да ви покажат
целия дом; считат за оскърбителни въпроси за личния живот и пр.), има много огради,
стени, завеси… В други  (САЩ) - е обратното.

• Концепцията за зависимост или независимост в детското развитие (детска
автономия).

• Значение на образованието за бъдещето - свързва се с него (тежки изпити,
матури, напрегнатост, фатализъм) или не.

• Очаквания за женските образователни достижения: връзка на образованието
на жената с материалния и социален статус на семейството; кариера или семейство,
деца; образованата жена - заплаха за мъжката власт.

• Очаквания за ученическите достижения: ниски, високи; конкуренция или “да си
като другите”.

• Очаквания към обучението и училището: авторитарност (или неавторитарност)
на  учителите,  степен  на  споделеност  на  отговорността  за  детето;  готовност  за
въвличане в работата на училището; власт на учителя.

• Очаквания относно официалния и майчиния език: алтернатива или равноценност.
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6.4. КОНЦЕПЦИИ ЗА КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ

Съществуват две основни бази данни, които дават възможности за сравнение
на особеностите на хора от над 50 страни. И двамата инициатори са нидерландци -
Хеерт Хофстеде и Фонс Тромпенаарс. И двамата са развили своите идеи в областта на
сравнителното управление на фирмите.

По-ранните изследвания са на Хофстеде в многонационалната компания IBM през
80-те години. През 90-те работи Тромпенаарс. При Хофстеде дименсиите са 4, а при
Тромпенаарс - 7. Само една от областите е назована идентично: Индивидуализъм/
колективизъм.

Четирите измерения по Хофстеде са резултат от факторен анализ на вече
проведени изследвания със 116,000 анкетни карти, а по-късно той и Майкъл Бонд добавят
пето измерение, валидно само за Азиатските култури. Измеренията по Тромпенаарс са
изведени чрез изучаване на литературни източници. като изследването е последващо
(50,000 анкети).

Редица изследователи (DeCieri, Dowling, 1995; Schwartz, 1994; Smith, Dugan, &
Trompenaars, 1996) посочват, че теорията на Хофстеде, въпреки критиките към нея, е
доминираща парадигма за крос-културалните изследвания. Изброяват се няколко стотици
публикации. Като цяло се счита, че хипотезата му е потвърдена. [209]

Основните проблеми в тези изследвания са няколко:
1. Проведени са в голям брой страни (около 50), но не и във всички - почти

липсват източноевропейските.
2. Изследванията с много малко изключения са на ниво държава, а не на етнос:

данните например са за Канада, в която живеят много различни културни общности.
Това прави данните много съмнителни, особено в тяхната педагогическа интерпретация.
Това се подчертава в множество публикации. Счита се, че изследванията на етно-ниво
предстоят.

3. Липсва единен интрументариум - и двамата автори са правили своите изслед-
вания в рамките на няколко години и с различни версии на анкети и наблюдения.

4. И двете теории са опростени модели на действителността и имат ограничена
информативност.

5. Резултатите са относително валидни във времето и трябва да се коригират
периодично.

6. Културните различия са само част от различията между хората и изследванията
обикновено не отчитат вътрешната диференциация по пол, възраст и пр.

7. Количествените измерения на културата провокират усредняване и извеждане

на норма, което е абсурдно. [105]

6.4.1.ТЕОРИЯ НА ХОФСТЕДЕ

 Авторът Хеерт Хофстеде (Geert Hofstede) е холандски инженер и социолог и
публикува основните си работи през 80-90-те години на ХХ век. Материал за публикациите
на Хофстеде е получен от изследвания в 69 филиала на IBM по целия свят, хора с 38
професии, 20 езика. Направени са 116,000 анкети с по повече от 100 въпроса всяка. Цел
на книгата “Да живееш в мултикултурен свят” [81; 163] е да помогне в разбирането на
културните различия - в мисленето, действията, реакциите на хората от нашата планета.
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6.4.1.1.ПОСТУЛАТИ

КУЛТУРАТА КАТО УМСТВЕНО (МЕНТАЛНО) ПРОГРАМИРАНЕ. Според
Хофстеде, културата е фундаментален фактор в човешкия живот. Тя определя как мислим,
чувстваме и нашето поведение. Никой не може да избегне влиянието на културата.

Той определя културата като “програмно обезпечение на мненията” (‘the software
of  the  mind’),  правейки паралел  между  операционната  система  на  компютъра  и
“умственото  програмиране”  на  хората  от  културата.  За всеки  човек е  свойствен
определен начин на мислене, чувстване и потенциално действие, който е резултат от
непрекъснато образование - културата е колективно умствено програмиране на хората
в специфична среда; набор от ценности, убеждения, нагласи и образци на поведение,
които се споделят от група хора. Това  “програмиране” е свързано с действието на
различни социални групи в хода на живота (семейство, квартал, училище, приятели,
работно място и съседи). То включва “създаването” на детето като социален агент в
семейството, задълбочава се в училището, което е програмиране за живота, развива
се в трудовия колектив - подчинение и граждански качества.

НИВА НА КУЛТУРАТА. Хофстеде дефинира 2 нива на културата: (1). Знания,
изкуства, литература; (2). Включва дейностите в простия ежедневен живот - обноски,
хранене, облекло, изражение на чувствата, физически контакти, правене на любов,
хигиена, игри, език и пр… Това разбиране за “култура (2)” е много близко до понятието
“хабитус” на Пиер Бурдийо.

Културата има обща “човешка” основа, някои аспекти на която са свързани с
животинския свят, на когото сме наследници. В същото време, изучаването на различията
между културите е възможно само на основата на културния релативизъм (теза на
Клод-Леви Щрос).

6.4.1.2.КУЛТУРНА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ

КРИТЕРИИ. Културните различия се определят от 4 критерия: символи, герои,
ритуали и ценности.

ЦЕННОСТИ. Сърцевината на културата, обща особеност на всички култури,
свързват се в ценности структури (абстрактни конструкти) които пронизват културните
системи  и  се използват от индивидите,  за да интерпретират  поведението  си. Тези
ценностни структури стават очевидни, когато се използват за оценяване на поведението
на индивиди, които не ги споделят. Тъй като тази ценностна структура се интегрира
дълбоко в психиката на членовете на специфичната култура, тя често не се осъзнава.
На тази основа са недоразуменията, предразсъдъците и ксенофобията. Ценностите
определят параметрите на добро и лошо, чисто и нечисто, красиво и некрасиво, естестве-
но и неестествено, нормално и ненормално, рационално и нерационално и пр. Ценностите
може да са желателни и желани. В ранното детство огромната част от децата усвояват
твърда система от ценности в семейството и тя образува незаличим поведенчески
модел, към който се връщаме в трудни ситуации.

СИМВОЛИ. Думи, отношения, образи или изделия (език, жаргон, дрехи, прическа,
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марки,  знаци, маркери  за  социален престиж...). Новите  символи  се появяват  след
изчезването на старите и след като те са се копирали регулярно.

ГЕРОИ.  Живи,  мъртви,  реални  или  въображаеми,  героите  притежават
характеристики, които са високо оценявани и служат за модели на поведението. В
съвременното общество, доминирано от образи, значението на героите е по-голямо.

РИТУАЛИ. Колективна дейност, инструментално излишна, но разглеждана като
съществена в културата: поздрави, формули на вежливост, обществени и религиозни
церемонии, събрания, организирани за да се демонстрира властна позиция.

НИВА. Всеки индивид принадлежи към няколко групи или категории, свързани с
различни нива на културата:

• Национална.
• Групова (регионална, етническа, религиозна…).  Груповият културен

модел често е различен от официалния. Границите на взаимодействието се
определят от политиката, но много силно влияят и историческите традиции.

• Полова.  Обикновено  културата  е  “мъжки”  тип  -  в  нея  жените  не  са
представени пълноценно (като символи и герои), те вземат малко участие в
ритуалите, не определят доминиращите ценности. Всеки пол предизвиква
реакции - чувства и страхове, свързани с поведението спрямо другия пол.

• Генерационна. Значението й често се преувеличава, тъй като едни и същи
събития (исторически, технологични) оказват еднакво влияние на различните
поколения, които живеят по това време.

• Принадлежност към класа, съсловие, род,  организация, институция.
В рамките на една страна винаги е имало общи елементи на културата. Разногла-

сията в националната култура са свързани с развитието на обществото. Начинът на
живот на хората винаги е бил различен в различните части на една страна. Създаването
на нациите като политически организационни единици е сравнителна скорошно явление,
оттам и “националната” култура - също. Всяка нация притежава средства за стимулиране
на интегрирането: език, образование, армия, политическа система, национални символи
и пр. - средства за много силно умствено програмиране на гражданите.

6.4.1.3. ОСНОВНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА КУЛТУРАТА

Хофстеде описва няколко основни измерения на културата, за да анализира по-
добре обкръжаващата среда в аспекта на комуникацията. Ако отчитаме тези измерения,
ние можем да определим как да се държим с другите в различни ситуации.

Измерването на културните различия е значителна трудност, особено иденти-
фикацията на културните групи и граници.

1. НИВО НА ФОРМАЛНОСТ (LEVEL OF FORMALITY). Нивото на формалност е
начинът, по който Вие се обръщате към някого в хода на беседата. При ниска формалност
на обкръжаващата среда обръщенията са от типа на име (собствено), прякор, термини,
изразяващи привързаност. При висока формалност на обкръжаващата среда обръще-
нията са от типа: господине, госпожо, Ваше Превъзходителство и пр. и на Вие.

2. НИВО НА ПРЯМОТА (LEVEL OF DIRECTNESS). Нивото на прямота изразява
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потребността от яснота - доколко нещата се подразбират и това се отразява в изказ-
ването. При ниски нива, изразите са непосредствени и явни, дават се подробности. При
високи нива в изразите доминира подразбирането, устните изказвания са кратки.

3. ВЪЗПРИЯТИЕ ЗА ВРЕМЕ (PERCEPTION OF TIME). Характеристика, показваща
доколко времето и скоростта имат значение за културата. В монохроничните култури
времето е високо оценено, също и точността. В полихроничните култури, отношението
към времето е смекчено.

4. ВЪЗПРИЯТИЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНОСТ (PERCEPTION OF INDIVIDUALS VS. THAT
OF THE GROUP). В индивидуалистичните култури всеки се грижи за себе си. Доминира
самодисциплината и груповите дейности са ограничени. В колективистичните култури
доминират  груповите дейности и болшинството  решения  се вземат  в  ситуации на
сътрудничество.

5. ИЗРАЗЯВАНЕ НА ЕМОЦИИТЕ (SHOW OF EMOTION). В мъжките култури доминира
самоконтролът и търпимостта при емоционалното изразяване. Доминира стремежът
към пари и богатство. Женските общества са слаби и емоционално лабилни. Същите са
характеристиките и на богатството. Жените контролират живота в семейството.

ОБЩИ ФАКТОРИ, В РАЗЛИЧНИТЕ КУЛТУРИ. Хофстеде посочва общите фактори,
в различните култури, като всъщност повтаря категориите на Инкелес и Левингсън
(Inkeles, Levingson), изведени през 60-те години. Те представляват специфични континууми
от противоположни конструкти, като във всяка култура са заложени и двете начала в
някакво съотношение. Това са:

1. Социалната йерархия, ролята на властта. Властова дистанция (Power Distance)
2. Отношенията между индивида и групата. Индивидуализъм (Individualism)
3.  Разбирането  за мъжественост  и женственост:  социалните  последици  от

принадлежността към единия или другия пол. Мъжественост (Masculinity)
4.  Контрол на  несигурността  и  риска  (Uncertainty Avoidance)  -  степента  на

несигурност, свързана с проявите на агресивност и начина на изразяване на емоциите.

6.4.1.4. ВЛАСТОВА (ЙЕРАРХИЧНА) ДИСТАНЦИЯ

ЕСТЕСТВЕНО НЕРАВЕНСТВО. Неравенството на  хората  в  обществото е
естествено - различията в сила (физическа, интелектуална), власт, богатство и престиж
съществуват и освен това не са свързани помежду си: силният физически не е задължи-
телно богат или уважаван в същата степен. От друга страна един от най-болните въпроси
на човечеството в цялата му история е този за равенството пред закона. По думите на
Хофстеде, “всички общества са неравни, но някои са по-неравни от другите.”

ДЕФИНИЦИЯ. Властната (йерархична) дистанция (power distance) е степента на
неравенство, очаквана и приемлива за индивидите. Тя се измерва с различията в цен-
ностните системи на тези, които имат повече власт и тези, които имат по-малко власт
(лидери  и последователи).  Властта  (авторитета)  се  съхранява  само  ако  среща
подчинение.
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ИНДЕКС ЗА ВЛАСТНА (ЙЕРАРХИЧНА) ДИСТАНЦИЯ (PD). Индексът е мярка за
степента на неравенство в една култура. Той показва степента, в която по-слабите
членове на обществото очакват и приемат властта. Основните изследвания в тази
насока са на нидерландския социален психолог Маук Мюдлер (Mauk Mudler). Той определя
и две култури:

• Йерархическа, дистанционна - висока PD, с ясно определени роли и граници.
• Егалитаристка, недистанционна  -  ниска  PD,  с  малка формалност и

неопределеност на ролите.

СОЦИАЛНИ КЛАСИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИЯ. В повечето общества
социалното неравенство се изразява в наличието на класи (висша, средна, низша) и
професионална йерархия, свързани с различни възможности за достъп до блага. Класа,
образование и професия обикновено са свързани и еднотипно влияят на умственото
програмиране. В страните с висока PD този принцип е приложим към всички категории
работни места; в страните с ниска PD се прилага само в средните и високи нива.

РАБОТА. В страните с висока PD началниците и подчинените се разглеждат
като естествено неравни в една система, основана на езистенциално неравенство.
Чувствата са интензивни и разнообразни: любов и възхищение, ненавист и пр. Идеалният
началник е доброжелателният автократ (деспотичен или патерналистки стил на вземане
на решение и контрол). Има тенденция към покорно поведение в присъствие на шефа,
страх, нежелание за несъгласие; по-голямо количество задачи и указания, структуриране
на поведението: указания за всичко, приемане на теорията Х на Макгрегър - че хората са
естествено мързеливи и мразят работата; по-честа демонстрация на отношения на
формална зависимост. В страните с ниска PD ситуацията се възприема като временна:
днес ти си началник, но утре… Чувствата не са интензивни - доминира безразличието.
Външните знаци на властта не се ценят особено. Йерархията означава неравенство в
ролите, установено за удобство. Идеалният началник е находчивият демократ (участващ
или консултативен стил). [132]

ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА. Отношението между държавната власт и гражданите
е различно. В страните с висока PD политическата система е силно поляризирана -
крайни леви и десни и слаб център, съответно управляващи и опозиция. В страните с
ниска PD преобладават плуралистичните  (коалиционни) правителства, като съставът
на коалициите постоянно се мени.

ИДЕИ. Хората в една страна са произведение на културното програмиране. Самата
култура се свързва с определени идеи за властта, които са й релевантни или нереле-
вантни. Древните китайци са създали идеята за отговорността като основание на властта.
Платон е за власт на елита в едно кастово общество. Макиавели говори за съчетание на
властта на лъва с властта на лисицата. Маркс е за насилствена промяна на естестве-
ната социална йерархия. В съвременния свят на обмен на идеи трябва да се отчита
културния  контекст.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ. Известни са някои закономерности, свързани с историята
на страните и корените на които са формирани преди 2-4,000 години. (1). Език. Страните
от  романската  езикова  група  (испански,  португалски,  италиански,  френски)  имат
относително по-висока PD от страните от германската езикова група (немски, английски,
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холандски, датски, норвежки, шведски), при които PD по-скоро е ниска. В исторически
план политически проблем в тях е било да се създадат механизми за съхраняване на
системата, тъй като обикновено те липсват. (2). География. С отдалечаването от Еква-
тора PD намалява. Природата е щедра и основната жизнена заплаха е от чуждите групи,
затова и по-голям шанс за оцеляване имат общества, които са йерархизирани и центра-
лизирани. При страните с лоши природни условия основен враг е природата и всеки се
справя сам. Висока PD е характерна за Азия, Латинските и Африкански страни, а ниска
- за Германистичните страни. (3). Население. По-голямото население е свързано с по-
силна PD.  Причината е, че достъпността на властта до отделния гражданин не може да
се осъществи пряко без силна йерархия. (4). Богатство. Колкото една страна е по-
богата (традиционното селско стопанство е на втори план, по-съвременни технологии,
урбанизация, социална мобилност, образование, доминиране на средната класа) толкова
PD е по-слаба. Разпространение  (PD е в диапазона 0-100).

Страни с ниска PD: Австрия (0), Дания (8), Ирландия (18), Норвегия (22), Швеция
(22), Финландия (24), Швейцария (25), Германия (26), Великобритания (26), Нидерландия
(29), САЩ (31), Полша (32).

Страни със средна PD: Италия (42), Испания (49), Гърция (53), Португалия (56),
Белгия (58) Турция (59), Франция (61).

Страни с висока PD: Бивша Югославия (70), Бивша Чехословакия (70), Бивш
СССР (70).

ТЕНДЕНЦИИ. Данните от изследванията през последните години показват, че
няма норма за PD и различията между културите по-скоро се увеличават, отколкото да
намаляват (силните PD се усилват още повече, а слабите - намаляват), като по-силна е
тенденцията в страните със слаба PD.

6.4.1.5.  ИНДИВИДУАЛИЗЪМ-КОЛЕКТИВИЗЪМ

РОЛИ НА ИНДИВИДА И ГРУПАТА. Културните различия се определят и от ролята,
която се отрежда в едно общество на индивида и групата. По-голямата част от хората
живеят в общества, в които груповият интерес доминира над индивидуалния. Това е
така, защото първичната социализация става в група - семейството и отношението на
зависимост от групата остава неизличимо отпечатано в човешкото съзнание. Колкото
по-патриархален тип е семейството, толкова зависимостта на индивида от групата е
по-силна. Като контратеза е нуклеарното семейство, което създава условия за по-
силен индивидуализъм. Човек не счита, че зависи от другите нито психологически, нито
практически.  Особен  случай е Япония,  където  старшият  син  остава  да живее  с
родителите си, а другите се стимулират към индивидуализъм.

ИНДИВИДУАЛИСТИЧНА КУЛТУРА. В нея индивидът е център на дейността и
осмислянето. Възприемането и оценката на индивидите става и се поддържа в пределите
на техните психологически структури.

КОЛЕКТИВИСТИЧНА КУЛТУРА. Самоидентичността на  индивида в значителна
степен е зависима от принадлежността към различни групи: семейство, фирма, отбор,
съседство, племе.

ИНДЕКС ЗА ИНДИВИДУАЛИЗЪМ (IND). Колективизмът и индивидуализмът
(individualism)  са  двете  крайни  точки  на  второто  измерение  на  културата.
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Индивидуализмът е по-висок в богатите страни, където човек може да получи по различни
и независими пътища добро образование, материален просперитет, реализация на
способностите. IND индексът показва степента, в която другите влияят на поведението
на индивидите. Индивидуалистът предпочита  самоопределението,  поведението на
колективиста се определя от взаимозависими роли и задължения в групата.

ИНДИВИДУАЛИЗЪМ И ВЛАСТНА ДИСТАНЦИЯ. Между индексите PD и IND
съществува обратнопропорционална зависимост - в страните с висок индекс на PD
хората са колективисти (нисък IND).

ПРОФЕСИЯ. Индивидуализмът е характерен за професии с по-високо участие на
интелекта, където се цени “личното време” и търсенията, творчеството.

РАБОТА. В колективистичните култури работникът принадлежи на фирмата както
на  семейството. Той се  отъждествява  с  нея.  Лошите резултати не  са достатъчно
основание за уволнение (нали не гониш детето си, ако не е добър ученик…). Силни са
синдикатите.  В индивидуалистичните  култури ситуацията  е  друга: фирмата не  е
“семейство”, а “пазар на труда”, където печели по-добрия и винаги има по-добър. Голямо
значение са отдава на индивидуалните стимули - премията е свързана с резултатите.
Заплатата е силно индивидуализирана. Има една особеност на мениджмънта и на профе-
сионалното  образование.  Като  теория  те  са  създадени в  страни  с доминираща
индивидуалистична култура на средната класа и за това не винаги са  приложими в
колективистичните култури. В колективистичните култури основната функция е сплотя-
ването на групата и формирането на тим, значителна роля играят етническите и регио-
нални връзки. Често в индивидуалистичните общества има групи хора (имигранти, мал-
цинства), които произлизат от колективистични култури, а понякога те доминират на
конкретното място. Културният конфликт е неизбежен. Практиката на “групите за активи-
зация” от 60-те години, “групите за среши” от 70-те и групите за транзакционен анализ от
90-те е в тази насока.

ДЪРЖАВА. Съществува връзка между IND и степента на свобода на печата и
намесата на държавата в икономическия живот и трудовите отношения. Американският
политолог Филип Шмитер въвежда понятието “индекс на социална корпоративност на
системата”. Той  в  значителна  степен  дава  характеристика  на  колективността  на
културата в този пункт. Колективистичните култури са свързани с многочислени партии
и движения. Емануел Тод (E.Todd) развива теория за връзката между структурата на
държавата и на семейството. Такава теория разработва през ХІХ век Фредерик Плей (F.
Play). Според Тод например, традиционната семейна структура в Русия, Югославия,
Словакия, България, Унгария, Финландия, Албания, Италия, Китай, Виетнам, Куба, Индия
и др. страни е разширена екзогамия (избягване на бракове в рамките на една и съща
група), модел, характерен за севера. Тази структура благоприятства приемането на
комунизма, който моделира колективизма на семейството.

ИДЕИ. В някои страни на индивидуализма се гледа като на ценност (САЩ), а в
други случаи на него се гледа като на абсолютно зло (Мао Дзедун). Според американо-
китайския  антрополог Френсис Хсю,  в  китайския  език  няма понятие  за  “личност”  в
американския смисъл, а думата “jen” включва социо-културен нюанс и дори програмира
жизнената философия. Икономическите идеи в Западния свят са основани на индиви-
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дуализма и личния интерес. В същото време в други места тези идеи не се възприемат
(т.н. индонезианизъм в икономиката). През 1981 Хардинг и Филипс изследват връзката
индивидуализъм - свобода и равенство. Установяват, че в индивидуалистичните култури
свободата се цени повече от равенството и обратното. Изразител на индивидуалистич-
ните идеи е и Абрахам Маслоу с теорията си за човешките потребности.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ. Установени са някои закономерности, свързани със степента
на индивидуализъм: (1). Зависи от степента на богатство и модернизация на една култура.
(2). Зависи от  географската ширина - в  страните с  хладен климат често доминира
индивидуалистична  култура,  тъй  като  съхранението  зависи  основно от  личната
инициатива.  (3).  Размерът  на населението. Раждаемостта е  основна ценност  в
колективистичните култури  (дълг пред семейството и общността).  (4). Исторически
традиции - азиатските култури са традиционно колективистични. (5). Миграция. Мигран-
тите са хора силно индивидуалистично настроени, разчитащи само на себе си. Западните
страни имат тенденция да са с висок индивидуализъм, докато Източните и по-малко
развитите общества са  колективистични. (Bond & Hwang, 1986; Redding & Wong, 1986).
Разпространение  (IND е в диапазона 0-100):

Страни с ниска IND: Полша (25), Португалия (25), Бивша Югославия (25), Бивша
Чехословакия (25), Бивш СССР (25).

Страни със средна IND: Гърция (34), Турция (36), Испания (53), Австрия (58),
Финландия (67).

Страни с висока IND: Германия (72), Швейцария (73), Норвегия (74), Ирландия
(76), Швеция (76), Франция (76), Дания (80), Белгия (81), Италия (82), Нидерландия (87),
Великобритания (98), САЩ (100).

ТЕНДЕНЦИИ. Националната култура има дълбоки корени и се изменя бавно.
Посочената връзка между икономическо развитие и богатство и индивидуализъм е
безспорна,  но  тя  поражда  конфликти  в  развиващите  се  страни,  като  засилва
индивидуализма в една традиционно колективистична култура - напр. Япония, Корея и
др. В същото време тази връзка не е еднозначна: нивото на индивидуализъм е различно
в страни като Швеция, Великобритания и Германия, например. Като цяло се отчита, че
нивото на индивидуализма в света се е повишило, тъй като икономическата модернизация
води до налагане на повече индивидуалистични ценности. [107]

6.4.1.6. МЪЖЕСТВЕНОСТ-ЖЕНСТВЕНОСТ

РОЛЯ НА ПОЛА В КУЛТУРАТА. Половата принадлежност и ролева диферен-
циация са естествени и неотменни елементи на културата. Поляризацията на мъже и
жени е резултат от тяхната социализация. Според Хофстеде, само малка част от полово
диференцираните роли е биологически определена, стабилността на образците на
сексуални роли е почти изцяло въпрос на социализация или с други думи на поведение,
което е резултат от научаване (джендер).

Мъжествеността и женствеността са свързани с ценности като успех и владение
(М) и взаимопомощ (Ж). В същото време мъжът и жената реализират поведение, което
е културно определено: жената може да се държи по “мъжки” , а мъжът - по “женски”.
Това важи не само за традиционните култури, а и за съвременните - в бившия СССР
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повечето лекари са жени, в също стоматолозите в Белгия и бизнесмените в Африка;
мъже са секретари в Пакистан, санитари в Нидерландия; практически не е възможно да
срещнете жена  - шеф  на фирма  в Япония,  докато  те  са болшинство в Тайланд и
Филипините… Всичко това зависи още от семейните роли на майката и бащата, които
програмират ментално детето в семейството.

ИЗМЕРЕНИЯ НА КУЛТУРАТА. В теорията на Хофстеде това измерение се определя
като “Степен на мъжественост” (masculinity, MAS). Измерва се с привързаността към
ценности като: възнаграждение, признание, кариера, индивидуалност, настоятелност,
насоченост към икономически успех. Женствеността (ниско MAS култури) се свързва
с желание за добри отношения, сътрудничество, добри жизнени условия, безопасност,
скромност, съсредоточеност върху качеството на отношенията. В “мъжките” (високо
MAS култури) общества (най-мъжки са Япония, САЩ, Германия, Австрия, Венецуела,
Италия, Швейцария, Мексико) хората се интересуват от материалните успехи, конкурират
се, агресивни са, твърди са в морално отношение; докато в “женските” (най-женски са
Швеция, Норвегия, Нидерландия, Дания, Коста-Рика, Тайланд, Югославия, Финландия),
се  стремят  да  са  скромни,  великодушни,  отзивчиви,  компромисни,  склонни  към
колективен успех.

ПРОБЛЕМИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА. Докато изследванията, последвали теорията
на Хеерт  Хофстеде на  измерението  индивидуализъм-колективизъм  са много,  на
дименсията мъжественост-женственост, обратно, са много малко. Изброяват се няколко
причини за това: (1). страх, че резултатите от изследването може да се изтълкуват като
политически неправилни; (2). ненадеждност на измерителния инструментариум; (3).
това измерение    не  корелира  акуратно  с богатството на нациите и  също  така не
противопоставя  Изтока  на Запада. В нови  публикации  -  книгата  “Мъжественост и
женственост: табу-дименсиите на националните култури” (Masculinity and Femininity: The
Taboo Dimension of National Cultures. Edited by Geert Hofstede. Thousand Oaks, CA: Sage
Publications, 1998.), се изправят тези недостатъци [206].

ПРОФЕСИЯ.  Общо  взето  няма  значима  връзка  между  индекса  М  и
професионалните дейности. Като цяло съществува нарастващо с времето възприемане
на ценностите на професията (“мъжка” или “женска”), независимо от пола на работника.

РАБОТА. В “мъжките” култури хората “живеят за да работят”; идеалното общество
е обществото, което дава възможност за дейност, за труд; деловите конфликти се
изострят и разрешават чрез спор; счита се, че най-добрият е редно да получи най-
висока заплата; синдикатите не се приемат добре от работодателите; в трудовия процес
се налагат качества като честолюбие, съревнование, акцент върху резултатите (от
семейството). Предпочита се по-високата заплата или по-краткото работно време; по-
голямото предприятие  пред по-малкото.   Мениджърът  е решителен  и агресивен.
Събранията са поле на изява и конкуренция.

В “женските” култури хората  “работят за да живеят”; идеалното общество е
обществото с високо благосъстояние; деловите конфликти се решават чрез компромис
и преговори;  в  трудовия  процес  се налагат  качества  като скромност  и  солидарна
отговорност; предпочита се уравниловката в заплащането; работата се “хуманизира” -
залага се на човешките отношения, взаимната помощ и контактите. Мениджърът е
консенсусен тип, проблемите се обсъждат, търсят се общи решения.
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В много случаи в една и съща страна има отрасли, в които доминира “мъжката”
култура  -  където  се  изисква  ефективност,  качество  и  бързина  на  решенията  -
промишленост; и други, “женски” - планиране, транспорт, услуги, селско стопанство,
биохимия. Има и още нещо - тези култури са се формирали преди да навлязат големи
маси жени в съответните отрасли през ХХ век, а това води до промяна общо на климата
в  тях.

ДЪРЖАВА.  Степента на  мъжественост  или  женственост  на  културата  се
отразява и на политиката. Съответният стил се налага и в държавните дела: привиле-
гироват се икономически силните (М) или се солидаризират със слабите (Ж); иконо-
мически ръст (М) или социална защита (Ж); разходи за въоръжение (М) или помощи за
бедните страни (Ж), склонност за решаване на международните конфликти със сила (М)
и преговори (Ж), либерализъм (М) или социализъм (Ж)… Мъжката култура е по-малко
пермисивна (разрешителна)  от женската. В тази насока се използва т.н.  индекс за
пермисивност, който силно корелира с женствеността. В мъжките култури отношението
към  “девиации”  от  типа  на  меки  наркотици,  проституция,    разводи,  мастурбация,
хомосексуализъм, аборти, е по-строго. Общо м мъжките култури и мъжете и жените
имат “по-твърди” ценности отколкото в “женските”.

ИДЕИ.  В историята  на  човешката  мисъл  проблемът  за  равенството или
неравенството на половете е извънредно стар. Платон предлага идеалната държава да
се управлява  от елит, съставен от мъже и жени. Реално не е така  -  в античността
управляват  само  мъжете.  В  християнските  страни  доминират  мъжете  -  и  в
католическите, и в православните. Бог е мъж - Отец, Син…; десетте Божи заповеди са
мъжки и пр. Това важи и за исляма.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ. “Женската” култура по-често се среща в страни с по-хладен
климат, където значението на асоциациите за оцеляване и ръст е по-голямо. Такива
култури  са  концентрирани в Северозападна  Европа поради действието  на  общи
исторически фактори - търговия и корабоплаване, които изискват добри междуличностни
отношения. През времето на Викингите племената се управляват практически от жените,
тъй като мъжете са в морето и дълго време отсъстват. В Латинска Америка ситуацията
е много интересна: малките страни са “женски”, докато големите: Мексико, Венецуела,
Колумбия, Еквадор -  силно “мъжки”; Перу и Чили са по-скоро “женски”… Това се обяснява
с различните предшестващи индиански цивилизации - суровите ацтеки (Мексико) и по-
меките маи и инки. Мъжествеността е висока в някои страни на Европа - Германия и др.
и в Япония; умерена е в Англоезичния свят; ниска в Скандинавските страни; и умерена
в Азия. Разпространение  (MAS е в диапазона 0-100):

Страни с ниска MAS: Бивша Югославия (ниско), Бивша Чехословакия (ниско),
Бивш СССР (ниско), Полша (ниско), Швеция (0), Норвегия (3), Нидерландия (10), Дания
(12), Финландия (23), Португалия (29).

Страни със средна MAS: Испания (41), Франция (42), Турция (44), Белгия (54),
Гърция (58), САЩ (63).

Страни с висока MAS: Германия (68), Великобритания (68), Ирландия (70), Италия
(72), Швейцария (72), Австрия (82).

ТЕНДЕНЦИИ. Отношението между степента на мъжественост и възрастта е
универсално. Младите мъже (20-30 г.) са със силно мъжествени нагласи, докато жените
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са по-сдържани (инструментални интереси). В диапазона 30-50 г. доминира “мъжестве-
ността” и при двата пола. По-възрастните (50-60 г.) имат силни “женски” нагласи (соци-
ални интереси). Общото остаряване на населението води до феминизация на културата,
което е основната тенденция в силно развитите страни. Същата тенденция е свързана
и с измененията на работната сила - остават и прогресират само професиите, които не
могат да бъдат автоматизирани: ръководители, творчески професии, услуги и пр., което
води до увеличаване на потребността от “женски” елементи в работната среда.

6.4.1.7. ОТНОШЕНИЕ КЪМ НЕСИГУРНОСТТА

СЪЩНОСТ. Това измерение (uncertainty avoidance) показва, как хората реагират
на,  справят  се  и допускат неувереност и двусмисленост в живота  си. То показва
степента, в която хората в обществото са културно програмирани, за да се чувстват
удобно или не в неструктурирани (уникални) ситуации, изискващи импровизирани реакции
и решения. Хората в избягващите несигурността култури минимизират възможността
за  такива ситуации,  разпространявайки  законите,  правилата и безопасността и на
философско и религиозно ниво, вярвайки в абсолютната истина. Те имат тенденция да
са по-емоционални, енергични и активни. Противоположно е поведението на хората от
приемащите несигурността  култури.  Те са по-търпими към различни мнения, предпочитат
по-малко количество правила и на философско и религиозно ниво са повече релативисти
и толерантни. Те са флегматични, умозрителни и по-малко емоционални.

ТРЕВОЖНОСТ. Контролът над съмненията (предотвратяване на тревожността)
е термин, заимстван от американската организационна социология, конкретно от Джеймс
Марч (J.March). Излишното съмнение поражда тревожност и всяко общество е изработило
средства за облекчаване на тази тревожност - технологии (по отношение на природата),
правила и закони (по отношение на поведението на другите) и религии (по отношение на
фактори, спрямо които сме безсилни). Независимо от това, че проблемите са едни и
същи навсякъде по света технологиите, законите и религиите са различни. Корените на
чувството за съмнение са ирационални, то се създава основно от обучението, но се
усилва от основни социални институции като семейството и държавата.

КОНТРОЛ НА СЪМНЕНИЕТО И КОНТРОЛ НА РИСКА. Не трябва да се смесват
контролът на съмнението и контролът на риска. Тревожността за разлика от страха
няма точен и конкретен източник. Рискът е свързан със страх, а не с тревожност, тъй
като е конкретен, свързан с нещо определено. Изследванията на връзката между риска
и тревожността не са еднозначни.

ИНДЕКС НА ТРЕВОЖНОСТ (UNA). Индексът показва нивото на тревожност,
свързано с неопределеното бъдеще. Това ниво е част от културното програмиране в
едно общество в семейството, училището и в живота на възрастния. Той показва и
нивото на стрес и способността за предвиждане на бъдещето. Още Дюркем установява,
че броят на самоубийствата (показател за тревожност) в определен регион е почти
постоянна величина. По-късно Ричард Лин доказва тази теза на основата на материал
от 18 страни и не само за самоубийствата, но и за алкохолизма, нещастните случаи със
смъртен  изход,  процента  на  затворниците,  храненето,  инфарктите,  психичните
заболявания. По-тревожните култури са по-изразителни.

В страните с висок контрол на несигурността има начини за институционализирано
освобождаване от тревожността. Хората по-скоро са подвижни, емоционални, агресивни
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и активни. В анкетите, обаче отбелязват, че се чувстват субективно по-зле от другите.
В страните със слаб контрол на несигурността се регистрират повече инфаркти

поради невъзможността за външно изразяване на стреса - слаба експресивност; повечето
психози се обясняват с липсата на ментални стимули; алкохол се употребява периодично
(ефект на прекъсването),  а между  това се заменя  със  стимуланти  (чай,  кафе)  -  в
Скандинавските страни. Хората по-скоро са спокойни, отпуснати, сдържани.

РАБОТА. В културата със силна UNA (латинските страни, Япония) отсъствието
на строги правила дестабилизира, поради необходимостта от контрол над агресията и
неизвестността. Във Фирмата има множество регламентации - формални и неформални,
“твърди правила - мека практика”; много форми на контрол на производството; хората
изпитват  удобство  и  удоволствие да  живеят и  работят  в  структурирана  среда.
Мениджърите се занимават основно с текущи дела. Нововъведения се реализират лесно.

В културата със слаба UNA (САЩ, Великобритания, Швеция), обратното, пред-
почита се работата да няма строги правила; пътните знаци са много малко и то само
абсолютно необходимите; поведението се основава на привички за колективен социален
контрол. Времето се цени силно, тъй като то е реалния ориентир (времето е пари).
Мениджърите се занимават основно със стратегическо планиране. Нововъведения се
реализират трудно, въпреки, че откривателите са повече.

ДЪРЖАВА. В културата със слаба UNA законите са по-малко (Великобритания
няма конституция);  гражданите вярват, че са способни да влияят на политическите
решения на различни нива; протестират при несъгласие; чувстват се по-компетентни;
доказателството на нещо (престъпление) се предоставя на властта. Общо доминира
доверието към властта.

В културата със силна UNA законите са точни и многочислени (в Германия е
създаден закон за случаите, в които други закони не може да се приложат - Notstand-
sgesetze, извънреден закон); гражданите са песимисти относно своите възможности да
влияят на решенията на властите и рядко протестират; огромна е ролята на документите
- за самоличност и изобщо; хората непрекъснато доказват, че са или че не са нещо; като
цяло са по-консервативни (за съхранение на съществуващия ред); по-често се срещат
екстремисти; по-често се забраняват партии и движения, които се тълкуват като опасни.
Общо доминира недоверието към властта. В страни със силна UNA и силно “мъжки”
култури се роди фашизма и расизма (Германия, Италия, Япония), но те са пример и на
бързо мобилизиране и “икономическо чудо”.

Съчетанието силна UNA-IND също е от значение. Културите със силна UNA и
индивидуализъм имат потребност от ясни и написани закони; гарантират равни права
на малцинствата. В същото време колективистичните култури (Арабските страни, Иран,
Турция, екс-Югославия, Израел, Африка) имат често правила, които са традиционни и се
подразбират; малцинствата не се приемат и съществува значителен антагонизъм.

ИДЕИ. В православните, католически, юдейски и ислямски страни културата е
със силна UNA (наследство от римската култура). В протестантските страни - със слаба
UNA. При източните религии индексът е среден до нисък. В културите със силна UNA се
счита, че “има една Истина и ние я знаем”, а в тези със слаба UNA -”има една Истина, и
ние я търсим”. Ролята на църквата като носител на реда също е различна - силна или
слаба. В културите със силна UNA се държи строго на правилата (канона), докато в
другите култури правилата по-лесно се изменят. В културите със силна UNA се развиват
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универсални философски системи (Франция, Германия), а в културите със слаба UNA
(Великобритания, Швеция) се създават повече научни открития чрез експерименти.

ТЕНДЕНЦИИ. Нивото на UNA зависи от редица фактори: войни, икономически
кризи, природни бедствия, външен дълг. Ако една страна дълго време живее без такива
събития, нивото на тревожност (UNA) започва да намалява и обратното, когато UNA се
вдига, нараства ксенофобията, нетърпимостта към другите, религиозния и политически
фанатизъм. Правителството често попада в ръцете на фанатици, които още повече
засилват  тревожността.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ. Най-висок UNA има в Австрия, Япония и Франция, както и в
Германистичните общества; най-нисък - в Нова Зеландия, Великобритания, Ирландия и
Китай. Разпространение  (UNA е в диапазона 0-100):

Страни с ниска UNA: Бивша Югославия (ниско), Бивша Чехословакия (ниско),
Бивш СССР (ниско), Дания (14), Швеция (20), Великобритания (26), Ирландия (26).

Страни със средна UNA: САЩ (37), Норвегия (40), Нидерландия (43), Швейцария
(48), Финландия (49), Германия (55), Австрия (60), Италия (64).

Страни с висока UNA: Полша (високо), Турция (74), Франция (75), Испания (75),
Белгия (83), Португалия (92), Гърция (100).

6.4.1.8. ВРЕМЕВА ОРИЕНТАЦИЯ

Хофстеде и Майкъл Бонд добавят пето измерение, валидно само за Азиатските
култури  (1987)  - long-term versus short-term orientation. Ценностите,  свързани  с
дългосрочната ориентация от типа на: спестовност, грижливост, настойчивост и готов-
ност за правене на краткосрочни жертви в името на дългосрочна печалба, противостоят
на ценности, свързани с краткосрочна ориентация от типа на: уважение на традицията
и изпълнение на социални задължения. Много от тези ценности са свързани с Конфу-
цианството.

Дългосрочната  ориентация  е регистрирана  главно в Азиатски общества,  в
частност в Китай, Хонконг, Япония и Корея и широко се цитира като фактор, способстващ
икономическия ръст след 70-те години. [133]

6.4.1.9. НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Ашли Мерит от Университета в Остин, Тексас [189] прави нови изследвания и
коригира някои от изводите на Хофстеде. Основанието е, че изследванията, стоящи в
основата на теорията на Хофстеде са от средата на 70-те години, а от тогава много
неща са се променили.

Коефициенти на корелация:
• Практически не са се променили отношенията IND-PD (-0,78 до -0,80) и IND-MAS

(0,67 до 0,70).
• Умерено е нараснала разликата MAS-PD (-0,38 до -0,56).
• Значително се е увеличило подобието  UA-PD (0,12 до 0,69) и са се увеличили

различията UA-IND (-0,43 до -0,86) и UNA -MAS (-0,25 до -0,82).
• Между двете изследвания съществуват следните отношения: IND=0,94; PD=0,74;

MAS=0,46; UNA =0,46.
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6.4.1.10. ДАННИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ

Данните са изнесени на семинар върху теорията на Хофстеде във Виена - 1997.
[202] Използвани са данни  и от изследването на Стивън Бочнер и Берил Хескет [107] и
от това на  Джеан Хил [161].

Страна PD UNA IND MAS
САЩ 31 37 100 63
Дания 8 14 80 12
Финландия 24 49 67 23
Норвегия 22 40 74 3
Швеция 22 20 76 0
Белгия 58 83 81 54
Нидерландия 29 43 87 10
Франция 61 75 76 42
Италия 42 64 82 72
Португалия 56 92 25 29
Испания 49 75 53 41
Австрия 0 60 58 82
Германия 26 55 72 68
Швейцария 25 48 73 72
Великобритания 26 26 98 68
Ирландия 18 26 75 70
Гърция 53 100 34 58
Турция 59 74 36 44
Бивша Югославия 70 - 25 -
Полша 32 високо ниско ниско
Бивша Чехословакия 70 - 25 -
Бивш СССР 70 - 25 -

6.4.2.ТЕОРИЯ НА ТРОМПЕНААРС

Фонс Тромпенаарс (Fons Trompenaars) в книгата си “Riding the Waves of Culture: 
Understanding Cultural Diversity in Business.  London:  The Economist Press. 1993” определя
културата като “път за решение на проблемите” и “водата, в която плуваме - тя ни
обкръжава и определя”.

Измеренията на културата в човешките отношения са седем:

6.4.2.1. УНИВЕРСАЛИЗЪМ - ПАРТИКУРАЛИЗЪМ

Основната насока на това измерение (universalism vs. particularism) е дали човек
се ръководи в отношенията си с другите хора от правила или от отношения (rules vs.
relationships). Универсалистът е социетално настроен и следва универсални етически
правила и закони в живота и в работата; обикновено е силно религиозен; не прави
морални компромиси. Партикуралистът се ръководи от потребностите на най-близките
му; моралът му  е  производен  от  морала на  семейството и на  приятелите;  слабо
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религиозен; прави много морални компромиси.

6.4.2.2. ИНДИВИДУАЛИЗЪМ - КОЛЕКТИВИЗЪМ

Идеята практически е аналогична на измерението на Хофстеде (individualism vs.
collectivism).

6.4.2.3. НЕУТРАЛНОСТ - ЕМОЦИОНАЛНОСТ

Измерението засяга демонстрацията на емоции. Хората може да са емоционални
или неемоционални (неутрални емоционално) - neutral vs. affective.

6.4.2.4. СПЕЦИФИЧНОСТ - ДИФУЗНОСТ

Това измерение (specific vs. diffuse, brief and numerous vs. long-term relationships)
разделя хората според вида дружба и отношения, които поддържат. В културата на
специфичните връзки това са кратки и повърхностни връзки с много хора; използва се
много често механизма на “връзките”; поддържат се контакти само с инструментално
предназначение и подпомагащи достигането на целите.

 В културата на дифузните връзки това са малобройни, но дългосрочни и
задълбочени отношения; не търсят “връзки” за решение на проблемите си;  поддържат
контакти само на основата на дружба и приятелство.

6.4.2.5. ДОСТИЖЕНИЕ - ПРИПИСВАНЕ

Това измерение (achievement vs. ascription) описва различията между тези, които
оценяват достиженията като първични измерения на статуса и тези, които оценяват не
само достиженията, но също и други признаци - произход, образование, титли, семейна
репутация и пр. Едната култура се нарича култура на достиженията: считат, че парите
са единствените измерения  на успеха в живота; отношението към  другите хора се
определя само от техните лични качества; не държат много на образованието, дипломите
и титлите, а на материалните придобивки. Другата култура е култура на приписването:
считат, че парите не са най-важните измерения на успеха в живота; отношението към
другите хора се определя от техния произход; много уважават образованието, дипломите
и титлите.

6.4.2.6. ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВРЕМЕТО

Измерение на относителния акцент (значението), който се придава на миналото,
настоящето или бъдещето (attitudes toward time). В някои култури, например във Франция,
значението на миналото, представено в литературата, архитектурата, музиката и пр. е
съществено, докато в други, напр. в САЩ, бъдещето се възприема като по-важно.

В монохронните култури се държи много на точността. На делова или лична
среща се ходи преди означеното време, за да се спази уговорката, тъй като закъснението
се счита за груба обида. Последователността на действията се планира стриктно. Всеки
ден има “дневен ред”. Времето е сегментирано и подлежи на рационализация (значение
и последствия). Линейността (логичността, причинността) се цени и очаква. Времето и
свободата са елементи в концепцията за бъдещето. Отклонението от този модел се
считат за безотговорност и неспособност.
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В полихронните култури времето се планира по-аморфно, с по-малка точност.
На времевите обвързвания (срещи, уговорки) не се държи много. Този тип общество се
нарича “минало-настояще ориентирано”. В него доминират традициите, наследството и
отношенията.

6.4.2.7. ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОБКРЪЖАВАЩАТА СРЕДА

Измерение на степента на приемане на хармонията с външния свят или за контрол
над него (attitudes toward the environment). Например, основна концепция на японската
култура е хармонията (Wei), оттам и доминират отношения на сътрудничество и съгласие.
В други страни,  управлението  (контрола)  над външната  среда е много по-важен  -
конфликтите и дори насилието се възприема като нормално. [105]

В културата на контрола се приема, че човек трябва да се стреми да контролира
външния свят (природата); насилието е естествено състояние на човешките отношения;
конфликтите се възприемат като нещо нормално.

В културата на хармонията човек трябва да живее в хармония с външния свят
(природата); насилието е неестествено състояние на човешките отношения, идеалът е
хармонията; конфликтите са трагедия.

6.4.3. ТЕОРИЯ НА ДИМЪК

КЛЮЧОВИ ИЗМЕРЕНИЯ НА КУЛТУРАТА. Според Клив Димък (Clive Dimmock),
за да се даде възможност за крос-културни и сравнително-културни изследвания е
необходимо да се определи точно съдържанието на културата и да се операционализира
това съдържание.

 Авторът  приема  “култура”,  за да означи ценности, вярвания, традиции и начини
на живот, които отличават една група хора от друга. Това определение е аналогично на
определението на Хофстеде за културата като колективно програмиране на мнения,
което отличава членовете на една група или категория хора от друга. Той възприема и
тезата на Хофстеде за това, че културата се изучава, а не се унаследява, и че социетал-
ната (общностна) и организационната култури са качествено различни концепции.

По отношение на измеренията на културата, се възприема тезата на Хофстеде,
че те са пътища за описание, измерение и сравнение на културите. Културните измерения
са “основни оси около които се осъществяват изборите на ценности, вярвания и групи
методи.” [132]

КРИТИКА НА ХОФСТЕДЕ. Димък  не приема  класификационната  схема  на
Хофстеде, въпреки, че е правилно построена като двойки алтернативи, но я счита за
много фрагментарна. Той се съгласява с другите критици на Хофстеде (Child, 1981; Trice
& Beyer, 1993) - относно приложимостта на четирите измерения във всички общества;
относно репрезентативността на изследванията на служители на IBM; относно тесния
диапазон от 4-5 ценности; относно валидността на анкетните методи в случая при
отразяването на сложни ценности; относно неясния облик на мултикултурните общества;
относно остарелите резултати  (от 80-те години). Силно се критикува и връзката на
двете измерения: “мъжественост-женственост” и “отношение към несигурността”, за
близката терминология, водеща до амбивалентност. В тази насока, вместо “мъжестве-
ност-женственост”, Димък предлага измерението “съображение-агресия”, тъй като и
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двете качества са присъщи и на жените, и на мъжете.
Теорията на Димък се развива  [132]. В момента, моделът му включва шест

културни измерения:

6.4.3.1.  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ВЛАСТ

Властта (power-distributed - power-concentrated) може да бъде или разпределена
по-равномерно сред различните нива на обществото, или концентрирана в малцина.

Във властно-дистрибутивните култури (например,  в Англо-саксонските
общества), чрез децентрализация и институционална демокрация, концентрацията на
власт се разглежда като нежелателна несправедливост и обществените усилия са
насочени към намаляването й, където е възможно. В училище това води до тенденция
към управление, при което преподавателите, родителите и учениците имат значително
участие.

Във властно-концентрираните култури (например, в Азия), в ръцете на едно
малцинство, тази несправедливост се приема и легитимира и хората са склонни да я
търпят. В училище това води до тенденция към управление, при което директорът има
силна власт по принципа на единоначалието.

6.4.3.2. ГРУПОВА - ЛИЧНОСТНА ОРИЕНТАЦИЯ

Това измерение (group-oriented - self-oriented) показва дали хората се ръководят
от собствените си интереси или от мястото си в групата.

В личностно ориентираните култури, отношенията са свободни и връзките
имат тенденция да са основани на личен интерес. Хората в такива общества разглеждат
себе си първо като индивиди и след това като членове на групата. Те са по-независими
и самостоятелни. Статусът на хората в обществото се определя от индивидуалните им
достижения. Основно такива са Англо-американските общества. В много такива страни
има тенденция към индивидуализация на учебните планове, преподаването и обучението
като цяло.

В групово ориентираните култури, връзките между хората са изпълнени с
напрежение, отношенията са твърдо структурирани и индивидуалните потребности са
подвластни  на  колективните  потребности. Цени  се  хармонията,  съхранението  на
престижа, благочестието и равното разпределения на възнагражденията сред равните
по положение. Статусът традиционно е определен от фактори от типа на възраст, пол,
родство,  наследство,  образователно  положение или  формално  организационно
положение. Основно такива са Азиатските общества. В колективистичните култури за
ефективна организация на обучението са приема съвместното (групово) обучение, като
учениците се справят по-лесно, отколкото тези от индивидуалистичните култури.

6.4.3.3. СЪОБРАЖЕНИЕ - АГРЕСИЯ

Consideration – aggression.
В културите на агресията, достижението е подчертавано, съревнованието

доминира и конфликтите се решават чрез прилагане на власт, сила и самоизтъкване.
Училищните норми се свързват с най-добрите ученици, системата възнаграждава акаде-
мическите достижения и неуспехите се тълкуват като сериозно явление. В организа-
ционен контекст, настойчивостта, отстояването на правата и самоувереността се прие-
мат като достойнство; от хората се очаква да се самопредлагат и да акцентират на
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кариерата си.
В културите на съображенията се подчертават солидарността и решението на

конфликтите чрез компромиси и преговори. В училище нормите се свързват със средните
ученици; системата възнаграждава социалната адаптация на учениците и скромността;
училищните неуспехи се възприемат като нещо лошо, но не и страшно.

6.4.3.4. АКТИВНОСТ - ФАТАЛИЗЪМ

Това измерение (proactivism - fatalism) отразява степента, в която човек е действен
спрямо света около него или го приема от фаталистическа перспектива, как различните
общества и култури реагират на и управляват неувереността и измененията в социалните
ситуации.

В действените култури, хората предполагат, че имат някакъв контрол  над
ситуациите и могат да ги изменят по собствен избор; бъдещето може да се контролира;
неувереността се приема без прекалено напрежение; търсят се всички възможности за
промяна; хората са търпими към различните мнения и не се страхуват прекалено от
непредсказуемостта. В училище изборът играе основна роля в живота на ученика, тъй
като учениците се третират като персонално отговорни за бъдещето си.

Във фаталистическите култури, хората вярват, че събитията, които трябва да
се  случат, ще  се  случат; бъдещето е фатално  предопределено;  неувереността  се
разглежда като психологически неудобна и хората се стремят да я намалят и да ограничат
рисковете чрез привързване  към  традиционни методи, правила  и догми,  които  се
разглеждат като съхраняващи. Учебните планове са твърди и единни.

6.4.3.5. СЪЗДАВАНЕ - ВЪЗПРОИЗВОДСТВО

Това измерение (generative - replicative) е свързано с факта, че някои култури са
предразположени към иновации или към създаване на нови идеи и методи, докато други
култури са склонни да копират или да възприемат идеи и подходи от друго място.

В генеративните (създаващи) култури има тенденция да се оценяват високо
създаването на нови знания, идеи и методи за работа. В тях се търсят творчески решения
на проблемите, развиват се политики и методи за действия, които са нови и уникални.

В репликативните (възпроизвеждащи) култури, хората са по-склонни да приемат
новостите, идеите и изобретенията, които са създадени на друго място. Най-често
реакцията е тотална и безкритична адаптация и на второ място (и със съпротивление)
нагаждане към местния културен контекст.

6.4.3.6.  ОГРАНИЧЕНИ - ЦЯЛОСТНИ ОТНОШЕНИЯ

Това измерение  (Limited Relationship - Holistic Relationship)  е  в областта на
междуличностните отношения.

В културите на лимитираните отношения, взаимодействията и отношенията
имат  тенденция да бъдат  определени от  универсални  или съгласувани правила,
приложими към всеки еднакво. В кариерата се прилагат обективни критерии, независимо
от идентичността на възможните кандидати.

В културите на цялостните отношения се отдава по-голямо значение на
обвързващите отношения  (например,  родство,  патронаж  и дружба),  отколкото на
безпристрастните правила.



149

6.4.4. ТЕОРИЯ НА ГРЕЙ

Хофстеде развива модел на културата  като “колективно програмиране на
мнения, което отличава члена на една човешка група от друга”. Както компютърната
операционна система съдържа набор правила и набор ограничения, така и културата
включва  набор  социетални ценности,  които са двигател на  установената форма и
практика.

Грей (1985) коментира [210]:
• социеталните ценности са определени от екологически влияния, подлагат се

на изменения от външни фактори;
• социеталните  ценности имат  установени  последствия  във  форма  на

юридическа система, политическа система, икономическа система, модели
на обща собственост и пр.

Моделът на Грей се основава на постановката, че социеталните ценности имат
последствия    във формата на юридически,  политически  и икономически  системи,
включващи модел за обща собственост и капиталов пазар. Грей разширява теорията на
Хофстеде. Той дефинира четири “счетоводни ценности” (accounting values).

6.4.4.1.ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ (PROF)

Професионализъм - установен от закона контрол (Professionalism versus Statutory
Control).  Разграничението  се  прави  според  предпочитанието  на  индивидуално
професионално  съждение  и професионално  саморегулиране  или  на  съгласие  с
предписващи юридически (законни) изисквания и установени със закон форми на контрол
(управление).

6.4.4.2. НЕИЗМЕНЧИВОСТ (UNI)

 Неизменчивост - гъвкавост (Uniformity versus Flexibility). Разграничението се прави
според предпочитанието на неизменни и еднакви методи на работа и на гъвкави в
съответствие с моментните обстоятелства.

6.4.4.3. КОНСЕРВАТИЗЪМ (CON)

Консерватизъм - оптимизъм (Conservatism versus Optimism). Разграничението се
прави според предпочитанието на внимателен подход към работата, за де се справиш с
неувереността в противоположност с по-оптимистичен, laissez-faire подход.

6.4.4.4. СКРИТОСТ (SEC)

Скритост - прозрачност (Secrecy versus Transparency). Разграничението се прави
според предпочитанието на конфиденсиалност и ограничено разкритие на информация
относно бизнеса само за тези, които са въвлечени в управлението и в противоположност
по-прозрачен, открит и публичен подход.

Грей дефинира четири хипотези:
1. Колкото е по-високо нивото на IND и по-ниско по UNA и PD, по-вероятно е да има

висок  PROF.
2. Колкото е по-високо нивото на UNA и PD  и по-ниско по IND, по-вероятно е да
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има висок  UNI.
3. Колкото е по-високо нивото на UNA и по-ниско по IND, по-вероятно е да има

висок  CON.
4. Колкото е по-високо нивото на UNA и PD и по-ниско по IND и MAS, по-вероятно

е да има висок  SEC. [210]

6.4.5. ВРЪЗКА НА ОСНОВНИТЕ КОНЦЕПЦИИ

Можем да направим следната схема за връзката между дименсиите в трите
основни концепции:

ХОФСТЕДЕ ТРОМПЕНАРС ДИМЪК
PD............................................................. PD
IND..........................IND.............................SO
MAS.........................................................AGG
UNA..........................................................GEN
LOA.......................ATT

UNI..............................HOL
NEU
SPE
ACH
ATE...........................ACT

6.5. КОГНИТИВНО РАЗВИТИЕ И КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ

6.5.1. КОГНИТИВНО РАЗВИТИЕ

ТЕОРИЯТА НА ПИАЖЕ ЗА КОГНИТИВНОТО РАЗВИТИЕ. В началото на своята
кариера Пиаже защитава тезата за съществуването на важни културни вариации в
мисловните процеси. Цитирайки трудовите на Люсиен Леви-Брюл и на Емил Дюркем, той
разграничава два типа общества, които Леви-Брюл характеризира като “примитивни” и
“цивилизовани” и които днес се наричат “традиционни” и “ модерни”. Той твърди, че
съществува отчетлива “менталност”, съответстваща на всеки тип социална организация:
менталността, наречена примитивна – на конформистките или сегментираните общества,
и рационалната менталност – на диференцираните общества. Примитивната менталност
е предшественик на цивилизованата менталност до голяма степен така, както детското
мислене е предшественик на мисленето на възрастния.

Едва средата на 60-те Пиаже се връща към въпроса за културните вариации в
когнитивното развитие. Той разделя  потенциалните  влияния  върху  когнитивното
развитие на четири основни фактора:

• Биологични фактори. Тук се  споменава храненето и общото  здравословно
състояние – фактори, които влияят върху скоростта на физическото съз-
ряване.

• Координация на индивидуалните действия. Този фактор се отнася до уравно-
весяването на акомодацията и асимилацията.
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• Социалният фактор на междуличностната координация. Под това се има предвид
процесът, чрез които децата задават въпроси, споделят информация, работят
заедно, спорят, възразяват.

• Образователно и културно предаване. Според Пиаже децата придобиват специ-
фични умения и познания чрез взаимодействието в културно специфични
социални институции.

През 70-те  години  Пиаже  започва  да изследва  културните влияния върху
когнитивното развитие Той предлага три възможни причини за наблюдаваните вариации
в темпото на промяна и в степента на овладяване  на операционното мислене. Първо,
някои култури могат да предлагат по-голяма интелектуална стимулация от други. Второ,
възможно е формалните операции да са тип когнитивна специализация в модела на
индивидуалните различия в интелигентността, която позволява определени лица да
проникват по-дълбоко в дадени области на познанието, отколкото други. Трето, всички
лица достигат до универсален етап на формално-операционното мислене, но формалните
операции се достигат най-напред в областите на специализация на възрастните.

ПРОВЕРКА НА ТЕОРИЯТА НА ПИАЖЕ. Проверката на идеите на Пиаже за наличието
или не на различия в познавателното развитие и оттам в стиловете на обучение. За
отбелязване са работите на Дасен (Dasen, 1972,1994), Стивънсън (Stevenson, 1982) и
др. В тях се акцентира на невъзможността да се получи “чиста” културна каузалност -
културният фактор се съчетава с други променливи от рода на социо-икономически
статус, семейно влияние (образование на родителите) и др. Общият извод е, че такова
влияние има, макар и слабо и с не много ясни механизми. Основно децата се придържат
до т.н. “Хавайски” познавателен стил: E-T-R (опит-текст-отношение), но в различните
култури обучението е в различна степен свързано с придобиването на сетивен опит
(живо съзерцание), вербалното изразяване (абстрактно мислене) и изразяването на
отношение.  [158]

6.5.2. КОГНИТИВЕН СТИЛ

КОГНИТИВЕН СТИЛ. Под когнитивен стил се разбира начинът, по който хората
получават знание за обкръжаващия свят или съвкупността от индивидуалните различия
в познанието. В областта на възприемането, представянето и обработката на информа-
ция, хората се различават по своите когнитивни предпочитания, но няма единодушие по
въпроса за различията и за съставките на когнитивния стил. Изследователският инстру-
ментариум за фиксиране на различията също е различен.

Параметри на познавателния стил на ученика:
• Приемане или отхвърляне на информация.
• Предпочитан начин на получаване на информация - слушане; четене; обмен

на мнения с другите; самостоятелно изучаване.
• Превес на анализа (разделяне на части с цел по-добро разбиране) или синтеза

(комбиниране, обединение) на информация.
• Превес на дедуктивен (структуриране на мисълта от общото към детайлите)

или индуктивен (умение за обобщение) подход.
• Логичност на мисленето (умение за аргументиране, последователен причинно

определен път).
• Степен на пълнота на аргументацията - склонност да се ограничава при

доказването  на  една  теза  до  основните  или  да  привежда  множество



152

допълнителни детайли.
Според Джеан Хил, има четири главни категории когнитивно поведение, което се

описва в различни термини:
1. Полева (контекстна) зависимост или независимост  -  дали  се отчита

значението на контекста при възприемавнето (field dependence/independence).
2. Визуално или друго сетивно познание -  дали  хората  предпочитат

получаването на информация чрез зрението или чрез други сетива (visual / tactile; visual
/ verbal; visual / auditory);

3. Цялостна или частична обработка - дали хората предпочитат да възприемат
и обработват информацията цялостно или на части (serialist / holist; wholist / analyst;
splitters / chunkers).

4. Бързо или бавно обработване - дали хората предпочитат да възприемат и
обработват информацията по-бързо или по-бавно, със съответните лимити по отношение
на обем и рискове по отношение на точността (cognitive tempo; impulsive-reflective; intuitive-
reflective). Когнитивният темп е определен  като степен, в която индивидът отразява
другите алтернативни решения при някаква степен на риск (Kagan, Kogan, 1970) [161]

КОГНИТИВЕН СТИЛ, СРЕДА И ОБРАЗОВАНИЕ.  Някои школи се придържат към
мнението, че когнитивният стил е програмиран по рождение (генетично обусловен), тъй
като е функция на мозъчната дейност. Човек се ражда с предразположение към определен
познавателен стил. В такъв случай не би имало никакъв смисъл от дейности, насочени
към формирането му по определен начин (образование), за да се получи оптимален
индивидуален резултат. Други школи (Rayner, 1998; Agor, 1986; Doktor, 1982; Taggart, 1985)
застъпват тезата, че параметрите на познавателния стил може да се променят и че той
подлежи на социализация.

Според Къри, (Curry, 1983), когнитивният стил е основно и относително постоянно
измерение на личността, той е индивидуалният подход при приспособяване към средата
и за асимилиране и обработка на информация. Най-важната идея на Къри е, че човек
избира обкръжаваща среда, за да се учи (Instructional Preference) и това е новото на
познавателния процес, на което може да се повлияе чрез обучение и други средови
феномени.

В изследването на Каган (Kagan, 1966) е установено, че познавателният темп
(рефлексивност-импулсивност) показва интраиндивидуална стабилност, но децата може
да се обучат да са по-малко импулсивни при вземане на решения. От друга страна,
хората стават по-интуитивни и импулсивни при вземане на решения, ако имат положи-
телен опит още от ранното обучение, ако са стимулирани към активност, ако дейностите,
в които са въвличани са относително неструктурирани, и ако се поощрява собственото
мнение и оригиналните решения. Това води до положителни чувства при възприемане
на ценността на собственото мислене  и развитие на увереност в себе си. [161]

ПОЗНАВАТЕЛЕН СТИЛ И КУЛТУРА.  Факторът  култура по  отношение  на
познавателния стил се застъпва от школите, поддържащи тезата, че той е зависим от
външни фактори. Счита се, че проблемът за културната модификация на познавателните
процеси не е изучен в достатъчна степен (Redding, 1980). Доминиран най-общите поста-
новки за различия в резултат от културни влияния, но без детайлизиране и без разкриване
на степента, до която културата може да е каузален фактор. Културното влияние най-
често се свързва със семейството (език, морал, религия) и училището (Olie, 1995).

По-сериозни изследвания  (Kagan,  1964)  показват,  че импулсивността  при
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вземането на решения се стимулира от семейството в ранна възраст и може да се
закрепи като навик. Шмек (Schmeck,1988) прави подобни изводи по отношение и на други
параметри на стила, свързвайки ги с методите в училище.

Също Шмек (Schmeck, 1988) счита, че културата на едно общество определя роля
на учителя като социален модел, чиято цел е да предаде предписаната му мъдрост. В
силно централизираните общества от тоталитарен тип (политически и религиозно), се
държи много на повторението и меморизацията с цел трайност на знанията на учениците;
учителят е експерт, а курикулумът - истина, която трябва да се усвои, съхрани и повтори
при нужда. В други общества, учителят е провокатор на размишления и стимулира по-
голяма импулсивност.

Когнитивният стил силно зависи от културата: формиране и култура на училището
(образованието), поради това, че различни елементи на знанията имат различна ценност
в различните култури (училище и семейство). Културата е най-вече възнаграждаваща
среда за “правилно” мислене и познавателно поведение. [151]

ИЗСЛЕДВАНИЯ. Основните изследвания са в областта на теорията на Хофстеде
и вече бяха разгледани. Има и други изследвания, които са извън теорията на Хофстеде
(Kolb, 1984; Allinson & Hayes, 1997; Griffiths, 1994; Hill, 1998; Sitko-Lutek, 1998), като различията
са  по  отношение  на  предпочитанията  на  бързината,  анализа  /  интуицията  или
отражението.

Алинсън и Хайес (1997) установяват по-високо ниво на интуиция в Западните
страни и по-ниско  за Близкия и Далечния  Изток и за развиващите  се страни. Това
противоречи на традиционното разбиране за “интуитивния” Изток и “рационалния” Запад.
Аналогични данни дава и Тагарт (Taggart,1997), като според него причината за тази
промяна е бизнесът, който изисква по-бързо и решително мислене и с времето е променил
традиционния Западен когнитивен стил.

Хил (Hill,1998) установява значително по-висока склонност към анализ и отражение
в бившия СССР, в сравнение със Западна Европа и САЩ. Това води до относително по-
пасивна роля на  учениците в обучението, което пък е традиционно характерно за
училището на Далечния Изток. Хил предполага, че причината за това е значението,
което традиционно се отдава на самия процес на обработка на информацията, както и на
догматичността на менталните модели на света (познавателни системи, парадигми и
теории, учебни и изследователски методи), които са елементи на културата.

 Ситко-Лутек (Sitko-Lutek,1998), сравнявайки Полша с Англо-саксонски страни
установява,  че    “Полският”  когнитивен  стил е  по-рефлексивен. Това  се дължи  на
образователната система, която е бюрократична, стимулира по-скоро пасивно, отколкото
активно поведение, развива по-скоро колективистичността, отколкото конкуренцията
между учениците.

Кук (Cook, 1998) установява, че в бившия СССР в сравнение с Англия, хората са
по-предубедени, по-малко интелектуално ефективни, свободни, инициативни и само-
уверени. Също установяват по-силно предпочитане на анализа и отражението. [161]
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6.5.3. КУЛТУРНИ РАМКИ НА КОГНИТИВНИЯ СТИЛ

6.5.3.1. ВЛАСТОВА (ЙЕРАРХИЧНА) ДИСТАНЦИЯ

Властовата дистанция (PD) отразява степента на неравенство в обществото и
как членовете му го възприемат.

Общество със силно изразено неравенство в силите (висока PD) Високата
стойност на PD в познавателно отношение означава безкритично приемане на идеите на
по-силния, съчетано с недоверие в собственото мнение (липса на самоувереност).
Подходът към обучението и познанието е пасивен. При необходимост от вземане на
решение се изисква повече информация и време за анализиране. [161]

Отношение към авторитети: безкритична вяра в авторитети, експерти (учителя),
по-силните, в правила. Отношение към собственото мнение: недоверие в собственото
мнение. Предпочитан темп на обработка: акцент върху пълнотата на информацията и
решението.

Общество със слабо изразено неравенство в силите (ниска PD).Отношение
към авторитети: критично отношение към авторитети, експерти, правила, по-силните,
учителя. Отношение към собственото мнение: увереност в собственото мнение (само-
увереност). Предпочитан темп на  Обработка: акцент върху бързината на реакцията.

Оценки за учениците както следва: българчета – 0,50; турчета – 0,50;
ромчета – 0,42; мъже - 0,49; жени – 0,44.

6.5.3.2. ИНДИВИДУАЛИЗЪМ-КОЛЕКТИВИЗЪМ

Индивидуализмът отразява  отношението  между  индивида и  общността  в
обществото. В  частност отразява  търпимостта на  културата  към  индивидуалните
мнения и оригиналността на мисленето. В културите с нисък индивидуализъм хората
много се страхуват от грешка, от “неправилни” мнения, от риск, те винаги вярват повече
на колективните решения и мнения, а не на индивидуалните; поощряват се анализ и
отражението и се отхвърлят импулсивните, интуитивни решения.[161]

В индивидуалистичните култури (висока IND). Отношение към риска: липса на
страх от грешка, неправилни мнения, риск. Отношение към колективизма: приоритет на
индивидуалните решения и мнения пред колективните. Подреденост на мисловните
операции: доминира интуитивността и импулсивността.

В колективистичните култури (ниска IND). Отношение към риска: силен страх
от  грешка,  неправилни мнения,  риск. Отношение  към  колективизма:  приоритет на
колективните решения и мнения пред индивидуалните. Подреденост на мисловните
операции: доминира отражението и последователния анализ.

Оценки за учениците както следва: българчета – 0,44; турчета – 0,50;
ромчета – 0,49; мъже - 0,49; жени – 0,45.

6.5.3.3. МЪЖЕСТВЕНОСТ-ЖЕНСТВЕНОСТ

Мъжествеността  (MAS) отразява степента на доминиране  в обществото на
“мъжки” или “женски” стил на мислене и поведение. В мъжките култури се поощрява
самоувереността, решителността, критичността и оригиналността, дава се предпочита-
ние на интуитивността и импулсивността при вземане на решение. В женските култури
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се акцентира на отражението и съвместния анализ. [161]
В “мъжките” култури (висока MAS). Отношение към колективизма: приоритет на

индивидуалните решения и мнения пред колективните. Подреденост на мисловните
операции: доминира интуитивността и импулсивността. Оригиналност на мисленето:
оригиналност.

В “женските” култури (ниска MAS). Отношение към колективизма: приоритет на
колективните решения и мнения пред индивидуалните. Подреденост на мисловните
операции: доминира отражението и последователния анализ. Оригиналност на мисленето:
традиция, рутина.

Оценки за учениците както следва: българчета – 0,41; турчета – 0,52;
ромчета – 0,55; мъже - 0,51; жени – 0,40.

6.5.3.4. ОТНОШЕНИЕ КЪМ НЕСИГУРНОСТТА

Предотвратяването на несигурността отразява колективното ниво на търпимост
към неувереността и двусмислеността. Обществото намалява тревожността си спрямо
нетривиални ситуации като ги решава най-често чрез експерти и създавайки “псевдо-
увереност” чрез правила, ритуали и религии. В познавателно отношение неувереността
може да бъде намалена или чрез възприемане на чуждо мнение (авторитет), или чрез
увеличаване на времето за анализ на проблема, както и изобщо с предпочитане на
анализа и отражението пред дедукцията. [161]

Културата с висока UNA  (общество  със  силно  изразено  избягване  на
несигурността). Отношение към авторитети: безкритична вяра в авторитети, експерти
(учителя), по-силните, в правила. Предпочитан темп на  обработка: акцент върху пълно-
тата на информацията и решението. Подреденост на мисловните операции: доминира
отражението и последователния анализ.

Културата с ниска UNA (общество със слабо изразено избягване на несигур-
ността). Отношение към авторитети: критично отношение към авторитети, експерти,
правила, по-силните, учителя. Предпочитан темп на  обработка: акцент върху бързината
на  реакцията. Подреденост на  мисловните  операции: доминира интуитивността и
импулсивността.

Оценки за учениците както следва: българчета – 0,57; турчета – 0,51;
ромчета – 0,38; мъже - 0,54; жени – 0,46.

6.5.3.5. ВРЕМЕВА ОРИЕНТАЦИЯ

В културата с дългосрочна ориентация (висока LTO). Подреденост на мислов-
ните операции: доминира отражението и последователния анализ. Отношение към точ-
ността на решението: повърхностност. Настойчивост, упоритост в познанието: висока.

В културата с краткосрочна ориентация (ниска LTO). Подреденост на мисловните
операции: доминира интуитивността и импулсивността. Отношение към точността на
решението: висока точност. Настойчивост, упоритост в познанието: ниска.

Оценки за учениците както следва: българчета – 0,58; турчета – 0,53;
ромчета – 0,44; мъже - 0,56; жени – 0,53.

6.5.4.6. УНИВЕРСАЛИЗЪМ - ПАРТИКУРАЛИЗЪМ

В универсалистките култури (висока UNI). Логичност на мисленето (умение за
аргументиране,  следване  на  последователен  причинно  определен  път):  висока.
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Отношение към авторитети:  безкритична вяра в авторитети, експерти (учителя), по-
силните, в правила. Оригиналност на мисленето: традиция, рутина.

В партикуларистките култури (ниска UNI). Логичност на мисленето (умение за
аргументиране, следване на последователен причинно определен път): ниска. Отношение
към авторитети:  критично отношение към авторитети, експерти, правила, по-силните,
учителя. Оригиналност на мисленето: оригиналност.

Оценки за учениците както следва: българчета – 0,51; турчета – 0,55;
ромчета – 0,50; мъже - 0,59; жени – 0,48.

6.5.4.7. НЕУТРАЛНОСТ - ЕМОЦИОНАЛНОСТ

В емоционалните култури (висока AFF). Склонност към придобиване на сетивен
опит: висока. Емоционалност на познавателния процес: висока. Отношение към риска:
силен страх от грешка, неправилни мнения, риск.

В неемоционалните (неутрални емоционално) култури (ниска AFF). Склонност
към придобиване на сетивен опит: ниска.  Емоционалност на познавателния процес:
ниска. Отношение към риска: липса на страх от грешка, неправилни мнения, риск.

Оценки за учениците както следва: българчета – 0,66; турчета – 0,64;
ромчета – 0,48; мъже - 0,60; жени – 0,70.

6.5.4.8. СПЕЦИФИЧНОСТ - ДИФУЗНОСТ

В културата на специфичните връзки (висока SPE). Степен на пълнота на
аргументацията при доказването на една теза: склонност да привежда допълнителни
аргументи. Отношение към колективизма: приоритет на индивидуалните решения и
мнения пред колективните. Задълбоченост на мисленето: висока.

В  културата на дифузните връзки (ниска SPE).  Степен  на  пълнота  на
аргументацията при доказването на една теза: склонност да се ограничава до основните
аргументи. Отношение към колективизма: приоритет на колективните решения и мнения
пред индивидуалните. Задълбоченост на мисленето: ниска.

Оценки за учениците както следва: българчета – 0,57; турчета – 0,56;
ромчета – 0,50; мъже - 0,52; жени – 0,58.

6.5.4.9. ДОСТИЖЕНИЕ - ПРИПИСВАНЕ

В културата на достиженията (висока ACH). Предпочитан начин на получаване
на  информация:  самостоятелно изучаване.Отношение  към  собственото  мнение:
увереност  в  собственото  мнение  (самоувереност).Отношение  към  колективизма:
приоритет на индивидуалните решения и мнения пред колективните.

В културата на приписването (ниска ACH). Предпочитан начин на получаване
на информация:  обмен на мнения  с другите.Отношение  към  собственото мнение:
недоверие  в  собственото  мнение.Отношение  към  колективизма:  приоритет  на
колективните решения и мнения пред индивидуалните.

Оценки за учениците както следва: българчета – 0,39; турчета – 0,51;
ромчета – 0,54; мъже - 0,46; жени – 0,42.

6.5.4.10. ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВРЕМЕТО
В полихронните култури (висока ATT). Отношение към авторитети: безкритична
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вяра в авторитети, експерти (учителя), по-силните, в правила. Отношение към риска:
липса  на  страх  от  грешка,  неправилни мнения,  риск. Настойчивост,  упоритост  в
познанието: ниска.

В монохронните култури (ниска ATT). Отношение към авторитети: критично
отношение към авторитети, експерти, правила, по-силните, учителя. Отношение към
риска: силен страх от грешка, неправилни мнения, риск. Настойчивост, упоритост в
познанието: висока.

Оценки за учениците както следва: българчета – 0,57; турчета – 0,55;
ромчета – 0,41; мъже - 0,55; жени – 0,53.

6.5.4.11. ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОБКРЪЖАВАЩАТА СРЕДА

В културата на контрола (висока ATE). Отношение към риска: липса на страх от
грешка, неправилни мнения, риск. Подреденост на мисловните операции: доминира
интуитивността и импулсивността. Оригиналност на мисленето: оригиналност.

В културата на хармонията (ниска ATE). Отношение към риска: силен страх от
грешка, неправилни мнения, риск. Подреденост на мисловните операции: доминира
отражението и последователния анализ. Оригиналност на мисленето: традиция, рутина.

Оценки за учениците както следва: българчета – 0,44; турчета – 0,54;
ромчета – 0,46; мъже - 0,48; жени – 0,43.

6.5.4.12. ВРЪЗКА МЕЖДУ ПАРАМЕТРИТЕ

КОГНИТИВЕН СТИЛ
(а). Аналитично и рефлексивно мислене, привързаност към устойчиви

методи и форми на обучение, вяра в експертността на учителя,  много
информация и време за обработването й - PD (високо),  UNA (високо), IND (високо),
MAS (високо).

(б). Интуитивно и импулсивно познание, експериментиране в
обучението, разнообразие в методите на обучение, приемане на различни
гледни точки, изтъкване на удоволствието от ученето  - PD (ниско),  UNA (ниско),
IND (високо),  MAS (високо).

6.6. КУЛТУРНА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ В УЧИЛИЩНАТА
КУЛТУРА

УЧИЛИЩНА КУЛТУРА. Училищната култура може да бъде определена като
исторически предавани образци на значения, които включват норми, ценности, убеждения,
церемонии, ритуали, традиции, и митове възприемани в различна степен от членовете
на училищното общества. Тази система от значения често определя начина на мислене
и действие на хората.

УЧЕНИЧЕСКА КУЛТУРА. Феноменът “ученическа култура” се описва от група
автори: Хоуард Бекет (H.Becket), Бланш Геер (B.Geer), Еверет Хюгхес (E.Hughes), Анселм
Щраус (A.Strauss) като ансамбъл от колективни разбирания на учениците за техния
ученически живот. Тя индикира перспективите, мястото, позициите в институцията, тя
подчертава равенството, заложено в ролята “ученик”.
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СЪСТАВКИ НА УЧИЛИЩНАТА КУЛТУРА. Организационни  съставящи на
училищната култура: социални очаквания, административен стил, норми и ръководни
принципи.

К. Естрада и П. Маккларен (Estrada, McClaren, 1993) развиват концепцията “La
Frontera” - разглеждат училището като просто отражение на широкото общество, а като
планирана и организирана среда, със своите идеологически и теоретически предпоставки.
Тези предпоставки формират психосоциалните основания на стереотипите на учителите
и учениците, които впоследствие влияят на техните интерпретации на събитията.

Съвместното обучение на деца от различни култури става в рамките на учили-
щето. Те се сблъскват с различни културни феномени определени от съчетанието на 4
съставки на училищната култура. Според теорията на Флоуърдю и Милър (Flowerdew,
Miller, 1995) това са: (1). национална култура, (2). академична култура, (3). локална кул-
тура, (4). дисциплинарна култура.

НАЦИОНАЛНА КУЛТУРА. В училищната култура присъства информация, която е
с национално значение (литературния език, учебниците, национална литература, нацио-
налните медии - събития, новини и пр.). Тя присъства основно в учебния процес - в
първичния лингвистичен код.

ЛОКАЛНА КУЛТУРА. Всяко училище има особености на културата, свързани с
езика и  поведението  на  учениците  и  учителите.  В повечето  случаи  те  са  типични
(училищен сленг), но има и специфични особености. Често неадекватният избор на дума
или жест може да доведе до недоразумения и комуникационни проблеми.

Параметрите на локалната училищна култура по отношение на учителя са:
• Стил на обръщение към учителя - степен на официалност (формалност).
• Изразяване на уважение.
• Лингвистичен код в общуването с учителя.
• Поведение при обитаване на едни и същи социални пространства (кафе, барче,

стаи).
Бариерата на  статуса  (учител-ученик)  има  различно  значение в различните

култури. В Африка черното дете винаги гледа белия учител с покорно изражение в очите
и казва “Да, господине”. Испански работници в клас за възрастни по английски слушат
вежливо и не задават никакви въпроси, дори и когато нищо не разбират. При промяна на
начина на обучение  -  въвличане в активни методи,  става обратното. Счите  се,  че
испанските ученици по начало са малко пасивни в обучението, особено при учители-
жени.

Основните параметри на локалната училищна култура по отношение на уче-
ниците са:

• степен на вежливост при обръщение към другия;
• степен на употреба на риторически въпроси;
• степен на диференциране на мъже и жени;
• поздрави, прякори, жаргонни обръщения;
• тематика на ненасочените (свободни разговори) - времето, спорт, секс и др.
• степен на идиоматичност на езика (етно- и регионални особености, диалект).

ДИСЦИПЛИНАРНА КУЛТУРА. Дисциплината е определена област от учебния
план (курикулума). Тя е свързана с теории, концепции, норми, термини, и пр., които са
специфични и уникални. Много често те нямат еквиваленти в културите и езика на даден
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етнос и детето-билингва не може да разбере смисъла им, особено при абстрактни
термини.  Усвояването  на  един  термин  се предхожда понякога  от изучаването  на
множество други.

Езикът на учителя също може да причинява трудности, тъй като много деца
може да не разбират смисъла на инструкциите.

Затруднения предизвикват обикновено акронимите (съкращения) и думите с чужд
произход (заимствани от друг език) - най-често от латински и английски.

СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩНАТА КУЛТУРА.
• специфичен тип организация на основния процес;
• специални органи за управление на този процес;
• съвкупност от социални категории (processor-people);
• система от правила, инструкции, стандарти и закони, регулиращи технологически

(в широкия смисъл) процеса, а също връзки между хората в пределите на този компонент
и с други компоненти;

• система от културни модели, създаваща матрица от значения, чрез които
човечеството интерпретира своя опит и управлява дейността си.

С течение на времето са се изработили съвременни варианти на старинните
обреди — например връчването на дипломи на положилите матура и празнуването на
абитуриентите имат за праобраз древните инициации и посвещения във възрастност.

ПАРАМЕТРИ НА УЧИЛИЩНАТА КУЛТУРА.
• контекст - училището е тук, а не някъде другаде;
• перспектива - ансамбъл от идеи и координирани действия, които една личност

реализира в дадена ситуация;
• отношения между културите - на класа, учениците, учителите, и пр.;
• стратегия - училището е място за реализиране на комплексни стратегии, място

за среща на култури и субкултури и професионални идеи и проекти;
• правила за преговори - между конфликтуващите страни, водещи до съгласие за

правилата на работата;
• кариерно развитие - мобилна перспектива за индивидуално развитие на хората

в училището.

GESELLSCHAFT И GEMEINSCHAFT УЧИЛИЩНИ КУЛТУРИ. В 1887 немският
социолог и философ Фердинанд  Тьониес  (F.Tonnies)  дефинира два вида човешки
обединения: gesellschaft - асоциация на хора, основана на рационални мотиви - интереси
и  лична  корист;  gemeinschaft  -  асоциация  на  хора,  основана на  колективни цели,
персонална лоялност и общи чувства.

Основната идея на Тьониес е, че в прехода към модерното общество се засилват
gesellschaft - връзките и този тип обединения доминират над архаичните gemeinschaft  -
връзки. По-късно обаче, изследванията показват, че има два вида училищна култура -
gesellschaft и gemeinschaft, като в по-малките класове и училища доминира колективи-
стичната gemeinschaft култура.

СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА GEMEINSCHAFT УЧИЛИЩНА КУЛТУРА.
Стремежът на училищата е да се създадат повече условия за gemeinschaft - училищна
култура. За това способстват: интериоризиране на общите училищни цели, изразяеми в
конкретни количествени дефиниции - успеваемост, параметри на обслужването, отсев
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(брак) и др. Засилване на персоналната лоялност на учениците към училището, учителите,
съучениците. Взаимното опознаване (формални и неформални контакти) е предпоставка
за това. Засилване на колективистичните чувства.

ЕТИКЕТАЖЪТ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА УЧИЛИЩНАТА КУЛТУРА.  Теорията  за
етикетирането (étiquetage, designation, labelyng) свързва училищната култура с нагласите
и очакванията на учителите и учениците към детето. Пример за това е Пигмалион-
ефектът, описан от Р.Розентал и Л.Джейкъбсън (R.Rosental,  L.Jacobson). Изследванията
на Хюг Механ (H.Mehan) установяват, че оценките на ученическите тестове в никакъв
случай не са справедливи и обективни. Влияят фактори като пола, расата, етноса,
престижа, лидерството, посещенията на родителите в училище и т.н.

НАКАЗВАЩО-НАГРАЖДАВАЩА ПРИРОДА НА УЧИЛИЩНАТА КУЛТУРА.
Наказващо-награждаващата природа на училищната култура произтича от оценъчния
характер  на  училищната  работа.  Учениците  са подложени в  някаква  степен  на
академичен наказателен стрес (punishing academic stress) според съотношението
наказание-награда-стрес.

Два аспекта на  училищната  социална  структура правят  училищната работа
потенциален интерперсонален източник на награди и наказания - властните отношения
между учител и ученици и публичната природа на учебната работа. Ученикът е подчинен
на  експерта  -  учител. В  това  отношение  учителската власт,  която е определена
съдържателно е усилена от авторитета на възрастта и длъжността. Учениците се учат
в група, като целият процес става пред очите на всички,  има публичен характер. Тази
публичност принуждава учителят да отправя еднакви стандарти към всички, както и
еднакви инструкции. Тя предизвиква съревнование между учениците, за да се избегнат
наказанията.

В резултат от училищната социална организация на обучението, природата на
академичното  оценяване  и  различното  присъствие на наградата  и  наказанието,
училищната социална структура е наказваща в по-голяма степен и за повечето ученици,
отколкото  награждаваща. За  по-голямата част от  учениците да  ходят  на  училище
означава, че трябва да заплатят определена «цена». Тази цена е по-голяма за децата от
малцинствата.

“ТЪРПИМОСТ КЪМ УЧИЛИЩНАТА КУЛТУРА”. С този термин се означава
капацитета на ученика да се адаптира към психологически стрес, породен от училището.

6.6.1. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ

КУЛТУРА И ПЕДАГОГИКА. В почти всички теории за образованието и обучението
е  пренебрегнато  влиянието  от  страна  на  обучението  върху  социокултурнните
характеристики на средата, в която живее ученикът чрез езика, учебното съдържание и
образователните технологии, вложени в програмите. Те съдържат неявни (subsurface)
ценности и по този начин структурират културните характеристики на средата.

В основата на литературата за културните различия и приложенията в дистант-
ното обучение са различни философски теории: модернизъм и постмодернизъм, глоба-
лизация, консумеризъм, демократизация (Evans, 1995; Field, 1995; Edwards, 1994; Moore,
1994). Те служат за разработването на само-рефлексивен, културно чувствителен и
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жизнеспособен образователен модел.
Формалното образование е въвлечено в процеса на културното възпроизводство,

иновациите и дифузията на културата след ХVІ  век, когато започват да  се усещат
ограниченията на народното (фолк) педагогическо традиционно знание. Училището съз-
дава основа за нова рационалност и създава културната основа на общността, строяща
съвременната нация. В това време именно образованието поддържа идеологически и
изменя  културните парадигми  и динамика. Училището  е от  “индустриален”  тип  -
произвежда типова продукция. [208]

КУЛТУРЕН КОНТЕКСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. Значителен брой крос-културни
изследвания са посветени на изучаването на контекста на обучението, който обезпечава
една или друга култура. В тази сфера са връзката на възпитанието с различни културни
ценности  свързани  главно  с  релациите  колективизъм-индивидуализъм,
независимост-взаимозависимост. Изследванията на Триандис, (Triandis,1989), Маркус
и Китаяма (Markus, Kitayama, 1991), Грийнфилд и Коскинг (Greenfield, Cocking,1994),
Гардинър, Мутър  и  Космицки  (Gardiner,  Mutter,  Kosmitzki,  1998),  показват,  че  в
колективистичните култури определящ фактор за детското социално развитие е групата
(семейството), докато в индивидуалистичните култури осъзнаването на целта, свързана
с развитието максимизира собствения детски потенциал и достиженията са независими
от групата. В изследване на Гринфилд, Куироз и Раеф (Greenfield, Quiroz, Raeff, 1999) в
колективистичните култури опитите на учителя да акцентира при родителски срещи на
индивидуалните достижения на конкретното дете се сблъскват вместо това с очевидно
несвързани наблюдения на другите деца (културна ориентация на преподавателя към
независимост, в отличие от културната ориентация на родителите към взаимозависи-
мост). Рецептата е да се стимулира детето към действие чрез взаимозависимост (напр.
Да помага на по-малкото си братче). В изследването родители, преподаватели и деца се
поставят в ред сценарии, съдържащи проблеми (конфликти), изискващи или колекти-
вистични, или индивидуалистични отговори. (Пример: дете, което трябва да си почисти
участъка в края на работния ден не се чувства добре и моли друго дете да му помогне;
то пък от своя страна не е уверено дали времето ще му стигне да свърши и едната
работа, и другата. Въпросът се отнася към учителя, който има две възможни решения:
(И). Да помогне трето лице - второто дете избира индивидуално да помогне или не и (2).
Да помогне второто дете - колективистично решение - груповото благо над индивидуал-
ното.)

Проблема за училищните успехи, а оттам и за ефективността на вмешателствата
в областта на образованието също е от основните, също и отношението между очаквано
и наблюдавано поведение (взаимността на очакванията е културен феномен). В Азиат-
ското общество колективизмът (семейна подкрепа, другарство със съучениците, усещане
за принадлежност към училището) може да поддържа академичните достижения, стиму-
лирайки учениците. (Lewis, 1995)

Скоро Кагитсибаши (Kagitcibasi, 1996) предложи ново разбиране за индивидуализма
и колективизма, в което има две измерения: агенция (agency), интерпретирано като
автономия и междуличностна дистанция (interpersonal distance). Тя доказва, че харак-
терното за Западната психология (и формална, и житейска) свързване на автономия и
сепариране не е задължително. В някои общества (особено в преход от традиционно
авторитарно към демократично егалитарно - Турция) се получава специфичен диалек-
тически синтез на близкоемоционални семейни отношения и силен индивидуализъм.
Този синтез дава по-успешно решение на основни човешки потребности, отколкото
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класическия западен индивидуализъм. Вмешателството в образователното развитие е
по две линии: познавателно развитие (детска автономия) и поддръжка от страна на
майката (ценност на близките връзки, по-високи академични очаквания, по-висок статус
в  семейството).

Повече различия има в колективистичните култури, но напоследък се фиксират
и в индивидуалистичните (Harkness, Super, van Tijen) - по отношение на:  предпочитание
на детските познавателни или  социални  качества;  концепцията  за  зависимост или
независимост в детското развитие; търпимост и приемане на зависимо поведение;
разбиране  на  детското  утвърдително  поведение  като  опит  за  учене…  [158]

6.6.2. КУЛТУРНА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ В ОБУЧЕНИЕТО

АКАДЕМИЧНА КУЛТУРА. Двете главни концепции, характерни за академичната
култура са “монологичната” (lecture) и “диалогичната” (tutorial). Учениците от различните
етноси може да изпитват различни затруднения в единия и другия случай.

“МОНОЛОГИЧНА” КОНЦЕПЦИЯ. Изразява се във фронтална организация, при
която всички ученици са заедно и получават информация от учителя (в ролята на експерт)
по определена  тема.  Трудностите  са  свързани  с  нееднаквото  ниво на  разбиране  на
учениците и не винаги адекватното поведение на учителя спрямо различните ученици.

Учениците  могат  да  следват  различни  стратегии  (планирани  действия  за
достигане на някаква цел), за да разбират по-добре учителя: запознаване със същността
на  темата;  съставяне  на  план  на  темата  (идентификация  на  главните  идеи);
идентификация на главните отношения (връзки) между идеите; получаване на поддръжка
(допълнителна  информация,  примери);  формиране  и  усъвършенстване  на  съответни
навици; съставяне на речник от ключови думи (глосарий).

Трудности при обучението на учениците:
• Затруднено разбиране поради голяма бързина на речта на учителя.
• Затруднено разбиране поради нов и специфичен за дисциплината специален

речник.
• Неразбиране на контекста на думите.
• Неразбиране на значението на промяната в артикулацията и интонацията.
• Неумение за диференциациране на релевантния от нерелевентен материал.

“ДИАЛОГИЧНА” КОНЦЕПЦИЯ. Изисква значително и активно участие от страна
на ученика. От него се очаква да възприеме и обработи критично информацията, да я
анализира от  гл.  т.  на трудност и  възможност  за алтернативно разбиране, да търси и
получи специфична помощ от стана на учителя (в ролята на тутор - ръководител, настой-
ник), да изразява мнение.

Концепцията се свързва с някои параметри от поведението на учениците:
• Страх от грешки и излагане пред учителя (тутор) или съучениците.
• Напрегнатост и вълнение поради незнанието на езика и невъзможността за

изразяване.
• Отказ от участие в обсъждания и изказване и защита на мнение.
• Разговорен стил на изложение.
• Основаване  на  собствения  опит  и  чувства,  независимо  от  темата.
• Чести шеги и присмех.
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КУЛТУРЕН ШОК. Приспособяването към училищната култура е трудно и някои
ученици  може  да  изпитат  “културен шок”.  Симптоми:  (1).  носталгия;  (2).  напрежение,
свързано  с приспособяването  към новия  начин на  живот  и новите  хора,  които  детето
среща; (3). несигурност при вземане на решения в непозната среда.

С културния шок е свързано и търсенето на приятели, които да споделят опита и
да помагат при адаптирането. Тези връзки са монокултурни и крос-културни.

Детето от българския етнос може да послужи  като такъв приятел, въвеждащ в
новата  среда.  Трудностите,  които  възпрепятстват  такъв  крос-културен  контакт  са:

• първоначално децата не се разбират едно - друго;
• българчетата говорят много бързо, а другите - използват много небългарски

и нелитературни изрази;
• срамежливост и пречки в контактите с другия пол;

• етнически предразсъдъци и расистки нагласи.

6.6.3. КУЛТУРА И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ

В училище се прилагат различни методи за обучение - монологични и диалогични,
практически занятия, екскурзии, работа в библиотеките, спортните зали и работилниците
и пр. Джойс Френсис  (J.Francis, 1995) прави изследване на връзката между две от
измеренията на Хофстеде - PD и UNA и методите за обучение за да докаже културната
относителност на методите за обучение. Тя създава континуум от методи, на единия
край на който са дидактическите (основани на учителя: лекции, демонстрации и др.), а на
другия - експерименталните методи (доминирани от ученика: т-групи, моделиране и др.).
По средата са Азиатските култури, при които са методи от типа на групови дискусии, кес
стъди, брейнсторминг и др.

Изследването не отговаря  на въпроса дали  това са най-предпочитаните от
учениците от съответната култура методи или са най-ефективните. Според Дейвид
Ливермор, въпросът предстои да се изучава и по-нататък, но по-скоро става дума за
удобство за учениците.  [182]

6.6.4. СТИЛОВЕ НА ОБУЧЕНИЕ

В училище има дейности изискващи различни стилове на обучение. Параметри:
• Учебни умения. Някои от тях изискват стандартни учебни умения (четене,

писане и пр.), а други - специализирани.
• Информация. Има случаи, в които на ученика се предоставя достатъчно (дори

предостатъчно) информация и от него се иска да отдели важното от маловажното; има
случаи, при които информацията не достига и трябва да се допълни от други източници
извън учителя (и учебника).

• Активност. Има случаи, при които ученикът пасивно следва инструкциите, и
други, при които от него се изисква инициатива и отговорност.

• Познавателен стил.
• Склонност към учебен шок.

УЧЕБЕН ШОК. Учебен шок (Study shock) се получава когато ученика установи, че
трябва да: предизвика учителя, критикува (проявява особено мнение) качествата му
като експерт; участва в жива дискусия, задавайки въпроси и излагайки доводи “за” и
“против” определена теза; не получава задоволяващ го отговор на въпросите си, но
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очаква, че ще го получи в последствие; ученикът установява, че експертите (учители,
учебници, други източници на информация) си противоречат; от ученика се очаква да
обсъди, сравни и оцени различни аргументи, позиции, гледни точки или перспективи; от
ученика се изисква репликация (точно повторение на нещо) и той има усещането за
плагиатство  - в различните култури копирането и перифразата се считат или не за
плагиатство и строгостта на отношението към плагиата е различна.

6.7. МЕЖДУЛИЧНОСТНИ НАВИЦИ

6.7.1. СОЦИАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Анализите на проблема  за  човешката  компетентност  в ХХІ  век  показва,  че
уменията за междуличностна комуникация ще са най-важните индивидуални умения,
тъй  като  частните,  обществени  и  професионални интеркултурни  контакти  ще се
увеличават - и явните (лице в лице), и чрез комуникационна техника: телефон, факс,
електронна поща. Затова е важно не само познаването   на   чуждите култури, но и
осъзнаване на собствената гледна точка, влиянието на  културите върху индивидуалното
поведение и мислене. По думите на Шнайдер и Барсо (Schneider, Barsoux, 1997), “Изу-
чаването на различните култури  означава да се учим да сме открити за саморазбиране
и да желаем да анализираме собственият културен багаж. Това означава да сме способни
да оценяваме своята собствена култура и тази на другите, да оценяваме ефективността
на взаимодействията и да развиваме стратегии за отношения с различията.” Независимо
дали хората, с които влизаме в контакт са от нашата или от различна култура, нараства
значението на индивидуалните качества като съчувствие, саморазбиране, самокритика,
лингвистични, комуникативни и кооперативни умения, интеркултурна компетентност,
организационни навици и т.н. [160]

Социалната компетентност на индивида се определя от неговите интраперсонални
и интерперсонални умения. Интраперсоналните умения са за комуникация (вкл. езикови
навици за изразяване и слушане), способности за критикуване и водене на преговори,
способности за учене, толерантност и гъвкавост, реалистично възприемане на себе си
и на другите, чувствителност и креативност. Сред  тези способности определящи са
уменията за комуникация и възможностите за учене.

Комуникационните    умения  са  свързани с  възможностите  за  влияние върху
хора и ситуации, както и за създаване на връзки, които са приемливи за всички участници;
за възприятие на себе си и на другите; за разрешаване на конфликти с лично участие и
с участие на други хора; за дефиниране на потребностите (свои и чужди) и пр.

Възможностите за учене се определят от: генетическия потенциал; социали-
зацията и семейния статус; предшестващия образователен опит; организационните
условия  на обучението;  индивидуалните жизнени  условия;  индивидуалните  учебни
навици и умения; индивидуалните ценности и отношения; мотивацията за обучение;
речевите и комуникационни умения. [160]

6.7.2. ИНДИВИДУАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ

Индивидуалните жизнени условия определят т.н. индивидуални перспективи
(individual perspectives, употребява се още и понятието образователни стереотипи)
включващи стратегии за възприятие, интерпретация и индивидуални методи за придо-
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биване на нов опит. Те опростяват действителността и правят възможно действието
във все по-усложняващия се свят. Детерминирани са от: (1). социални, средови и био-
графически основания, свързани с формирането на учебните навици; (2). опитът, определя
като полезен и значим; (3). тенденция към стабилност; (4). тенденция към опростяване
или усложняване на действителността; (5). усещане за ориентация в ежедневния живот.

Най-характерните вариации са:
• Някои отричат новостите и се придържат към традиционното и познатото за

тях, а други са иновационно настроени и вярват само на собствения си
индивидуален опит (склонност към риск).

• Някои хора предпочитат “другите” (хора, ситуации, обстоятелства) да бъдат
отговорни за събитията в техния живот, а други - предпочитат личната отго-
ворност и независимостта.

• Някои хора избират приятели от гледна точка на собствената изгода или за
използване, а други - за удоволствие.

• Непосредствено в процеса на обучение някои са склонни към формирането
на “твърди” знания и умения, а други - към “гъвкави”.

• За някои самият процес на обучение е интересен и привлекателен (като
технология), а за други представлява преодоляване на препятствия. [160]

6.7.3. JOHARI-МОДЕЛ ЗА ПЕРЦЕПЦИЯ И РЕФЛЕКСИЯ НА
МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

През 1960 г. група педагози и социолози изследва индивидуалното поведение в
групата. Двама от тях - Джо Луфт (luft) и Хари Ингам (Ingham) създава модел, наречен
JOHARI-window по името на единия изследван [160].

                                     АЗ
ЗНАНИЕ                               НЕЗНАНИЕ

ДРУГИТЕ ЗНАНИЕ          Зона  на свободна              Зона на “слепи”
                          дейност                               действия

                    НЕЗНАНИЕ Зона на укриване               Зона на неизвестни действия
и избягване                          с   неизвестни последици

Цел на анализа е разкриването на потенциала на зоните, свързани с незнание (3
от 4), самоизследване и обратна връзка с цел усъвършенстване на себеразбирането
(какво зная и какво не зная за себе си и какво другите знаят и не знаят за мен?).

Принципи за анализ на междуличностните отношения:
• Измененията в една област причиняват изменения във всички други области и

в междуличностните отношения като цяло.
• Ако Зоната на свободната дейност (ЗСД) е твърде малка (например при нови

членове на групата), комуникацията ще е по-лоша.
• Ако ЗСД е достатъчно голяма, комуникацията ще е облекчена. Способности и

уменията на всеки отделен индивид ще бъдат използвани, за да се решават задачите на
групата (ефект на синергията). Това изисква енергия за скриване или отхвърляне на
образци на поведение.

• В другите три области - ІІ, ІІІ, ІV, съществуват скрити образци на поведение,
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които зависят от чувствителността на агентите.  Всеки индивид уважава желанието на
другите да не се разкриват тези образци.

• Системата от групови ценности може да се изясни не само на базата на ЗСД, но
и на неизвестните    зони  (тайни,  слепи петна),  при наличието на обратна връзка  и
толерантност към другите.

• Когато групата е новообразувана, ЗСД е много малка. Хората са неуверени,
затворени в себе си, изпитват безпокойство и недоверие към другите членове на групата
поради предубеждения, в т.ч.  и основани на културните различия. Другите зони са много
големи - никой не желае да претърпи неуспех, ако се прояви публично и демонстрира
своята индивидуалност.

• С развитието на групата, ЗСД расте, а другите намаляват. Хората стават все
по-непредубедени и започват да се доверяват един на друг; атмосферата се подобрява.

6.7.4. СОЦИАЛНА И ПЕРСОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ

Всеки има  персонална идентичност  -  идеална  концепция  за  собствената
индивидуалност, за това, което го отличава от другите. В същото време, ние принадлежим
към множество групи и се идентифицираме с това, което ги отличава една от друга -
социална идентичност, която съдържа ролите, които човек изпълнява в своя живот.
Тя е свързана с определени очаквания към нашето поведение и това е част от нашата
индивидуалност и самосъзнание.

Персоналната и социална идентичност помага да се намали неувереността, оси-
гурявайки устойчивост в личностен план като индивид и като член на различни групи. Тя
позволява изграждането на положителна Аз-концепция. Вътре в рамките на една група
хората се различават само като индивидуалности, но когато се намират в чужда група,
тенденцията е обратната - да се намалява значението на индивидуалните различия и да
се преувеличава това на социалните (груповите). Комуникацията е на ниво социална
идентичност, т.е. на ниво стереотипи.

6.8. НЕУСТОЙЧИВОСТ НА КУЛТУРНИТЕ РАЗЛИЧИЯ

Хоми Бхабха (H.Bhabha) и други автори приемат, че културните различия са
неустойчиви, динамични измерения, особености на жизнения опит и свързаната с него
идентичности. Различията са предписани и се изменят с течение на времето, като при-
емат различна форма в различните контексти. Оттам и опитите за класифициране и
диагностициране са трудни. Според Елсуърт (Ellsworth), цел на интеркултурния диалог
не е обсъждането на различията, а отношенията, в които те могат да бъдат подложени
на съмнение. Различието е нещо повече от въпрос на мултикултурно разнообразие,
същност в пределите на устойчиви реалности; то се проявява в три аспекта:

• различие във - външна особеност, определяне та А като не-а;
• различие за - различие извън категорията разбиране, на интуитивно ниво за

ин-групата;
• различие против - различие, определяно от отношението на доминиращите

норми, ценности и гледни точки.
Всеки от тези три аспекта предполага отделен вид диалог или съглашение; никоя

категория не може да съдържа тези три аспекта едновременно. [112]
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7. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАЧЕНИЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ. Реалната причина,
налагаща да се работи по формирането на интеркултурна компетентност е, че това е
основният вид компетентност, гарантираща оцеляването в един все по-разнообразен
свят.

ДЕФИНИЦИЯ НА ПЕЛМАН И ВЕРЛОТ. Филип Пелман (P.Paelman) и Марк Верлот
(M.Verlot) дават следната дефиниция: “Интеркултурната компетентност е способност
да се разбират социокултурните различия и да се действа успешно в разнообразна
културна среда.” Това не е ново явление, такава компетентност винаги е съществувала,
тъй като и хората са живели винаги в повече или по-малко мултикултурни общества. По
тази причина се говори и за “родова” компетентност - в смисъл дадена не по рождение,
а придобита в детството от родителите, от средата.  [194]

ИЗМЕРЕНИЯ НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ. През последните 20
години е публикувана значителна литература относно интеркултурната компетентност
(Ponterotto, Casas, 1987; Arredondo, McDavis, 1992). Тя е съсредоточена върху три аспекта:
(1).  разбиране  на  собствената персонална  идентичност  като изделие на  културно
създадени условия; (2). познаване на мирогледа на културно различни клиенти; (3).
умения, необходими за работа с културно различни клиенти. Допълнителни измерения:
(4). расови измерения на идентичността; (5). мултикултурна терминология. (Holcomb-
McCoy, Myers,1999); (6). познаване на културните схеми (schemas) (Ridley, Mendoza, Kanitz,
Angermeier, Zenk, 1994); (7). познаване на научните основи на мултикултурализма (Claim,
1998); (8). развитие на “расова” идентичност (Ottavi, 1994). [164]

УЧИЛИЩЕ И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ. Задача на училището е да се
увеличи интеркултурната компетентност. Поради факта, че децата идват в училище с
вече  формирана  “родова”  компетентност,  учителите  трябва да я  установят и да я
развиват по-нататък. Това се прави като се обогатяват взаимодействията на учениците
и разностранно се развиват контекстите, в които те се учат. [194]

7.1. МОДЕЛ НА МИЛТЪН БЕНЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ИНТЕРКУЛТУРНА СЕНЗИТИВНОСТ

 Милтън Бенет (Milton J. Bennett) разработва през 1986 г. стадиален модел за
развитие на интеркултурна сензитивност. [101]

1. ЕТНОЦЕНТРИЧЕН СТАДИЙ
Концептуална основа: мирогледът на собствената култура е най-важен. Според

Бенет, при обучението трябва да се пропусне стадиите А и В, за да не се получат
неприятни последствия.
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А. ОТРИЧАНЕ НА РАЗЛИЧИЯТА
Изразява се в игнориране на другия (различния), с надеждата, че може би той ще

се махне…
1. Изолацията  предотвратява  признаването  на  културните различия:  не

съществуват никакви концептуални категории за културните различия; липсва какъвто
и да е опит; ако подлежи на възприемане, културното различие се елиминира.

Частичната изолация може да включва културните различия в много широки
категории.

2. Сепарацията потвърждава различията и преднамерено установява социални
(дискриминация) и/или физически бариери (гето), за да се създаде дистанция от културно
различните: може да им се приписва “културно девиантно поведение” и дефицит в
интелекта или индивидуалността; тенденция към дехуманизация на културно различните
други (външните).

B. ЗАЩИТА ПРОТИВ РАЗЛИЧИЯТА
Изразява се в признаване на културните различия и възприемането им като

заплаха за идентичността; борба с различията, за да се съхрани безусловността на едно
определена гледна точка.

1. Оклеветяване, охулване, отрицателно оценяване на болшинството различия
от собствената група, отрицателно стереотипизиране; колкото са по-големи различията,
толкова по-отрицателна и оценката.

2. Превъзходство, подчертаване на положителната оценка на собствената
култура като обяснение за естествено подчиненото положение на културно различните.

Поддържане на идеята за еволюционната основа на доминацията на собствената
група (по-висша точка от културното развитие на човечеството).

Културното различие се разглежда като временно, преодолимо, допустимо, но
нежизнеспособно.

3. Промяна (случайна, но не неизбежна опозиционна стратегия): тенденция да се
възприема   другата култура като висша, съчетано с подценяване на своята; опит за
промяна на етноцентризма.

C. МИНИМИЗАЦИЯ НА РАЗЛИЧИЯТА
Опит да се съхрани централитета на собствения светоглед,  обезценявайки

различията от позицията на подобията. Културните различия се възприемат опростено
и повърхностно, от позициите, че в крайна сметка всички хора са едни и същи. Тенден-
цията е да се определят основанията на социума в етноцентристки термини (всички са
като мен, като нас…)

1. Физически универсализъм - физиологично и неоценъчно подобие на хората
(ядене, секс, смърт…); човешкото поведение е биологична функция; то се възприема и
обяснява от позициите на собствената култура (в т.ч. и социално-историческите кон-
тексти).

2. Трансцендентен универсализъм - социумът е формиран под влиянието на
сръхестествена извънчовешка сила - Бог (религия) или социална философия (напр.
Марксизъм): хората са производни от един и същ трансцендентен принцип, закона или
императив.

2. ЕТНОРЕЛАТИВЕН СТАДИЙ
Концептуалната  основа е  необходимостта  културите  да  се разбират  и  че
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собствената култура не е по-централна от всяка друга. Но Бенет не интерпретира “етно-
релативизма” като етическо съгласие с всички различия; по-скоро етическите избори
трябва да бъдат направени на основата на други принципи, а не на етноцентризма или
абсолютизма.

A. ПРИЕМАНЕ НА РАЗЛИЧИЯТА
Неоценъчно,  приемане  на  различията  като  необходимост  за  човешкото

съществувание.
1. Уважение на различията в поведението - комуникационен стил, вербални,

невербални изразни средства и пр. като показатели за дълбоки културни различия, а не
само като изменения на “универсални” - етноцентристки “закони”.

2. Уважение на различията в ценностите - приемане, че има жизнеспособни
алтернативни решения за организация на социума, характерни за специфични културни
контексти;  приемане на  собствения  културен  светоглед  за  релативен  (културно
себеразбиране). Отрицателни оценки на някои различия (напр. хомосексуализъм) се
правят от личностна, а не от етноцентристка позиция.

B. АДАПТАЦИЯ КЪМ РАЗЛИЧИЯТА (ПРАКТИЧЕСКО ЕТНОРЕЛАТИВНО
ПРИЕМАНЕ)

Изисква промяна на оценката, за да се преодолее етноцентризма и развиване на
адаптивни навици, отхвърляне на асимилацията или отричането на собствената култура,
усвояване на “етнорелативни” понятия и формиране на съответен светоглед; развиване
на интеркултурни комуникационни навици. Има два стадия:

1. Емпатия:  етнорелативно въображаемо  приемане  на  различен  културен
светоглед, излизане извън собствените културни граници, съчувствие. Бенет различава
“емпатията” от “симпатията”, която е нещо подобно но на етноцентристка светогледна
основа. Варианти на емпатията: (а). съзнателна, временна емпатия; (б). взаимна емпатия
- основа на интеркултурната връзка; (в). естествена емпатия - вродено съчуствие към
различията у хората.

2. Плурализъм: интернализиране на би- или поли-културни структури, развитие
на чувствителност към много култури в резултат от фактически и съществен жизнен
опит в други културни контексти. Плурализмът е развиващо се състояние и преминава
през различни вътрешни стадии; постепенно се развива “интеркултурна сензитивност”.
Често явление е и “ограниченият бикултурализъм” - две или повече комплектни културни
структури се интернализират така, че се възприемат като нормално състояние.

C. ИНТЕГРАЦИЯ НА РАЗЛИЧИЯТА
(Ориентацията  и  светогледът надвишават  местната  култура;  елементи  на

различни култури се обединяват, индивидът е способен за действия извън ограниченията
на всяка отделна култура и извън дадения културен контекст.

1. Контекстуално оценяване - избягване на позицията “всички са еднакво добри”,
приемане, че културите избягват механизмите за поощрение на хората да ги надвишават;
способност за анализиране и оценяване на ситуациите от една или повече избрани
културни перспективи,  чрез  промяна  на перспективите и  културно  себеразбиране;
отчитане на етическия избор и действие в културно разнообразен свят като подразбираща
се; приемане на възможността за съществуването на противоречиви оценки на едни и
същи явления от различните култури.

2. Конструктивна маргиналност  -  дефиниране  на  идентичността  като
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“маргинална” спрямо която и да е култура; отричане на “естествената” идентичност
(няма  никакви абсолютни или неподлежащи на  съмнение правила  за поведение);
динамично възприемане на културните граници.

7.2. МОДЕЛ НА КРИСТИН БЕНЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Кристин Бенет разработва през 1995 г. своя модел със съучастието и на базата
на идеите на Р. Ханви и други автори [100]

А. СЪСТОЯНИЕ НА”НЕПРАВДОПОДОБНОСТ”
(Не може  да  се приеме културното различие  като  “нормално”  следствие от

човешкия опит)
1.  Тенденция  към  “хомогенизиранe”  (съдържателно  генерализиране)  на

съществените културни различия в широки категории.
2..  “Туристическите”  или  “воайорски”  повърхностни  представи,  резултат  от

екскурзии или  дори от литературата, киното, телевизията са причудливи, ирационални
и често неверни; съчетават се с равнодушие и неразбиране и тенденция за приемането
им като екзотични.

3. Тенденция за отрицание на културните различия за сметка на подобията.
4. В ситуации на културен конфликт влиза този, който познава съществените

културни различия, но не разбират или не желаят да разбират другия; контактът предиз-
виква фрустрация.

5.  Митове,  стереотипи,  погрешни  нагласи,  предразсъдъци,  вредят  на
възприемането на културните различия на другите негативно.

6. Тенденция да се вижда културно различният като “жертва” на неговата култура,
която се възприема като “лоша” или “слаборазвита”; съчувстваща, покровителстваща,
снизходителна идентификация на базата на превъзходството на собствената култура.

7. Тенденция за “романтизиране” или идеализиране на културно различния като
висш спрямо собствената култура; омаловажаване на собствената култура.

8.  Етноцентристки  “универсализиращи”  тенденции  (като  нас,  като  мен)  за
възприемане на другите; тази тенденция е облекчена от:

“Хомогенизиране” на културно-специфичните различия между и сред групите.
Игнориране на определени истории, култури и региони, които формират същест-

вените различия на групите и придаване на малко значение на сериозното сравнително
историческо или културно изследване.

Недостатъчно разбиране или отхвърляне на собствения етноцентризъм, съчетано
с негативна представа за културните различия.

Тенденция  към  въображаема  идентификация  или  съчувствие на  културно
различните, но избирателно,  частично, с игнориране на различия, които пречат
на визията за универсалността на хората; вместо това, подчертаване на достъпните
(познати) характеристики, основани на собствените ценности и опит.

Психологическата готовност за мултикултурно образование и глобалната коопе-
рация зависят от: (1). търсенето и получаването на помощ; (2). приспособяването към
новите идеи; (3). емпатирането; (4). наличието на чувство за отговорност за другите;
(5). търпимостта към двусмислеността; (6). приемането на чуждите културни представи
като валидни; (7). подходът към другите култури без предразсъдъци; (8). развитие на
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споделени възприятия на общите проблеми и най-добрите им решения (по Р.Ринешмит).

В. СЪСТОЯНИЕ НА “ПРАВДОПОДОБНОСТ”
(Главното концептуално изменение е, че културното различие се приема и

оценява от позициите на житейския опит като “нормално”)
1. Активно и  сериозно интелектуално  любопитство;  изучаването на другите

култури и народи се разглежда като интересно и ценно.
2. Интелектуално (опитно) разбиране, анализ на съществените културни различия

като вероятни, познавателно възможни.
Отклоняване на “хомогенизиращите” тенденции - удобни, вредни, неточни позна-

вателни обобщения, елиминиращи съществените културни, регионални и исторически
различия.

Информиране относно специфичните културни, исторически, регионални кон-
тексти, които формират чуждите и собствената култури по различен начин, особено
чрез сравнително изучаване; мултидисциплинарни перспективи, стремеж към пълно-
ценна представа за различните култури и народи.

Коректни митове и стереотипи, свързани с културните различия; разбиране на
историческите и идеологически корени на расизма.

3. Приемане на културното разнообразие като “нормално” и културните различия
като позитивни множествени форми на опит и решаване на проблеми.

4. Оценяване на собствената различна културна идентичност и светоглед не
като културно универсални, а само като един от многото.

5. Намаляване на влиянието на предразсъдъците относно културните различия и
“релативизиране” на собствената култура, ценности и рефлексия.

6. Разбиране на  взаимосвързаността на  света  и  глобалната  му  динамика,
уважение на  човешкото достойнство и човешките права на всички;  отговорност за
глобалните проблеми; развитие на потребност от интеркултурно  сътрудничество и
развитие на интеркултурни навици и компетентност при решаване на глобални проблеми.

7.3. МОДЕЛ НА КОРА АГАТУЧИ ЗА “ПРЕХОД В
ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ”

Най-новият модел (2000 г.) е на Кора Агатучи. [88]
1. Способност за “въображаемо участие” в живота на културно различни светове

в техните собствени термини; перспективна или въображаема идентификация с културно
различните, водеща до “информирана емпатия; упражняване във възприемане и разми-
съл за културно различните; способност да си се представят в различни роли, в пределите
на контекста на  различни култури; развитие на интеркултурно компетентност.

2. Опит със и готовност за участие в крос-културни дейности, оценка на собстве-
ната култура от позициите на културните различия; самопознание.

3.  Развитие  на  културно  разнообразни  перспективи,  които  позволяват
интерпретация, алтернативи и множественост на решенията на възникващите проблеми;
очаквания за крос-културни  последствия

4. Възможности за участие в сериозен крос-културен диалог, на базата на взаимно
уважение, безопасност на обкръжаващата среда, интеркултурна чувствителност, въз-
приемчивост и компетентност, особено в зоните на конфликт на културни изисквания,
ценности и лоялност.
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5. Търсене на основанията на човешкото единство, основано на дълбоко и добро
крос-културно познание, контекстуализация и взаимно разбиране по оста подобие-
различие, особено като основание за съвместно социално действие.

6. Развитие на навици и умения за интеркултурна компетентност в социалните
действия:

 може да действа като помощник и катализатор за контакта между културите;
 може  да  идентифицира  проблеми и  резултати  и да  поема  разделна

отговорност за решението им,
 да работи съвместно  с културно разнообразни други, за да реши общи

(тривиални) проблеми,
 може да събира релевантни данни за  различните култури,
 може да изследва културни алтернативи,
 може да се бори със стереотипите и дискриминацията,
 може да решава проблеми от позициите на различни ценности,
 може ясно да формулира и прилага критерии относно оценката,
 може да прави крос-културни решения и избори,
 може да извършва рефлексивни и авторефлексивни действия, за да реши

проблеми,
 може да поема отговорност за социалните си действие и последствия.
7. Културната идентичност е сложно явление - в нея съществуват множество

дълбочинни слоеве (микро/макро-културни идентичности), ценности и лоялности. За да
се развие интеркултурна компетентност и навици за социални действия в различни
културни среди или за сътрудничество с културно различни хора основно трябва да се
развиват уменията за взаимодействие и диалог.

8.  “Изборът” на един човек да  стане  “интеркултурен”  или  “мултикултурен”  е
свързан  с необходимостта да е информиран, да се включи в сериозно изследване на
източниците,  участъците и последствията от интеркултурния конфликт и да се  подготви
за участие в процеси на преговори, водещи до компромис или  преоценки и изменения.

7.4. AIDA МОДЕЛ НА ИНТЕРКУЛТУРНА
КОМПЕТЕНТНОСТ

Разработва се в Университета в Гент (Gent) в Белгия. Изходната позиция е, че
разнообразието е една от целите, които се преследват чрез кооперативно обучение.

Моделът AIDA предлага възможност да се формира компетентност в училищната
култура и да се включи в процеса на обучение и възпитание.

A. “ВНИМАНИЕ” (Attention). Насочване на вниманието на учениците  към това,
което е добро.

I. “ИНТЕРЕС” (Interest). Предизвикване на интерес в ученика поради това, че
можем да го направим компетентен.

D. “ЖЕЛАНИЕ” (Desire).  Предизвикване  на  желание  за  действие  и  за
сътрудничество.

A. “ДЕЙСТВИЕ” (Action).  Дейност, отговаряща на желанията на учениците и
водеща до компетентност.
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7.5. МОДЕЛ НА ДЖО УИТМЪР ЗА ОЦЕНКА  НА
РАЗЛИЧИЯТА В УЧИЛИЩЕ”ASK”

Джо Уитмър е автор на програмата ASK (модел на разнообразието). Съдържа
три компонента:

“A” (Awareness) означава осъзнаване, разбиране на себе си и другите. Такива
индивиди избягват  снизходителното отношение  към  културно различните  хора  от
позицията, че са над тях, или че трябва да са като тях.

“S” (Sensitivity and Skills) означава чувствителност и  готовност за разбиране
на другите и умения за нови, иновативни връзки. Уменията са свързани с оценката на
разнообразието и усъвършенстването на интеркултурните комуникации.

“K” (Knowledge) - знание на културите, различни от собствената. Ефективните
мултикултурни комуникатори познават различните култури, ценности, стереотипи, текущи
проблеми и начин на живот и как това влияе на светогледа на хората. Културата влияе
на чувствата, мислите, невербалното поведение, идеите и възприятията. “Познавател-
ната емпатия” на чуждите култури е необходима за подобряване на интеркултурните
отношения. [239]

Програмата се осъществява на ниво училище. В нея най-активна роля играят
директорът и педагогическият съветник. Познавателният, мотивационният и поведен-
ческият аспекти на модела ASK може леко да се реализират на базата на конкретната
училищна обстановка. Изучаването на собствената и на другите култури и развитието
на чувствителност трябва да бъде основен компонент на всяка програма за управление,
независимо от нивото на училището.

Подготовката на учителите по модела ASK трябва да предхожда тази на уче-
ниците. Те трябва да се тренират и да изграждат в себе си навици за интеркултурна
комуникация.

7.6. “МУЛТИКУЛТУРЕН КОНТИНУУМ НА ОСВЕДОМЕ-
НОСТ” НА ДОН ЛОК

Друга популярна система е т.н. “Мултикултурен континуум на осведоменост”
на Дон Лок (Locke), която определя областите на осведоменост, които трябва да се
владеят за контакт с културно друг човек. По същество това е една интеркултурна
педагогическа таксономия. Те са 7:

(1).Осведоменост за себе си на базата на самоанализ.
(2). Осведоменост за собствената култура.
(3). Осведоменост за расизма, сексизма и бедността, които трябва да се разберат

като перспектива за себе си и за другите.
(4). Осведоменост за индивидуалните различия.
(5). Осведоменост за другите култури (особено значение на езика — вербални и

невербални начини на изразяване).
(6). Осведоменост за разнообразието.
(7). Осведоменост за техниките на контакта. [183 ]
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7.7. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ

ЗНАЧЕНИЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ. Без създаване
и поддръжка на навици за работа в мултикултурна среда учителите са обречени на
неуспех. Интеркултурното образование е само една химера. Изследванията показват,
че най-ощетени от интеркултурната некомпетентност на учителите са по-надарените
деца, чието културно своеобразие често остава незабелязано.

ДЕФИНИЦИЯ НА ЛИВЕРМОР. Дейвид Ливермор (D.Livermore) дава следното
определение:  “…способност  за  облекчаване  на  обучението  в  познавателната,
емоционалната  и  поведенческата  области  сред  ученици  от  култури,  различни  от
културата на учителя.” [182]

ИНТЕРКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ. Ливермор посочва основните
компетентности в знанията,  навиците, отношенията и поведението,  които учителят
трябва да развива, за да е ефективен при обучението в култури, различни от неговата
собствена.

1. Знания. Въпреки, че много хора са склонни да отричат значението на теорията
спрямо практиката, ефективността на учителя зависи от теоретичното му основа в
следните области:

Въпроси на интеркултурността: същност, културни недоразумения и конфликти,
фактори за ефективни интеркултурни взаимодействия, симбиоза на обучение и култура…

Модели за оценка на потребностите на учениците и стиловете им на обучение.
Учебно съдържание: въпреки, че всеки учител познава добре своята област,

широчината и задълбочеността в тази сфера е особено важна, поради необходимостта
от съответна културна адаптация; трябва да има яснота по отношение на универсалните
и културно-определени елементи не курикулума.

Проблемите на различията.
2. Умения. Уменията на учителя ще превърнат неговите знания в ефективен

проект, ще го реализират и оценят резултатите.
Планиране (дизайн).  Ключова  дума е  оценката  -  на  учениците  като  група

(отношения, история, контекст и т.н.; на целите на обучението; на културните уклони и
предубеждения, които може да се получат

Изпълнение. Трябва да се извършат планираните дейности, свързани с крайните
и междинни цели. Без да се варира в основните принципи, трябва да се варира в
съдържанието и особено в методите и инструментариума на обучението. Да се прилагат
концепциите  за  междупредметните  и  междукултурни  връзки.  Да  се  привличат
облекчаващи и подпомагащи участници в процесите.

Оценяване. Да се дават и сумарни и диференцирани, индивидуални и групови
оценки.  Да се оценява прогреса (развитието) в обучението, при това в непосредствения
контекст. Да се използват  дългосрочни оценъчни процедури.

3. Отношения. Много субективна компетентност, но с голямо значение:
Толерантност към двусмислеността. Всеки образователен елемент има ниво

на двусмисленост, която се увеличава експоненциално при мултикултурни групи. Ако
учителят е твърд по отношение на плановете си и не допуска неочаквани промени или е
фрустриран от учениците, е неефективен.

Поддържане на персонална културна идентичност. Една от тай-грубите грешки
на учителя при контакти с ученици от друга култура е опитът му да се впише в нея и да



175

е нещо друго, а не самия себе си. Трябва да има яснота по отношение на собствената
културна идентичност (отношения, ценности, разбирания, комуникационен стил и модели
на поведение).

Търпение. Особено важно качество за учителя. При контактите с деца от други
култури винаги има неизбежни задръжки в комуникацията и отговорът на учителя може
да ги отстрани, да ги превърне в стимул или да ги превърне в бариери.

Ентусиазъм. Превръща се в мощен стимулиращ фактор в интеркултурното
образование.

Междуличностна комуникация.  Уменията  за  комуникиране  са абсолютно
необходими за ефективно интеркултурно образование.

Интерес към учениците. Откритост към техните проблеми, живот, перспективи.
Истински, а не символичен интерес.

Емпатия. Разбиране на чувствата, които учениците изпитват относно обучението
и собствените им културни ориентации. Трябва да е не само принципна, но и лично
насочена.

Чувство за хумор. Има особена ценност за решаване на възникналите проблеми
и намаляване на напрежението като цяло.

4. Поведение. Признак на компетентност са високите стандарти, които учителят
си поставя сам - кариерно и професионално развитие, разбиране на учениците и техните
потребности, споделяне на знанията и  уменията с колегите,  саморефлексивност и
самокритика, усъвършенстване на знанията по предмета, установяване на стимулираща
обучението среда. [182]

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНТЕРКУЛТУРНО КОМПЕТЕНТНИТЕ УЧИТЕЛИ. Сю,
Арендондо  и  Макдейвис  (Sue, Arrendondo,  McDavis,  1992)  считат,  че  културно
компетентните професионалисти имат следните основни характеристики:

 самосъзнание и себеразбиране:  осъзнаване на своите предразсъдъци,
нагласи и стереотипи, културни ценности и норми; осъзнаване на Пигмалион-
ефекта от общуването с децата;

 културно съзнание и разбиране на ценностите и нормите на учениците без
отрицателна нагласа; уважение на различията, приемане като нестандарт-
ност, плуралистична философия;

 социална чувствителност и отговорност: стремеж за увеличаване на интер-
културното разбиране между хората; подтискане на расизма, грижа за спаз-
ването на  човешките права; борба  за  справедливост  и  против неспра-
ведливостта;

 културно чувствителни методи и стратегии: по-ефективно образование за
малцинствата; образование, съобразено с  разнообразните учебни, социоемо-
ционални и психологически потребности на учениците.  [143]



176

8. ОБРАЗОВАНИЕ НА МАЛЦИНСТВАТА

8.1. ДОКУМЕНТИ

8.1.1. МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАВАТА НА
МАЛЦИНСТВАТА, СВЪРЗАНИ С ОБРАЗОВАНИЕТО ИМ

Този въпрос се поставя на много места, но специално за образованието значение
имат следните документи:

В Конвенцията на ООН за правата на детето от 20.11.1989 година [167; 192],
член 30 се определя, че «в държавите, където съществуват етнически, религиозни или
езикови малцинства... всяко дете принадлежащо към такова малцинство... няма да
бъде лишено от правото заедно с другите членове на своята група да се ползва от
своята култура, да изповядва и практикува своята религия, или да ползва своя собствен
език.»

В Декларацията за правата на националните, етнически, религиозни и
лингвистични малцинства от 18.12.1992 година [Ib.], в член 4, §4 се декларира, че
«Държавите се задължават да стимулират включването в образованието на изучаването
на историята, традициите, езика и културата на малцинствата, които живеят на тяхната
територия...»

Още по-подробно правата на малцинствата в сферата на образованието се
дефинират в член 12, 13 и 14 на приетата от Съвета на Европа през октомври, 1994 г.
Рамкова конвенция за защита на националните малцинства [Ib.]:

«Член 12. (1). Страните, където това е подходящо, предприемат мерки в областта
на образованието и изследванията, за да поощряват знанията за културата, историята,
езика и религията на техните национални малцинства и мнозинството. (2). В този контекст
Страните осигуряват... съответни възможности за обучение на преподаватели и достъп
до учебници и улесняват контактите между ученици и учители от различните общности.
(3). Страните се задължават да поощряват равни възможности за достъп до образование
на всички равнища за лицата, принадлежащи към националните малцинства.

Член 13. (1). В рамките на своите образователни системи Страните признават,
че лицата, принадлежащи към национално малцинство,  имат право да създават и
управляват свои частни заведения за образование и квалификация. (2). Упражняването
на това право не предполага каквото и да е финансово задължение на страните.

Член 14. (1). Страните се задължават да признаят, че всяко лице, принадлежащо
към националното малцинство, има право да изучава своя малцинствен език. (2). В
области, традиционно или в значителна степен населени с лица, принадлежащи към
национални малцинства, ако съществува достатъчно потребност, Страните се стремят
да осигурят, доколкото е възможно и  в рамките на своите образователни системи,
лицата,  принадлежащи  към  тези малцинства, да имат съответни възможности да
изучават малцинствения език или да бъдат обучавани на този език. (3) Алинея 2 на този
член  се  прилага,  без  това  да  накърнява  изучаването  на  официалния  език  или
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преподаването на този език.

8.1.2. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПОЛИТИКА КЪМ
ЕТНИЧЕСКИТЕ И РЕЛИГИОЗНИ МАЛЦИНСТВА В БЪЛГАРИЯ

ОТ 1878 ДО 1946 Г.: СЕГРЕГАЦИЯ. Малцинствата в този период са имали право да
се обучават в частни училища. Мюсюлманските частни училища са били обособени по
народностен принцип – турски, българомохамедански, татарски и цигански. Всички частни
училища  (малцинствени)  са  се  управлявали  от  настоятелствата  грижещи  се  за
средствата и назначаването на учители, те са получавали и допълнителна държавна
субсидия. Гръцките и румънските училища са имали статут на частни училища, но не са
били финансово подпомагани от българската държава. Руските училища били категори-
зирани  като  чужди  училища  поради  това,  че руските емигранти  не  са  получавали
българско гражданство, но са били управлявани от държавата.

Учебните програми на всички частни училища, особено в първите години след
Освобождението, дават възможност за широко застъпване на обучението по майчин
език. Задължително изучаване на български език се въвежда от Закона за народното
просвещение от 1885 г. С промените в закона през 1909 г. започва задължително да се
изучава на български история и география. Между 1921 и 1924 г., по време на земеделското
управление,  задължителното  изучаване на  български  език  отпада. Решителното
включване на българския език и на дисциплините, които задължително се изучават на
български език (история и география), започва с промяната на закона през 1924 г. и се
запазва до края на периода.

От средата на 20-те години броят на частните  първоначални училища започва
рязко да спада, докато броят на народните училища нараства. Основната причина е
превръщането на българомохамеданските училища от частни мюсюлмански в народни
училища – процес, започнал със законодателната реформа по време на следвоенното
земеделско управление, с което се стимулира превръщането на всички частни училища
в народни. С падането на земеделците от власт реформата отпада.

ОТ 1946 ДО 1958 Г.: ПЛУРАЛИЗЪМ.  Конституцията на Народна Република
България от 1947 г. с която България от монархия става “народна република”, съдържа
няколко разпоредби,  с  които  се  гарантира  равенството пред  закона,  защита от
дискриминация и защитата на етнокултурната, религиозната и езиковата самобитност
на малцинствата. Чл. 79 дава право на “националните малцинства” да учат на своя
майчин език  и да развиват  националната  си  култура. Съответната разпоредба в
Конституцията на Народна Република България от 1971 г. е много по-слаба като защита
– там става дума за “граждани от небългарски произход”, на които чл. 45 дава право да
изучават и своя език, като наред с това ги задължава да изучават български. Тази
конституция също съдържа обща антидискриминационна разпоредба, която защитава
от дискриминация на основата на “народност, произход, религия, пол, раса, образование
и обществено и материално положение” (чл. 35). Тя гарантира и свободата на съвестта
и религиозните обреди и ритуали, като също забранява формирането на политически
партии на верска основа (чл. 53).

На всички етапи от развитието на тоталитарната система при действието на
ясни конституционни и международно правни норми в България са били извършени
тежки  нарушения  на  човешките  права,  включително  и  на  правата  на  лицата
принадлежащи към етнически, религиозни и езикови малцинства.
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Много скоро след 9 септември 1944 г. частните малцинствени училища стават
държавни. С промените в Закона за народното просвещение от октомври 1946 г., те
стават собственост на държавата, която поема и тяхната издръжка.

Ако изобщо някога на българските турци е била осигурявана възможност за
относително свободна изява на етническата идентичност след 9 септември, то това е
края на 40-те и началото на 50-те години. Освен основните “турски училища” (повече от
1 000 на брой) в страната съществуват  седем турски гимназии. В Русе се открива
девическа гимназия, а в София, Кърджали и Разград действат педагогически институти
за подготовка на учители в турски училища. На турски език или със страници на турски
език по това време излизат повече от десет вестника и едно списание, включително
местните вестници в Шумен, Хасково, Разград, Силистра и др. В Хасково, Шумен, Разград
функционират държавни театри, които поставят пиеси на турски език.

ОТ 1958 ДО 1991 Г.: АСИМИЛАИЦЯ. През 1958 г. на Октомврийският пленум на ЦК
на БКП се взима решение за постепенно сливане на турските с българските училища.
Това слага началото на постепенното им българизиране, който процес тече до и приключва
с кампанията от 1984-1985 г. По аналогичен начин спират да излизат регионалните издания
на турски език.

Политиката  на  комунистическата  власт  спрямо ромите  има  същата  обща
характеристика.  В  края  на  40-те  и  началото  на 50-те  години властите  създават
предпоставки за укрепване на ромската идентичност чрез насърчаване на ромските
организации, печат и култура. През март 1945 г. се създава “Общоциганска организация
за борба против фашизма и расизма и културното издигане на циганското малцинство в
България” начело с Шакир Пашов. Скоро след това започва да излиза вестник “Романо
Еси” (“Цигански глас”), който през 1949 г. се преименува в “Нево дром” (“Нов път”).
Създава се ромски театър “Рома”. Всички тези институции, създадени с помощта на
държавата са или закрити, или претърпяват сериозни преобразувания след Априлския
пленум. От 1959 г. вестник “Нево дром” започва да излиза само на български. Шакир
Пашов е изпратен в концлагер в Белене. С постановление №258 “За уреждане въпросите
на циганското население в НР България” ромите-чергари биват заставени да уседнат.

Още през 50-те години започва процес на създаване на нова ромска интелигенция
чрез съзнателно насочвана политика на привилегировано приемане на млади роми в
средните и висши училища.

ОТ 1991 ДО ДНЕС: ИНТЕГРАЦИЯ. Първите години от началото на демократичния
процес бяха наред с  всичко друго и непрекъснатото  усилие за  възстановяване на
етническите и религиозните права на основните малцинствени общности в страната.
На 29.12. 1989 г. с указ на Държавния съвет и с постановление на Министерския съвет
започна възстановяване имената на всички насилствено преименувани в годините на
тоталитарното управление.

Премахнати са юридическите и най-вече политическите пречки за създаване на
културни и просветни сдружения, творчески съюзи, актьорски трупи на малцинствените
общности. След 10.11.1989  г.  бяха регистрирани  културни организации на  турците,
арменците, циганите, евреите, каракачаните, власите.

Приетата на 12.07.1991  г. Конституция на Република България  гарантира
индивидуалните човешки права, равенството и защитата от дискриминация, включително
на етническа основа. Тя съдържа и няколко разпоредби, с които се признават правата на
лицата,  принадлежащи  към  етническите, религиозните и езиковите малцинства да
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поддържат своята култура, да изповядват своята религия и да говорят на своя език.
Правото на децата, чийто майчин език не е български, да изучават своя майчин

език в общинските училища бе регламентирано в Закона за народната просвета от 31
март 1998 г. С Постановление на правителството от 29.10.1991 г. обучението се въвежда
от трети до осми клас, като свободно избираем предмет, а от 5.05.1994 г. - от първи до
осми клас, четири часа седмично като свободно избираем предмет.

Следващата по големина малцинствена общност – ромската – среща по-големи
затруднения в реализирането на своите етнокултурни права. Липсата на квалифицирани
преподаватели и изобщо на традиция на обучение по ромски език не дава възможност за
масовото му въвеждане в училищата.

8.2. ЕТНО-РЕЛИГИОЗНА СТРУКТУРА НА
НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ. Данните,  които  следват  са  условни  поради
динамиката на демографските процеси и отразяван ситуацията в началото на ХХІ век.

ЕТНОСИ: 85% Българи, 8% Турци, 5% Роми, 0.3% Арменци, 0.2% Руси, 0.6% Други.
През 1992 г. от основните етноси в градовете са живели 5 209 хил. българи, 253 хил
турци и 164 хил. роми и в селата — съответно 2 063 хил българи, 547 хил. турци и 150
хил. роми.

РЕЛИГИИ: 85% Православни християни,13% Мюсюлмани, 0.8% Юдеи, 0.7% Римо-
Католици, 0.5% Протестанти, Армено-Грегорианци и др. Като религиозни се определят
33% от българите, 45% от ромите и 67% от турците. Постепенно източноправославната
идентификация за българите и ислямската за турците се е превърнала в най-обща
културологична легитимация (само около 15% са истински вярващи). Ромите са пъстър
конгломерат: 44% православни, 39% мюсюлмани, 15% — протестанти, 0,5% — юдеи.

ОСНОВНИ МАЛЦИНСТВЕНИ ЕТНОСИ. Ще представим кратка характеристика на
основните малцинствени етноси у нас. Сред публикациите на тази тема, може да се
открои и препоръча книгата “Общности и идентичности в България” [62], където е дадена
характеристика на тези и много други малцинствени етноси и религиозни и културни
общности.

ТУРЦИ. По българските земи се заселват след края на XIV век, пристигайки като
завоеватели и поробители. Представляват пъстра етническа  и расова  картина —
множество тюркски племена, арабски племена, ислямизирани християни от различни
етнически групи, включително част от българското население. С течение на времето
стават по-хомогенни, но и до сега вътрешните различия са големи.

В религиозно отношение са мюсюлмани с малки изключения.
След Руско-турската освободителна война от 1878 г. голяма част от тях се из-

селват в Турция, подобни масови изселвания има и по-късно (1912, 50-те години, след
1985). През последните 7-8 години има значителни потоци към и от Турция.

Турците говорят на диалект на турския език, който се различава от съвременния
книжовен турски език. Това поражда трудности при усвояването му от децата.

Държавната политика спрямо турците като цяло е била толерантна, макар че са
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регистрирани и други периоди. През 50-70-те години имаше система от турски училища,
вестници, списания, книги. Имаше гарантиран прием в университетите на студенти от
малцинствата.

През 1985  г.  беше  предприета акция  за насилствено  българизиране —  т.н.
«възродителен процес» — промяна на имена, забрана на всички елементи на културата
и традициите на официално и битово ниво. След краха на тоталитарната комунистическа
система отнетите права и свободи бяха възстановени.

През последните години тече процес на консолидация на етноса, мобилизация,
изтъкване на етнодиференциращите маркери. Силно е медийното влияние на турската
спътникова телевизия и радио.

Турците основно се занимават със селско стопанство и живеят в села и малки
градове. В имотно отношение не са еднакви — в Северна България живеят в едни от
най-плодородните земи, а в Южна — обратно.

Отношението на българи и турци на битово равнище никога не е стигало до
крайности, въпреки езиковата и верска несъвместимост, както и образа на поробителя.
Това е факт дори през войните с Турция от 1912-13.

БЪЛГАРОМОХАМЕДАНИ. Идентичността на групата хора, които се наричат
българомохамедани  (помаци,  ахряни)  е  дискусионна  и до  ден  днешен.  Това  са
българоговорящи мюсюлмани, които живеят освен в България в още 4 Балкански страни
-  Македония, Гърция, Албания и Турция. Силен е натискът да се определят като “планин-
ски турци”, гърци, помаци, македонци и пр. Десетилетия наред и у нас безпрекословно
им се е налагало да се определят като българи. Във всяко следващо преброяване на
населението все повече от тях се определят като отделен етнос. Тяхната етническа
специфика се определя от три фактора: (1). Членството в универсалната общност на
мюсюлманите, (2). Членството в регионалната помашко общност и (3). Българския корен
– език, гражданство. [91]

РОМИ (ЦИГАНИ). Ромите произлизат от Индия. Търсейки прехрана и под натиска
на други племена те са се премествали на север след 9-10 век, достигайки Византия,
откъдето започват да се разселват в различни посоки. Основна част от ромите остават
в пределите на византийската империя, поради което Балканите се смятат за втората
им прародина.

В България след падането под турска власт (XV в.) се разселват по цялата
страна.

Първоначално ромските групи са били посрещнати радушно, но с течение на
времето отношението към тях в Централна и Западна Европа се променя. За тях се
създават специални закони — принудително ги заселват, изгонват ги от пределите на
някои страни, изгарят ги като магьосници. По време на Втората световна война ромите
са пострадали подобно на евреите най-жестоко от фашизма, множество от тях са били
избити в концлагери.

По-различно е било положението на ромите в Балканските земи. Те сравнително
безпроблемно са се вписвали в тогавашното общество на Турция. Това отношение се
запазва и до сега.

Ромите както навсякъде по света така и у нас не са една обща хомогенна маса,
а се делят вътрешно на групи мета групи и общности. Вътрешно груповото си деление
ромите са донесли от прародината си древна Индия, и са го модифицирали в истори-
ческото си развитие, така че то представлява една от най-съществените именно кул-
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турни характеристики, но то често е било пречка за народностното им осъзнаване.
Трудно е да се направи пълна и точна класификация на ромските групи и общности

в България. Най-общо те са:
Йерлии, които след пристигането си в земите на днешна България са се установили

трайно и не са напускали тази територия. Те се делят на дисикане рома (т.н. български
цигани, православни християни) и хорохане рома (турски цигани, мюсюлмани). В последно
време и при двете подразделения се наблюдава влиянието на различни протестантски
църкви и секти.

Йерлиите говорят на най-стария т.н балкански диалект. Според някои диалектни
особености на езика тези две основни подразделения се делят на повече или по-малко
ендогамни  групи: бургунджии  музиканти,  кошничари,  калайджии,  агюпти  (ковачи в
Родопите) и др.

Влахички (лахаря, лахо, лохари) заселили се в българските земи бягайки от Влашко
и Молдова, където са били със статут на роби. По-голямата част от тях в началото на
нашия век са били чергари. Делили са се вътрешно на групи според упражняваните
занаяти (калбурджии, гребенари, кошничари). Първоначално са били християни, но част
от тях променят религията си по-късно и приемат исляма. Понастоящем са забравили
своите традиционни професии и групово делене и са влезли в общностите на дасикане
рома или хорохане рома. Въпреки това те пазят своя специфичен диалект и някои
елементи от традиционната си култура.

Кардараши (чергари) — дошли сравнително късно в българските земи, през
втората половина на XIX в.  по време  на голямата  калдерарска инвазия  (т. е.  след
премахването на робството на циганите в Молдова). Тази общност се дели на две основни
подразделения — първото от тях включва родствени групи на лораи, златари, гребенари...
А второто — сборгрупите на калайджиите, бакърджиите, нямцорите и др. При тях е
важно делението на родове те изповядват християнската религия.

Рудари — мингурари (копанари) и усари (мечкари). Те са християни и имат румънско
етническо самосъзнание, произходът им все още не е напълно изяснен.

Ромите в България са билингви и много често трилингви — от най-ранна възраст
започват овладяването на втори или трети език (турски, български), като примесват
ромския със значителен брой турски, румънски или български думи.

Образователното им равнище е най-ниско от всички етноси в България:
 Българи – с висше образование са 20,2%; със средно - 54,0%; основно -

22,6%; начално - 3,0%; неграмотни - 0,2%.
 Турци - с висше образование са 2,0%; със средно - 24,6%; основно - 55,0%;

начално - 16,0%; неграмотни - 2,3%.
 Роми - с висше образование са 0,9%; със средно - 7,8%; основно - 46,2%;

начално - 36,7%; неграмотни - 8,5%.

В това население се формира една идеализирана “ромска идентичност” с две
основни функции: да са база за отношение към другите социални групи, когато са добре
усвоени и интериоризирани и да са бариера за затваряне и защита при заплаха от
другите  групи  (българи  и  турци)  —  «ромизация»,  разбирана  като  радикална
«дебългаризация» и «детурцизация».

Така, както в САЩ през 60-те години беше измислена от негрите Афро-американс-
ката идентичност, базирана на Африканското наследство и по този начин беше ограни-
чено включването в Англо-американската култура,  и в България върви аналогичен
процес: терминът «ром» като събирателен и елиминиращ вътрешните различия, «ромска
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култура», «ромска идентичност» и пр. [По 54; 62; 63]
АРМЕНЦИ. Основната маса пристига в България след турския геноцид от 1915 г.

Изповядват собствен и много стар вариант на християнството — Армено-Григорианска
църква (III век). Служат си с особена азбука. В България живеят в големи градове —
София, Шумен, Пловдив, Русе и др. Занимават се с традиционни занаяти — златарство,
часовникарство, както и работят в промишлеността и услугите. Заможни и образовани
— имат значителна интелигенция. Имат собствени клубове и просветни организации.
Издават вестници и книги.

ЕВРЕИ.  Били са третата по големина малцинствена група в България. Живеят
тук от Средновековието. Основно са групирани в големите градове. България не помни
значителни антисемитски изстъпления. През II световна война са защитени от българ-
ското население и не е допуснато унищожаването им в концентрационни лагери. След
1948 г. значителна част се пресели в Израел. Следващата вълна на изселване е след
1989 г. В момента са останали много малко и основно възрастни хора.

РУСИ. Те са потомци на белоемигранти от 1918-24 г. или преселени през 60-90
години,  (матримониална  имиграция). Живеят по  правило в  смесени бракове и  са
асимилирани от българското население.

8.3. НЕРАВЕНСТВО НА ШАНСОВЕТЕ В ОБРАЗОВА-
НИЕТО

Всички институции са инстанции за селекция и механизми за унификация поради
необходимостта от хомогенност на културната среда и нормите. Такова е и училището.
С нарастването на нивото на обучение (начални класове - горен курс) тенденцията за
унификация отслабва, а тази за диференциация са засилва.

Училището създава условия за унификация, действайки с еднаквото си учебно
съдържание (курикулум) и нормативна основа (среда на организиран морал, формираща
идентичността на детето — по израза на Дюркем). Училището е обединяващо, колективно,
свързано с общи образи, идеи, форми на поведение, ценности, съдържание, структури,
и е свързано с механизъм за трансформиране в индивида на тези категории, което има
фундаментално значение за целия живот.

Училището също създава условия за селекция (диференциация). То е свързано с
различни  специфични  знания,  компетентности,  техники. Свързано е  със  социални
йерархии, с диференцирани форми на поведение. Те произтичат от различията във
възрастта, пола, етноса, позицията в структурата на властта и пр. Училищната култура
освен това фаворитизира механизмите за разделение и селекция — изпити, избори...

8.3.1. ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНА МОБИЛНОСТ

СОЦИАЛНА И КУЛТУРНА МОБИЛНОСТ.  С  това  понятие  се  означава
придвижването по вертикала на социалната стълбица. В съвременния свят действат
два основни модела.

НАСЛЕДСТВЕН МОДЕЛ.  Традиционният или  “английският”  е  характерен  за
общества със затворен елит (остатък от аристократичното съсловно минало или то-
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талитарна номенклатура), статутът е зададен предварително и стратегията за преуспя-
ване е традиционна. До голяма степен циганските общности у нас са от този тип.

МЕРИТОКРАТСКИ МОДЕЛ. “Американският” модел е на основата на конкурен-
цията. В елита се влиза с образование, труд и усилия, без човек да е сигурен в резултата.
Образованието е двигател на социалния просперитет или, обществото е от меритократ-
ски тип (mеritoctatiqie) — основано на заслуги и лични постижения.

Положението на ромите е показателно. Във всяко отношение тяхната наслед-
ственост е обременена социално. Те са по рождение непълноценни социо-икономически
и културно — богатство, квалификация, образование. Индивидуалните стратегии за
проспериране не са много разнообразни и са трудни за коригиране. За да се наложат с
образование, богатство и заслуги, те трябва да ги придобият в конкуренция с българите,
което е извънредно трудно.

8.3.2. ДОМИНАНТНИ И ДЕФАВОРИТИЗИРАНИ ЕТНОСИ

Основният проблем  на  училището  като  социализатор  е  следният:  въпреки
огромните постижения на  човечеството, дори в най-развитите  страни  се получава
реално неравенство на шансовете за образование и социална реализация на деца от
доминантни и дефаворитизирани етноси.

В прединдустриалното общество етническа диференциация е била естествена,
образованието на децата е ставало в семейството и оттам неравенството на шансовете
е било естествено и предварително заложено в системата.

В индустриалното общество положението е друго. Практически в целия свят
действа еднаква система от ценности — равенство и свобода на избора в образованието.

Провежданите изследвания по темата (от 1965-67 г. насам) показват удиви-
телно съвпадение на резултатите в различни страни. Реалното неравенство е факт, но
е прикривано по най-различен начин. Негови индикатори са нивото на сколаризация
(обхват в образователната система), качеството на учителите, достъпът до престижни
училища и особено до висше образование.

Тенденциите в развитите страни по отношение на сколаризацията показват, че
тя вече не е фактор за неравенство. В средата на 80-тегодини най-ниският процент на
сколаризация в страни като Франция е 93,9 (при деца на нискоквалифицирани работници
и имигранти).

Достъпът до висше образование повсеместно се разширява. През последните
десетилетия то стана масово във всички развити страни.

В България данните за сколаризацията показваха почти 100% обхват на децата
в училище. През 90-те години, обаче масово децата от ромски произход не посещават
училище (дори на ниво 1-4 клас), което значително намалява процента на сколаризация.
Точни данни липсват поради това, че напускането на училище става по всяко време, но
в документите на МНП се говори за десетки хиляди случаи (около 100 000). По този
показател в момента сме на нивото на някои развиващи се страни от Азия и Африка.

Висшето образование се разви значително и у нас. Тенденциите, обаче показват,
че то се е превърнало във етнодиференциращ фактор. Достъпът до университетите с
годините е ставал все по-голям, но темпът на нарастване за отделните етноси е различен.
Той е толкова по-голям, колкото по-високо е социокултурното и образователно ниво на
родителите. Това се отразява и на етническия състав на студентите.
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ДЕТЕТО ОТ ДОМИНАНТНИЯ ЕТНОС. Детето се намира в естествена културна
среда, говори на своя език и ценностите му са близки до тези на учителите (официалната
култура на училището).

Родителите от мнозинството имат много по-ясен, спокоен и като цяло по-изгоден
за детето поглед към училището. Те са сигурни по отношение на успеваемостта на
децата си. Затова доминира доверието като отношение към детето. Сътрудничеството
с училището се счита за нормално, естествено.

ДЕТЕТО ОТ ДЕФАВОРИТИЗИРАНИТЕ ЕТНОСИ (МАЛЦИНСТВАТА). Изоставането
на децата от дефаворитизираните етноси е очевидно, при това то е тотално, докато
децата от мнозинството имат диференцирани интереси. Разликата се изразява в език,
обноски, ценности, култура изобщо (разлика в обема на речника от 2-3 пъти, достъп до
висше образование 20 пъти по-слаб и пр.).

Родителите от дефаворитизираните етноси възприемат училищният живот на
своите деца като неизбежно осеян с клопки. Основно е чувството за безпомощност,
посредственост, обреченост. Това са родители, които не се чувстват способни да се
намесят пълноценно в училищните работи и нямат нужното самочувствие пред лицето
на училището. Отношението е на недоверие и смущение. В ситуация на икономическа
криза в семействата властва песимизъм, нагласата към училището е негативна и то не
се счита за фактор за социален прогрес.

Детето от малцинствата влиза в конфликт с цялото училище, живее в изолация
от другите деца. За него училището става територия на другите — на «чуждите» и има
две страни: за българите е център на социализация, за малцинствата — пространство,
заплашващо ги да загубят идентичност. Усвояват се българския език (на училището) и
майчиния като език за емоции и за идентификация.

Детето от малцинствата е подложено на две влияния:
На българското общество — чрез училището, системата на училищната сигур-

ност, мас-медиите и разпределението на труда.
На собствената група — ценности на груповата малцинствена идентичност;

любов на и към родителите; майчин език и история; типични ценности.
Детето от малцинствата заема 2 основни позиции спрямо културния натиск от

страна на мнозинството: затвореност и отвореност.

ЗАТВОРЕНОСТ. Затвореността се изразява в дефанзивни, защитни реакции,
стремеж да се скрие в културната идентичност на групата. Тази насока се стимулира от
хабитуса на малцинствената група — начин на живот, говорене, обличане, изразяване
на емоции, жестове, мимика, музика, танци, и т.н. Те действат като една бариера, пречеща
за възприемането на новата култура. За това съдействат и конфронтационните мнения
за малцинствата, свързани с техния лош имидж, водещи до разсъждения от вида: “Едно
училище, в което има много деца от малцинствата, не е добро училище.”  Не по-малко
значение има и реалната дискриминация на майчиния език и свеждането на изучаването
му до минимум и употребата му само в битова обстановка.

ОТКРИТОСТ. Отвореността се изразява в динамична насока към промяна на
своята културна идентичност и организация и търсене на нови форми за идентификация.
Причините са, че индивидът е способен да направи компромис между обезценената
малцинствена идентичност във вида, в който е приемлива от обществото (Циганин =
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крадец, мръсен, прост...) и желаната идентичност, водеща до позицията «Циганин съм,
но не съм като другите цигани...» Тази промяна на единия въображаем образ с друг не
винаги води до вътрешен конфликт.

Идентификацията на детето от малцинствата е затруднена поради две основни
причини:

1. Културното включване: детето не познава друг модел на възрастно пове-
дение, освен малцинствения. Един педагогически проект за работа с него трябва да е
съвместен (деца и възрастни от друга среда), за да се внесат тези алтернативни модели.

2. Интериоризацията на ценности, идеи и ситуации не е лесна. Училището е
пространство  на «чуждите»  и  учителят  също  е  такъв. Детето  често  се  страхува.
Училището е опасност за всички деца (страх от слаби оценки, насилие и пр.), но за
детето от малцинствата този страх е по-силен.

Напускането на училище от децата от дефаворитизираните етноси се счита за
своеобразна автоселекция.

За България са характерни два модела на автоселекция.
Първият е свойствен главно за ромите, при които е силна ирационалността,

подчинението на инстинктите и чувствата. Детето предварително се е примирило със
своята съдба. Несъзнателно то очаква училищни неуспехи и отстраняване от училище,
както за себе си, така и за себеподобните си. Към това го водят особеностите на неговия
хабитус — семеен и на етноса му изобщо. Също така, състоянието на постоянен страх
и фрустрация при сблъсъка с официалната училищна култура води до отрицателна
нагласа спрямо училището и учителите. Огромно значение играят медиите и продуктите
на масовата култура, които налагат определени модни културни модели.

Вторият модел е най-характерен за децата-турци. Училищната кариера е резултат
от съзнателен избор. Детето разбира, че неговите неуспехи са постоянни и малко зависят
от количеството на старанията му. Търси реализация на всяка цена (и “по друг начин”).
Изборът зависи от пола, културната среда, възрастта, възможностите за получаване
на дипломи и квалификация, възможните постижения след училище и пр. Изборът се
определя от ценностната система (главно дългът) на етнос, партия, религия, организация,
морал и пр.

8.3.3. ДВЕТЕ УЧИЛИЩНИ КУЛТУРИ

БАЗИЛ БЕРНЩЕЙН. Базил Бернщейн  (B.Bernstein)  разработва оригинална
социолингвистична теория. Езикът е средство за комуникация в определени среди. Във
всяка група има определен речник и стил на изразяване. Езикът е специфичен код, който
е емблема за средата, в която се употребява. Състоянието му може да служи като
указател на  качеството  на  социалната  система. Той фактически  е  един  начин  на
социализация. Детето  усвоявайки  езика,  усвоява  и определена  чувствителност,
инструментариум за познание на света и ценности, интериоризира социалните структури.
Усвояването на ролите от детето става в хода на комуникацията, т.е. чрез езика [128].

Бернщейн изследва деца от различни социални групи през течение на учебното
време. Тестовете са за интелектуално развитие - вербални и невербални. С течение на
времето, резултатите на децата започват да се различават. Докато показателите по
невербалните тестове остават относително постоянни, тези от вербалните започват
да се различават в полза на децата от висшите класи. Социокултурните разлики се
трансформират в лингвистични разлики [10].

Бернщейн  стига до извода,  че  в  училище  има две  главни езикови  системи
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(лингвистични кодове) [103].
ПЪРВИЯТ ЛИНГВИСТИЧЕН КОД. «Формален», «обработен» език, притежание на

отделни  деца,  нюансиран,  подчертаващ  оригиналността  на  личността,  език  на
образованите средни и висши («буржоазни», доминантни) класи. Той е семантично по-
богат, по-цялостен и по-вариативен. В него има строго спазване на логическите закони,
по-малко експресивен е и с по-малко невербални средства.Той стимулира предварително
много по-силно мисловната дейност, изисква по-задълбочено планиране на дискурса,
повече чисто риторични особености на речта и пр. В него се постулира усилие и рацио-
налност, акцентира се върху ефикасността и значението на училището и знанието за
личния успех, както и върху личните постижения, свързан е с доминиране на “Аз”  като
квинтесенция на индивидуалното начало. Този език влияе силно върху училищните
постижения, тъй като е силно доближен до културната специфика на училището.

ВТОРИЯТ ЛИНГВИСТИЧЕН КОД. «Публичен», «народен език», «ограничен»,
притежание на всички - речникът е беден и описателен, кондензиран и инперсонален, с
изобилие от невербални средства. Той е ограничен и елементарен. Включва лексикалния
минимум, който дава възможност за опериране в живота. Фразите са кратки, често
недовършени, рядкост са подчинените изречения. Свойствен е за по-ниско образованите
слоеве и основно за работническата класа и малцинствата (дефаворитизирани класи и
етноси). В него ролята на училището е определено незначителна, бъдещето е фатално
предопределено и се изключва социалния просперитет, свързан е с доминиране на “ ние
”   като квинтесенция на колективното начало. Той би трябвало да е производен от
социалните структури, да е език на цялото общество, но развитието му е по-бавно, той
си остава един език на низшите - langue populaire.

ДВАТА КОДА. В училище съществуват и двата кода. Важното е, че априори
«формалният» език е в привилегировано положение. Той е език на училището, на знанието,
на професиите и занаятите. Той определя и законите на социализацията в училище. Той
е език на учителите и в някои случаи може да се превърне в съществена пречка за
общуването (малцинства, ниско културни среди). Наличието на два езика в училище
определя и основната граница и зона на конфликти между учители и ученици. Езикът на
който  се  води  обучението  и възпитанието  трябва  да осигурява получаването  на
информация, разбиране, еднотипно оценяване на актовете на поведение от двете страни.
[Ib.].

УЙЛЯМ ЛАБОВ. Тезата на Бернщейн е много силно критикувана през 60-те години
от Уйлям Лабов - един от основателите на социолингвистиката. Работата с деца от
дефаворитизирани среди,  представители  на втората  култура  създава  в  учителя
чувството за социокултурна непълноценност и оттам и необходимост от компенсаторни
педагогически въздействия. Теорията на Бернщейн, по думите на Лабов, в много отноше-
ния звучи расистки. Бернщейн от своя страна отрича политизацията на теорията си,
като опровергава редица пунктове, в частност тези за това, че вторичният код е по-
беден и по-малко ефикасен от своя конкурент.

Централната теза е за връзката между език и социална структура. За Бернщейн
тя е същностна: езикът на една група е производен от начина й на живот. В такъв случай,
вторичният код е основан на рестрикция, дефицит, непълноценност.

Лабов провежда през 1966 г. едно изследване на градските диалекти в Ню Йорк.
То има две страни. Лингвистична, според която диалектните различия са повърхностни
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и не засягат дълбинните структури на езика, те са резултат от доминирането на негрите
в гетото и са продукт на историята. Социална, според която тези различия са свързани
със йерархията на социалните групи и груповите конфликти. Тя се свързва основно с
училищната селекция.

За учениците, които са деца от гетото, усвоеният от тях говор е социален маркер
за социален и културен конфликт, основа на неуспехите им в училището и за по-малка
житейска продуктивност. Но регистриран в «естествена» среда, извън училище, при
свободен разговор, техният говор е не по-малко богат и нюансиран, от колкото на
«официалния» език. Казано по друг начин, хората от гетото са способни да комуникират
не по-малко ефективно от другите и да прилагат схеми на мислене и чувстване, които не
са  качествено различни  от  тези,  които  употребяват  хората,  говорещи стандартен
английски.

ОБОБЩЕНИЕ НА ДВЕТЕ ТЕОРИИ:
При Бернщейн:  идиоматичните  различия  като резултата  от  една различна

социализация, езикът като проекция на социалната структура, акцент върху особеността
на «народния» говор и оттам риск за едно отклонение на дефицитна основа.

При  Лабов:  повърхностност на  идиоматичните  различия,  експлоатация  и
акцентиране върху тези различия в институциите и в частност, в училището. [128]

БЕРНАР ЛАИР. Училищната успеваемост има много и най-различни измерения,
но в началното училище е свързана с две основни умения - да се говори и чете и да се
пише, съответно говорна и четивна и писмена култура на речта. Това са различни неща
и с различно значение за общата образованост на човека. Те в различна степен може да
бъдат  считани  за  маркер  за  социокултурна непълноценност. Изследвания  в  това
направление прави Бернар Лаир (B.Lahire) в книгата си за писмената култура и социалното
неравенство. [Цит. по: 128]

ПИСМЕНАТА КУЛТУРА КАТО СОЦИАЛНА ФОРМА. Писането не е проста техника.
Още когато се появява в древността, то се обвързва със знанието и властта. То не е
само регистриране и съхраняване на езика, то е една визия върху света, то е един
инструмент за обективация на практиката и на отношенията на автора. Затова и един
текст се изследва в зависимост от контекста, той може да се подложи на различни
интерпретации и коментари. [128]

ПИСМОТО КАТО ФОРМА НА ВЛАСТ. Появата на писмеността води до поява и
на нов тип власт като форма на доминация: всички лидери на една социална група
(жреци,  вождове,  царе  и  пр.)  стават  господари  на  митовете  и  ритуалите  чрез
писмеността, тя става средство за социална кохеренция. Писмеността представя една
форма на социални отношения, противопоставяйки «тези, които действат по правилата»
на «тези, които действат рутинно и чрез имитация». [128]

ПИСМЕНАТА И УСТНАТА РЕЧ В УЧИЛИЩЕ. На практика всички училищни
упражнения, дори и тези при които има «чисто» говорене, са предназначени за усвояване
на правилата за писмената реч: това е една изкуствена реч, която не функционира в
същия вид при нормалните взаимоотношения на хората. Училищният език е фактически
орална форма на писмената реч. Училищната сцена (в частност по отношение на езика)
е поле за един исторически културен конфликт между различните й обитатели. [128]
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8.4. ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦАТА ОТ
МАЛЦИНСТВАТА

8.4.1. РОМИ

Децата-роми се характеризират като педагогически обекти със следните осо-
бености: отрицателна самооценка като за ненужно и неоценено същество; затвореност,
оттегляне в собствен свят или агресия към онези които заплашват живота му; ниска
способност за социална ориентация; “деца с които се злоупотребява” — принуждавани
са да просят, скитащи, бездомни, често са обект на насилие; отсъствието на качествена
семейна среда.

1. Въпреки, че нарушените права на етническите малцинства са възстановени,
на ромите се гледа от политическите сили като на второстепенни хора. Широко се
спекулира с турчеенето им, което се обяснява с влиянието на ДПС.

2.  Ромите  особен  болезнено  чувстват  своята  неравнопоставеност,  мал-
цинствените им комплекси все повече се задълбочават, недоволството се увеличава и
понякога води до конфликти с околното население и официалните власти.

3. Статусът на семейството е и статус на детето, докато то не завоюва свой
собствен. При ромското дете той е неблагоприятен. Ромските семейства масово са
белязани с бедност, недоимък, безработица на един, а понякога и на двамата родители.

4. Бедността остава малко време за съвместни занимания на родителите с
детето, особено интелектуални, освен свързаните с удовлетворяване на първичните
потребности.

5. Жилищните условия са мизерни — градски гета с висока гъстота на населе-
нието и липса на санитарни условия. Често при тях е налице психичен дискомфорт,
породен от произхода им и стереотипите на макро обществото спрямо техния етнос —
неразбиране, подценяване, дискриминация.

6. Нерационалното хранене и гладуването на децата е масово явление.
7. Липсват адекватни социално ценни модели за идентификация, с които се усво-

яват нормите и ценностите на обществото. Това затруднява социалната адаптация и
ориентация.

8. Ценностната система на семействата от ромски произход се характеризира с
ориентация към днешния ден и пасивност от една страна и житейски фатализъм, от
друга.

9. Много висок е процентът на родители с криминални прояви, алкохолизъм,
проституция.

10. Доминиращата нагласа в сексуалната култура на ромите е  за ранни (11-12
години) и безразборни сексуални връзки и проституция.

11. Проблем представляват тези общности, които са се върнали към чергарския
начин на живот  в рамките на страната и  чужбина. Номадизмът откъсва децата от
съвременните условия на живот, медицински грижи и образованието за дълги периоди
от време.

12. Липсват традиции за възпитание у децата на качества като постоянство и
задълбоченост при съсредоточаване на вниманието върху един проблем.
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13. В традиционната циганска култура липсват игри, наподобяващи трудова дей-
ност, възпитаващи качества на трудолюбие постоянство, задълбоченост, търпение които
са изключително необходими за пълноценното развитие на детето.

14. Децата недостатъчно участват в ситуации на активно речево общуване с
българите и изобщо с родителите си — в резултат се получава общо изоставане в
езиковото развитие (бедност на активен и пасивен речник) и слабо владеене на български
език. В резултат се получава некачествен билингвизъм или трилингвизъм често стигащ
размерите на езикова бариера, непозволяваща успешното обучение на децата.

15. Ромските деца са подложени често на институционален расизъм (етническа
дискриминация) към тях в образователната система и полицията.

16. Образователната система не внушава самочувствие, не събужда интерес
към образованост, към повишаване на културния статус.

17. В основата на педагогическите въздействия по отношение на децата от
малцинствата е необходимо да стои преди всичко доброжелателността, вниманието и
отзивчивостта  към  потребностите  им.  Това  би  направило  педагозите  обект  на
привързаност и би обезпечило базисното чувство за доверие.

8.4.2. ТУРЦИ

Турчетата са най-голямата малцинствена група в България. Педагогическите им
характеристики са много благоприятни, с изключение на уменията им в областта на
българския език.

Техните цели в образованието са високи; те се стремят да се обучават и да
получават всички необходими знания, за да се развиват като полезни личности. Учат се
старателно и избрания от тях учебен профил е съзнателно направен. Училищната кариера
е резултат от техния избор, те търсят реализация на всяка цена.

В регионите  населени  с  компактни маси  турско население или  със  смесен
етнически състав децата не посещават редовно детските градини и подготвителните
класове и  практически не познават българския език. Въпреки, че в повечето случаи
съществува  убеждението,  че  доброто  владеене  на български  език  е  абсолютно
необходима предпоставка за училищен успех, мнозинството родители очакват това да
се получи такъв ефект от училището и в битова обстановка комуникират с децата си
само на турски.

Децата от турски произход са дружелюбни и лесно се сприятеляват с другите
деца. Техните интереси съвпадат с интересите на българските деца. Не са конфликтно
настроени, а търсят приятелски отношения с българчетата. Стремят е да подражават
на някои от  тях,  като по  този начин развиват  качества,  които  ги облагодетелстват.
Стараят се да са учтиви и се разбират добре с учителите.

Изграждат се като личности, които се влияят по примера на своите родители и
натрупват  качества от  тяхната  идентичност.  От малки  се  придържат  към  своите
традиции и обичаи, същевременно с това се учат в училище и на българските традиции,
които не им влияят отрицателно, а ги обогатяват в положителна посока.

8.4.3. АРМЕНЦИ

Арменците са населени главно в големите градове – София, Пловдив, Варна,
Русе и Шумен.

Институцията на семейството е здрава и устойчива. Децата се възпитават в
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арменски дух и традиции. Значим фактор е и религията. Етническата им арменска
идентичност е хармонично съчетана с българската гражданска идентичност.

Семейството държи много на арменския език и обучава своите деца главно да
знаят говоримо езика и по-рядко трудната и специфична писменост. В същото време,
обикновено отлично владеят български език.

8.5. ИНТЕРКУЛТУРНИ ПРОГРАМИ

Трите най-известни типологии са разработени през 1993-97 г. от Banks, Sleeter,
Grant, Burnett. [116] Между тях има много общи неща. Категориите са три:

8.5.1. СЪДЪРЖАТЕЛНО-ОРИЕНТИРАНИ ПРОГРАМИ

Това са най-общите и най-лесни за реализация мерки. Тяхната цел е да включи
курикулум за другите културни групи в учебните програми и учебниците, за да увеличи
знанието на учениците за тези групи. В своята най-проста форма това означава добавяне
на мултикултурни елементи към стандартната програма, включвайки също празнуване
на няколко фолклорни или религиозни празника в годината. В по-редки случаи към почти
всяка  тема  в програмата  се добавят множество   мултикултурни моменти,  както и
специални теми.

Тези програми имат три цели: (1). да се разработи мултикултурно съдържание за
учебните    дисциплини;  (2).  да  се  включи ред други  гледни  точки  и  перспективи в
програмата; (3). да се разработи нова парадигма за програмата.

8.5.2. УЧЕНИК-ОРИЕНТИРАНИ ПРОГРАМИ

Тъй,  като  интеркултурното  образование  е  отражение  на  нарастващото
разнообразие в класните стаи, много програми са с особена насоченост, към конкретни
групи ученици. Докато съдържателно-ориентираните програми увеличават знанията за
другите етноси,  култури и  групи,  ученик-ориентираните  програми са насочени  към
засилване на училищните постижения на тези групи, даже, когато няма изменения в
курикулума. Много от тях не променят обществения контекст на образованието, а само
помагат на културно или лингвистически различните ученици да се придвижват напред.
Те са от следните категории: (1). базирани на изследвания на стиловете на учене на
различните ученици, с цел да се определи оптималният стил на преподаване за всеки от
тях; (2). двуезични или бикултурни програми; (3). специални програми в областта на
природните и математически науки за малцинствата.

Поради посочените причини, те всъщност са от компенсиращ тип и може да не се
различават от останалите компенсаторни програми, които може да не са мулти- или
интеркултурно насочени.

8.5.3. СОЦИАЛНО-ОРИЕНТИРАНИ ПРОГРАМИ

Тези програми имат значително по-широки цели: не само увеличаване на мулти-
културното знание и училищните постижения, но и значително по-широко влияние за
повишение на културната и расова толерантност. Те са вече от интеркултурен тип.

Това са програми за преустройство и десегрегация на училището, за увелича-
ване на всички видове контакти в училище, за обучение на учители от малцинствата, за
кооперативно обучение.
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Тези програми  изтъкват  “човешките отношения”  във  всичките им  форми, и
включват в някакъв смисъл характеристиките на другите два  типа — промените в
курикулума се правят с цел да се подчертаят положителните обществени приноси на
етническите и културни групи и засягат образованието на всички деца - от малцинствата
и мнозинството, а изучаването на особеностите на учениците и работата с тях се прави
не само с цел да се увеличат учебните им достижения, но и за да се намали расовото
напрежение в класната стая.

8.5.4. ПРОГРАМИ СЕМЕЙСТВО-УЧИЛИЩЕ

Ранният детски опит има огромно значение за културното развитие на детето.
Изследванията на Бенкс (J. Banks) показват, че на 3 годишна възраст детето вече има
представа за расовото тъждество и атрибутите на културните групи (свои и чужди).[По
223] Аз-концепцията е резултат от общуването с другите, основно с родителите, но
несъмнено и  с тези,  които се  грижат за него, учителите,  значимите родственици и
приятели. Тясното общуване на тези хора с детето обезпечават естествени възможности
за моделиране на положителни расови, етнически и културни отношения и перспективи.

Световната  практика  дава  много  примери  за  съвместни програми за
интеркултурно образование на училището и родителите. По същество това са
социално ориентирани програми.

Първата  крачка е  привличането на родителската помощ в интеркултурното
образование за поставяне на съответни и значими цели и разработване на програми за
семейно участие в интеркултурното образование. Отначало се включват само тези
родители,  които са вече  въвлечени  в проблематиката на  интеркултурността и  са
запознати с програмата. Те се привличат за разпространяване на информация (книги,
видео), училищни вестници, бюлетини, реклама на предстоящи предавания по ТВ и пр., в
които другите родители се запознават с културното своеобразие на училищната среда.
Училищната библиотека играе уникална роля в интеграцията на културните различия в
рамките на училището. Тъй като библиотечните услуги се ползват от всички - ученици,
учители,  родители,  библиотекарят  заема стратегическа позиция  като интегратор,
координатор, посредник и обединител.

Особено се работи с родителите от малцинствата. Идеята е да се развие у тях
потребност  от  гордост  от  тяхното  семейство, дете,  етническа и  расова  същност.
Учителите и администраторите трябва да подкрепят настойчиво родителите в процеса
на изработване на интеркултурна компетентност в общуването с хора, различни от тях.
Идеята е детето да попадне в интеркултурен модел на комуникация в училище и в къщи.

Културното разнообразие в класната стая е естествена отправна точка за пови-
шаване на интеркултурната осведоменост на децата. Сред най-често практикуваните
са съвместното празнуване на разнообразни по културната си специфика празници от
учители, родители и деца; родителско участие в определени учебни дейности (напр.
екскурзии в музеи, етнически специфични квартали, работни места, църкви и пр.); лекции
и дискусии по расови или културни въпроси в класната стая с родители от други културни
групи; подготовка  на материали  за съответната  култура -  дрехи, битови предмети,
храна, семейни снимки, изкуство (основно музика, танц) и пр.; гостуване в часовете на
класа на представители на други култури; съставяне на тетрадка за особеностите на
собствената  култура от цялото семейство;  писане на  семейна история;  съвместно
четене на литература за  деца с интеркултурен заряд и следваща дискусия в класната
стая
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БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ. В България обикновената практика е от първия и втория
тип. Такива са например, опитите да се изработят притурки към учебниците по редица
дисциплини от началния и среден курс, свързани с културата на ромите. Такива са
програмите за работа с деца — билингви.

От третият тип - социално ориентирана програма е Рамковата програма за
равноправно интегриране на ромите в българското общество. В  частта  си  за
образование, тя включва 6 пункта: (1).Десегрегация на ромските училища. (2).Премахване
практиката нормално развити деца от ромски произход да бъдат насочвани към специални
помощни училища. (3).Противодействие срещу проявите на расизъм в класата стая.
(4).Осигуряване на възможност за изучаване на ромски език в училище. (5).Подготовка
на кадри с университетско образование. (6).Програми за ограмотяване и квалификация
на възрастни роми.

8.6. ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТАТА С ДЕЦА ОТ
МАЛЦИНСТВАТА

СТРАТЕГИЯ. Общо може да се направят някои насочващи указания за работа с
ученици от малцинствата.

1. Включете езика на малцинствата в училищната програма. Опитът показва,
че там, където се изучават и двата езика – официалния и малцинствения, има тенденция
за по-голяма успешност на учениците – билингви. В този смисъл, трябва да се поощрява
използването на майчиния език извън училище, както и в хода на съвместната дейност
– напр. кооперативното обучение;  да се наемат на работа учители с познания в езика; да
се снабди библиотеката с книги и касети на езика; да се използва езика на малцинствата
в училищните вестници и радиопредавания; да се поощряват успехите при изучаването
на майчиния език.

2. Поощрете съучастието на родителите. Това се отнася особено за родителите
с по-високи образователни изисквания. Помогнете им да помогнат на своите деца.

3. Позволете на учениците да станат активни генератори на своето
собствено знание. Това трябва да стане чрез отказ от репродуктивния педагогически
модел за сметка на интерактивния-експериментален модел: искрен диалог в устна и
писмена форма; ръководство и  помощ вместо контрол;  съвместен образователен
контекст на учителя и ученика; поддръжка на комуникативния аспект на езика преди
правилността; развитие на познавателните навици вместо формални успехи; ученическа
причастност  в  планирането  на  обучението;  съобразяване  с  учебните  стилове  на
учениците.

4. При оценяване прилагайте защитна ориентация. Много често оценката на
знанията на учениците от малцинствата се превръща в идентификация на патологичните
властни отношения с мнозинството и те се етикетират като непълноценни. [127 ]

КОНКРЕТНИ ИДЕИ. Освен вече описаните по-рано проблеми на интеркултурното
образование, свързани с процеса на обучение — основно свързани с курикулума и
принципите за работа, опитът на работещите вече второ десетилетие в тези условия
дава основание да се формулират някои специфични указания за работа на учителя с
деца от малцинствените етно-културни групи [По: 72]

• Директното изложение да се използва по-ограничено и да се комбинира с
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технически  средства  за  обучение,  приоритет  да  се  дава  на  ролевите  игри  и
драматизацията, а също и на метода на проектите.

• Да се задават повече открити въпроси (с отворен край).
•  Широко да  се  използва  онагледяването,  като  нагледите  се подбират  от

непосредственото обкръжение на детето; за да се подобри нивото на абстракция,
препоръчва се особено динамичната нагледност.

• Основните правила и обобщения често да се повтарят.
• Темпът на работа да е по-бавен, като не се въвеждат повече от един нов

проблем на час, а се правят многобройни, но сравнително лесни практически упражнения.
• Препоръчва се твърда структура на урока, за да се създаде емоционална

сигурност у децата.
• Честа смяна на дейността.
• Да се провеждат повече извънурочни и извънучилищни форми на работа, като

се привличат и родителите, за да се разшири социалният опит на децата и да се повиши
статусът им в класа.

• Да се възлагат индивидуални задачи. При групова работа групите да се формират
хетерогенно.

• Специфика на учебното съдържание.
• Адаптация на програмите — курикулум и инструментариум.
• Учебното съдържание да е добре структурирано и близко до жизнения опит на

детето, а новата информация да се дава на малки блокове.
• Да се набляга се езиковото обучение, като се препоръчва максимално да се

използват упражненията по образец.
• Учителят да не се стреми да доминира в отношенията си с учениците, а да ги

напътства.
• Да се повиши равнището на аспирации и мотивация, като се създават ситуации

на успех, правят се графики на индивидуалните училищни постижения и т.н.
•  Да  се използват някои  психотерапевтични  техники,  за да  се  подобри  Аз-

концепцията.
• Да се обръща особено внимание на неформалните контакти с учениците, които

се стимулират да се идентифицират с учителите.
• Да не се критикуват грешките на учениците, а да се използват като част от

процеса на обучение.
• Да се отбягват стандартизираните методи за оценяване, особено тестовете.

8.7. БИЛИНГВИЗЪМ И УЧИЛИЩЕ

БИЛИНГВИЗЪМ. По света има над 6000 езика. В повече от 25% от страните има
повече от един официален език. В почти всичките, обаче са говори на различни езици и
наречия. Проблемът засяга малцинствата, имигрантите и практически цялото население.
Той съществува като научен и организационен проблем вече няколко десетилетия.

МАЙЧИН ЕЗИК (MOTHER TONGUE). В българското училище се обучават и деца,
чиито майчин език не е българският. Работата за овладяване на българският език от
такива деца е един специфичен синтез между родноезиково и чуждоезиково обучение.

Данните от едно проучване дават следната картина (1991): в 85% от семейства-
та се говори на български; в 12% — на турски; в 2,6% — на български и турски; в 1,5% —
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на български и цигански; в 0,5% — на български и друг.
До 1989 година, обучението по български език на деца от малцинствата се опре-

деляше като родноезиково (“възродителния процес”, родния език — език на страната, в
която човек е роден). Поради ниското ниво на владеене на българския  език от  тези
ученици от една страна и високите програмни изисквания — от друга, се стигаше до
много лошо качество на обучението, стрес и при учителите и при учениците.

След 1989 г. се наложи постановката, че изучаването на български език от децата
на малцинствата е необходимо още от първи клас, защото на български се изучават
всички учебни предмети.

Прието е за българския език, като държавен и официален в България, да се
говори като за втори език на малцинствата (Хр.Кючуков, М.Виденов и др.). Отчита се и
че за тези деца българският език не е напълно непознат.

СХЕМА-ТЕОРИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО. Схема-теорията за обучението е развита

от Р.Андерсън (R.C.Anderson) - физиолог и педагог. В основата е понятието schema,
използвано още от Пиаже през 1926 г., което е разширено от Андерсън. Организираното
знание  се  разглежда  като сложна мрежа  от абстрактни  умствени  структури,  които
представят разбирането за  света. Общата категория schema (мн. schemas) представя
родовото знание и включва всички компоненти или особености, а schemata - вложения
в пределите на други структури на различни нива на абстракция. Отношенията им са
във вид на йерархическа мрежа, така че всеки  е свързан с много други.

Понятието schema означава когнитивни конструкти, представляващи организи-
рана  информация в дългосрочната памет. Според Кук  (Cook,  1989),  наличието на
определени ключови думи или фрази или символи в текста или контекста, активизира
знанието, заложено в схемата. Уидоусън и Кук разкриват познавателните характеристики
на схемата,  които ни позволяват да  свързваме постъпващата информация  с вече
известната. Това е съдържателно знание (от ежедневно, до много специализирано),
знание за езиковите структури и знание за текстовете и формите, които той заема -
жанр и организация.  Схемата не  само  ни позволява  да организираме  знанието  и
информацията икономично, но и да предсказваме продължението на една устна или
писмена беседа. Първата част на текста активизира схемата, а следствието или я
потвърждава, или не (допълва и изменя).

Изследванията в областта на схема-теорията имат голямо значение за разбира-
нето на механизма на четенето и на ограмотяването изобщо. Идентифицирани са няколко
типа схеми (schemata).

Съдържателна схема (Content schema, background knowledge schema) -
отнася се до подготовката на читателя и съдържа знания, даващи му основа за сравнения
(Carrel, Eisterhold, 1983; Carrell, Pharis, Liberto, 1989).

Формална или текстова схема (Formal, textual schema)  -  отнася  се  до
организационните форми и риторическите структури на писмените текстове - знание за
различните типове текстове и жанрове, организация на текста, структура на езика,
речник,  граматика,  ниво  на  формалност. Основна  роля  за  формирането им имат
обучението и културата.

Лингвистическа или езикова схема (linguistic, language schemata) - включва
особености на разшифровката, необходими, за да се разпознае думата сама за себе си
и в контекста на изречението, заедно с другите думи. Читателите на първия си език чрез
повторни примери (тренинг) генерализират значението на думите (лингвистична схема).
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Същият процес е характерен и за втория език. Читателят разбира текста ако е запознат
със съдържателните, формални и лингвистически схеми. Ако те липсват (изцяло или
отчасти), както е при билингвите по отношение на втория език, се получава или интерфе-
ренция на схемите, или недостатъчно разбиране на текста. [218]

РОЛЯ НА КУЛТУРНАТА ОРИЕНТАЦИЯ ПРИ БИЛИНГВИЗМА. Един от основните
фактори, влияещи на обучението на билингви е съдържателната схема или културната
ориентация в предшестващите знания. Близостта на културите (познатост) е условие
за по-добро разбиране и запомняне. Подобно е значението на формалната схема, но като
цяло се счита, непознаването или значителните различия в съдържателните схеми
причинява повече трудности, отколкото непознатата или непривична форма на текста.

Други изследвания са на различните типове езици и влиянието на разбирането и
отношението към текста. Арабите запомнят най-добре описателни текстове, с елементи
на сравнение и решение на проблеми, а най-слабо - с елементи на причинна обусловеност.
Азиатците, обратно, най-добре помнят текстове с решение на проблеми и причинна
обусловеност, а най-зле - с описания и сравнения. (Carrell, 1984).

Има изследвания и в областта на сравнителната реторика (Kaplan, 1966). Близост-
та, респективно различията на реторическите структури на първия и втория език при
билингвите, които са познавателни и културни феномени водят до трудности в четенето
и писането. Аналогично е и влиянието на орфографията (кирилица-латиница, китайско и
пр. писма).

МЕЖДИННИ ЕЗИЦИ. Има две основни особености на интерференцията на
етническия диалект и българския език - появата на междинен език, който се усвоява в
някаква степен от подрастващите. При положение, че липсва българоезична среда,
която да отстранява отклоненията (маркерите на другия език), настъпва креолизация.
Българските общности възприемат последната като силно контрастен маркер, който
кореспондира със създадената неблагоприятна представа, особено що се отнася до
ромите. Още по-краен вариант е пиджинизацията на българския език - усвояването на
няколко десетки от най-необходимите български думи и със силно деформирана фонетика
използване  съобразно  с  граматическия  строй на  съответния  етнически  диалект.
Единствен изход за овладяването на българския език от тази етническа прослойка е
преподаването му по методиките на чуждите езици. (Хр.Кючуков)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪРВИЯ (МАЙЧИНИЯ) И ВТОРИЯ (ОФИЦИАЛНИЯ) ЕЗИЦИ В
ОБРАЗОВАНИЕТО. През 1994 г. е проведено едно мащабно изследване на Световната
Банка относно практиката в света. Основните изводи:

1. Успехът в училище  зависи от степента на овладяване на познавателния/
академичен език, който понякога се отличава много от социалния език, на който се
говори в къщи.

2. Овладяването на познавателния/академичен език изисква време (от 4 до 7
години формално обучение).

3. Индивидите най-леко развиват уменията си за грамотност на познат език.
4. Индивидите най-леко развиват познавателните си умения и усвояват учебното

съдържание, когато им преподават на познат език.
5. Познавателните/академични езикови навици и учебното съдържание, веднъж

развити, лесно подлежат на трансфер от един език в друг.
6. Най-добрият предиктор (предсказател, пророк) за познавателно/академично
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развитие на втория език е нивото на развитие на познавателните/академични умения
на първия език.

7. Децата изучават втория език по различни методи, в зависимост от тяхната
култура и личностни особености.

8. Ако целта е да се помогне на ученика в крайна сметка да развие в най-високата
възможна степен уменията си по втория език, изгубеното време и усилия за обучение
на майчиния език е мъдра инвестиция.[86]

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСПЕШНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА БИЛИНГВИ. В същото
изследване са обобщени характеристиките на успешните програми:

1. Поощрено е изучаването на майчиния език като двигател за познавателно
развитие и като основание за изучаване на втория език.

2. Осигурена е поддръжка от родителите и етническата общност.
3. Учителите са способни да разбират, говорят и да използват с високо ниво на

майсторство езика на обучението – и по първия, и по втория език.
4. Учителите са добре обучени, имат културна компетентност и знания по предмета

и непрекъснато модернизират обучението.
5. Текущите разходи за обучението на билингви са приблизително същите както

за традиционните програми, макар, че може да има допълнителни стартови разходи.
6. Изгодата може да се изчислява в спестявания в образователната система

(години обучение) и увеличен потенциал на учениците. [86 ; Виж и 94]

НЕПРАВИЛНИ ПРЕДСТАВИ И МИТОВЕ ОКОЛО ОБРАЗОВАНИЕТО НА БИЛИНГВИТЕ.
Въпреки, че статията на Крауфорд е за САЩ, някои от проблемите са общи.

Билингуалното образование означава обучение главно на майчиния език на
учениците и малко добавка на официалния. В момента в САЩ 28% от учениците учат
само на английски; от останалите 1/3 учат над 75 % на английски; 1/3  - от 40 до 75% и 1/
3 – под  40 % по-английски.

Билингуалното образование е много скъпо. Данните показват, че това е вярно,
но разликите не са толкова големи.

Билингуалното образование води до ниски учебни достижения. Обикновено не се
отчита, че децата-билингви са с твърде ниски социални индикации. Сравняването с
други деца с подобни индикации, които не са билингви не потвърждава този извод.

Родителите от малцинствата не поддържат обучението по майчин език, тъй като
осъзнават, че това е губене не време и усилия. Билингуалното образование облекчава
ограмотяването по официалния език и дава познавателни и кариерни преимущества.
[126]

ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС. Подготвителният  клас  се  въведе  след 1992  г. —
едногодишен интензивен, устен курс на обучение по български език за 6-годишни деца не
владеещи български език. Това е една изключително удачна форма, даваща силен начален
тласък на езиковото обучение на децата - билингви.

Целта му е чрез конкретно и достъпно за възрастта учебно съдържание и с
разнообразна познавателна, игрова и речева дейност шестгодишните деца, които не
знаят български език, да овладеят книжовния български език като средство за общуване
и познание. Това означава:

• Да придобият умения  и навици за учленяване на българските звукове (фонеми)
в потока на речта в степен те да изпълняват смислоразличителната си функция (да
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може да се осъществява общуване на български език ).
• Да изговарят комплекса от звукове в общо употребявани думи с книжовно

ударение.
• Да говорят с българска интонация.
• Да  придобият  усет  за правилна    употреба  на  граматическите форми  за

единствено и множествено число; за род и членуване на имената.
• Да могат да се ориентират във времето на действието (сегашно, минало или

бъдеще) във връзка на действия с предметите.
• Да придобият  усет  за  структурата  на  съобщителното,  въпросителното,

подбудителното и възклицателното изречение, във връзка с конкретни обекти и техни
признаци.

• Да се развие у тях способността да комбинират елементите на езика в речта,
да построяват собствени фрази по законите на българската граматика.

• Да изпитват потребност да говорят на български език, да пишат на български
език за нови обекти, за техни признаци,да изразяват свое отношение във връзка с
познати обекти,  ситуации, да  заучават  стихотворения, да  проявяват интерес  към
българското художествено творчество, приказки, гатанки.

• Да усвоят основен фонд  от  български  думи,  свързани с  околната  среда
(обществена и природна) и художествената литература.

• Да се подготвят за ограмотяването в първи клас.
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9. УЧИТЕЛЯТ И ИНТЕРКУЛТУРНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ

9.1. “ПИГМАЛИОН-ЕФЕКТЪТ” НА ЕТНИЧЕСКА
ОСНОВА ПРИ УЧИТЕЛИТЕ

ТЕРМИНОЛОГИЯ. Терминът “ефект на Пигмалион” е заимстван от пиесата на
Бърнард Шоу. Той се използва като синоним на “ефекта на очакването”. [22]

РОЗЕНТАЛ И ДЖЕЙКЪБСЪН. Първите, които използват този термин са Робърт
Розентал и Ленърд Джейкъбсън. Чрез него описват ефектите на очакванията на учителите
върху поведението на учениците. Това е първото широко разгласено използване на
понятието. Оттогава терминът “ефект на Пигмалион” се използва широко за описване на
ефекта на очакванията в училище.

Оригиналното  изследване  използва  експериментална  манипулация  на
учителските очаквания и оценката на нейния ефект върху IQ (коефициент на интели-
гентност) резултатите на учениците. Учениците в началните класове, към които са били
насочени повишени учителски очаквания, показвали значимо повишаване на резултатите
на IQ - резултатите в сравнение с другите ученици.

Това изследване е насочило вниманието към ефектите на учителските очаквания
върху изпълнението и  постиженията на учениците в  училище.  Тези резултати имат
особено важно приложение в обучението на необлагодетелствани деца, тъй като те
имат слаби постижения в училище поради факта, че учителите им имат ниски очаквания
към тях.

Има две обяснения на този феномен. Според Купър учителите чувстват, че имат
по-слаб контрол върху учениците, към които са занижени очакванията, отколкото върху
тези, от които изискват повече. За да увеличат своя контрол учителите често дават
афективна обратна връзка въз основа на положените от тях усилия. Тези различни
условия за оценяване могат да доведат учениците, към които са насочени по-ниски
очаквания, до недоверие, че усилията им влияят върху академичните им резултати.
Бар-Тал смята, че учителските очаквания по отношение на изпълнението на учениците,
се базират на казуалните перцепции на учителите за академичните успехи или неуспехи
на техните възпитаници. Ако учителите вярват, че причините за ученическия неуспех
не могат да се променят, то те не очакват бъдещи успехи от ученика и се държат в
съответствие с убежденията си. Ако обаче вярват, че причинете са неуспеха на ученика
са променими, те очакват и насърчават успеха.

Формирането на очакването е човешки феномен и не може да се предотврати.
Само неточните или ригидни очаквания са слабо адаптивни за образователните практики
на учителите. Един начин за намаляване на възможния негативен ефект от ефекта на
Пигмалион  е да  се  създадат  условия  учителят да осъзнае феномена  и неговите
последствия. [22]
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ЕФЕКТ НА ОЧАКВАНЕТО. Очакванията на учителя към различните категории
ученици предизвикват ответен ефект, изразяващ се в това, че считаният за по-интели-
гентен или по-неинтелигентен (културен, добър и пр.) се изявява като такъв. Учителят
най-често непреднамерено насочва развитието на учениците си в рамки, отговарящи на
формираните му по всевъзможни пътища представи за тях.

Един учител винаги възприема учениците от позициите на представите си. В
основата на отношението към собствения и другите етноси е етническото съзнание и
самосъзнание, но то се модифицира и променя в зависимост от други фактори —
професия, пол, образование, възраст.

Данните са от наше изследване на “Пигмалион-ефектът” при възприемането от
учителя на деца от трите основни етноси, живеещи в България — българчета, турчета
и ромчета, проведено през 1997 г. Включени са учители от Североизточна България, от
двата пола, от  различни етноси, работещи степени на образователната система и
образование.

БЪЛГАРЧЕТА. Българчетата доминират по отношение на по-голямата част от
качествата, по които учителите ги оценяват. Средната им оценка е 0,72 при възможна
1,00. Най-високо  (0,8-0,9) са оценени в качествата: честност, висока обща култура,
активна жизнена позиция, упоритост, амбициозност, добро семейно възпитание, об-
щителност, добър ученик, интелектуалност, любознателност. Най-ниско (0,5-0,6) са оценени
в качествата: насоченост повече да дава на другите, самокритичност, радикализъм,
сдържаност, винаги готов да прави услуга, постоянство, скромност, тактичност.

Учителите ги възприемат като властни (с лидерски нагласи), независими (доми-
ниращи), отхвърлящи авторитетите, бунтари, но и сътрудничещи (конвенционални),
отговорни (великодушни), покорни, зависими и водими. Те са с най-хармонично съчетание
на двете противоположни тенденции в поведението (доминантност и доброжелателност
в съотношение 56%:44%).

Учителите оценяват българчетата като най-малко агресивни (0,40). Те получават
ниски оценки по всички проявления на агресивното поведение и отношения на личността
с изключение на чувството за вина, където доминират над другите.

ТУРЧЕТА. В очите на учителите турчетата са вторият по качество етнос, като
общата им оценка е близка до тази на българчетата — 0,62. Те доминират над другите
етноси (0,7-0,8) в няколко качества, които са в логическа връзка помежду си — дис-
циплинираност, колективизъм, уважение към труда на другите, сдържаност, скромност,
чувство за отговорност. Много високо са оценени и в проявлението на такива качества
като вежливост, високо самочувствие, разбирателство с родителите, любознателност,
организираност, физическа сила и здраве, упоритост, трудолюбие. Най-ниско (0,4-0,5) се
оценяват в: радикализъм, методичност, интелектуалност, рационализъм, великодушие,
винаги готов да прави услуга, впечатлителност, патриотизъм.

Турчетата се възприемат като недоверчиви (скептични), покорни (срамежливи),
податливи на власт (без лидерски нагласи), зависими. Балансът между доминантност и
доброжелателност  е изместен  по  посока  на  доброжелателността  (67%:33%).  В
междуличностните отношения те са много по-склонни към конформност, дружелюбие,
доброжелателност, отколкото към протест, агресивност, бунтарство.

Турчетата и българчетата се възприемат по-скоро като близки и сходни по агре-
сивност (0,47 и 0,40), отколкото като различни. Те се оценяват приблизително на едно
равнище, като турчетата са малко по-агресивни по всички показатели, с изключение на
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чувството за вина, но и там разликата не е голяма. Противопоставянето в съзнанието
на учителите на българчетата и турчетата от една страна и ромчетата — от друга е
очевидно.

РОМЧЕТА. Качествата на ромчетата се оценяват много ниско (0,35). Оценки на
нивото на другите два етноса (0,5-0,6) те получават само за: физическа сила и здраве,
физическа  красота,  високо  самочувствие,  общителност,  впечатлителност,  смелост,
колективизъм. В същото време някои качества се оценяват на ниво 0,1-0,2: интелектуал-
ност,  добро  семейно  възпитание,  методичен,  добър  ученик,  дисциплинираност,
откровеност, рационализъм...

Ромчетата се възприемат като непослушни, властни, не сътрудничещи, безотго-
ворни, не подчиняващи се, независими, бунтари... със силно нарушен баланс по посока
на доминантността (79%:21%) — един доста негативен образ

Учителите ги възприемат като най-агресивни (0,60). Те доминират във всички
направления на агресивното поведение,  с  изключение  на агресивното  недоверие
(подозрителност) и особено в чувството за вина, където са с най-ниски показатели.
Съчетанието на висока обща агресивност и ниско чувство за вина е извънредно опасно.
Ромчетата в очите на учителите се ползват именно с реномето на твърде опасни,
първични и необуздани и потенциално склонни към крайно агресивно и то разнообразно
по проявленията си поведение.

КОНФЛИКТ. Основният междуетнически конфликт учителят очаква между ромче-
тата и българчетата поради високата доминантност на двата етноса, като инициатор би
трябвало да са ромчетата. Ако те имат усещането, че са дискриминирани, стремежът
им за властно доминиране може да се прояви като насилие.

9.2. КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ ПРИ УЧИТЕЛИТЕ И
УЧЕНИЦИТЕ

В предходния текст бяха разгледани теориите на Хофстеде и Тромпенаарс. Тук
ще дадем особеностите на учителя и ученика по тези теории. Ще приведем и данни от
едно наше изследване на културните нагласи на учителите и оценката, която дават на
учениците от трите основни етноси у нас. То е направено през 2001-2002 г. чрез специално
конструиран въпросник с 53 айтема за учителя и 52 за ученика, всеки с по 10 скали,
отговарящи на скалите в двете концепции. Изследвани са 126 учители. Оценката се
прави по 5 степенна скала и варира от 0 до 1, като 0 е ниската, 1 – високата част на
континуума. 0,5 е границата.

9.2.1. ВЛАСТОВА (ЙЕРАРХИЧНА) ДИСТАНЦИЯ (PD)

Училището  е  място,  където  детето  се  програмира  умствено.  Властното
отношение “учител-ученик” заменя отношението “родител-дете”.

СТРАНИ С ВИСОКА PD (ЙЕРАРХИЧЕСКА КУЛТУРА).  Личната учителска мъдрост
е основен източник на социални знания (учител = гуру), неравенството е естествено и
резултатите от образованието зависят почти изключително от майсторството на учителя
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(образование, в центъра на което е учителят. Ефективността на обучението се свързва
с качествата на учителя. Насърчава се редът. Физическите наказания се приемат и
символизират властната дистанция. Учителят се уважава заради неговата мъдрост и
извън  класната стая,  като по-възрастните  учители  са по-уважавани отколкото по-
младите учители. Методите на обучение са доминирани от учителя.

Учениците очакват от учителя да започне общуването, да даде насоки, които да
следват, говорят само когато учителят ги прикани, считат, че на учител никога не се
противоречи, нито се критикува публично. Подчиняват се безропотно, поведението им
в присъствието  на  учителя е  покорно,  изпитват  страх,  респект.  Харесват повече
деспотичен или патерналистки стил на вземане на решение и контрол от страна на
учителя. Винаги демонстрират отношения на формална зависимост от учителя (обръ-
щение, поздрав, стил на общуване). Възпитани са да ценят учителския авторитет и
уважението на по-възрастните. Уважават учителите и извън училище. Приемат физи-
ческите наказания като нещо нормално. Чувстват се по-удобно в структурирани учебни
ситуации (ясни цели, точно разчитане на времето, подробни указания). Обичат реда.
Никога не противоречат на учителя, нито го критикуват публично.

Учителите изискват подчинение от страна на децата, покорно поведение в мое
присъствие, респект. При вземане на решения и контрол на учениците всичко правят
сами. Винаги да спазват педагогическата дистанция. За тях учителският авторитет и
уважението на по-възрастните са основна ценност. Налагат често физически наказания.
Ценят реда. Не допускат да им се противоречи, нито да  се критикува публично. В
конфликтите учител/ученик, от родителите се очаква да вземат страната на учителя.

СТРАНИ С НИСКА PD (ЕГАЛИТАРИСТКА КУЛТУРА). Образователният процес е
ориентиран към детето (насърчава се инициативата и независимостта); то обсъжда,
изразява несъгласие и собствено мнение. Учителят очаква от учениците да открият
свой собствен път Учителят не се радва на особено уважение извън училището: извън
класната стая на учителите се гледа като на равни. Резултатите зависят в много голяма
степен от качествата на учениците. На учениците е позволено да противоречат или да
критикуват  учителя.  Физическите наказания  се отричат.  Методите на  обучение  са
активизиращи учениците. [163]. Ефективността на обучението се свързва с двустранното
общуване в клас, като учителят очаква от учениците да започнат общуването; учениците
говорят спонтанно в клас. По-младите учители са по-харесвани отколкото по-възрастните
учители. В конфликтите учител/ученик, от родителите се очаква да са на страната на
учениците.

Учениците се възпитават в самоконтрол, самооценка, умение за избор, обсъждат,
изразяват несъгласие и собствено мнение. Харесват участващ или консултативен стил
на вземане на решение и контрол от страна на учителя. Рядко демонстрират отношения
на формална зависимост от учителя (обръщение, поздрав, стил на общуване). Възпитани
са да ценят равнопоставения диалог с учителите, родителите и другите възрастни.
Протестират против  физическите наказания. Чувстват се по-удобно в неструктурирани
учебни ситуации (аморфни цели, липса на разписание,  по-общи указания). Обичат
възможността да проявят инициатива. Често противоречат на учителя, и го критикуват
публично

Учителите  изискват  самоконтрол,  самооценка,  умение  за избор,  детето  да
обсъжда, да изразява несъгласие и собствено мнение. Допускат участието на учениците
при вземане на решения и контрол. Считат, че учителят не трябва да изисква отношения
на формална зависимост; детето трябва да е равнопоставено в  диалога си с учителите,
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родителите и другите възрастни; резултатите зависят почти изключително от качествата
на учениците; физическите наказания са недопустими; най-важното нещо в образованието
е инициативата. На учениците е позволено да противоречат или да критикуват учителя

УЧИТЕЛИ. Оценки за учители както следва: мъже – 0,52; жени – 0,45; българи –
0,47; турци – 0,48; в началния курс – 0,47; в средния курс – 0,47; в горния курс – 0,55.

УЧЕНИЦИ. Оценки за ученици както следва:
За българчетата от българи – 0,44; турци – 0,61; мъже -  0,45;  жени  –  0,47;

детска градина – 0,47; начален курс – 0,40; среден курс – 0,46; горен курс – 0,41; общо –
0,46.

За турчетата от българи – 0,56; турци – 0,72; мъже - 0,62; жени – 0,56; детска
градина – 0,52; начален курс – 0,64; среден курс – 0,53; горен курс – 0,59; общо – 0,58.

За ромчетата от българи – 0,45; турци – 0,44; мъже - 0,46; жени – 0,46; детска
градина – 0,40; начален курс – 0,56; среден курс – 0,44; горен курс – 0,48; общо – 0,42.

9.2.2. ИНДИВИДУАЛИЗЪМ-КОЛЕКТИВИЗЪМ (IND)

ИНДИВИДУАЛИСТИЧНИ КУЛТУРИ (ВИСОКА IND). Свързват се с алтернативната
индивидуалистична парадигма в педагогиката. Много интересно е положението на дис-
танционното обучение, например - то се заражда в страни с индивидуалистични култури
(ученик  - индивид със саморесурси: активност и мотивация) и е почти непознато в
колективистичните култури. [163]

Учениците се възприемат като индивиди, по безпристрастен начин, конфликтите
са чести и спасителни. Цел на възпитанието е да се подготви индивидът да заеме
своето място сред другите индивиди, главното е стремежът към лично преуспяване и
конкуренция…. Човек се грижи предимно за личните си интереси и за най-близките членове
на семейството си. Положително отношение към всичко ново. Никога не е късно да се
научи нещо ново; непрекъснато образование.

Учениците очакват да научат как да учат. Отделните ученици говорят в клас при
обща покана от учителя. Подгрупите в класа се променят със ситуациите, въз основа на
общи критерии (настоящи задачи). Конфронтацията в учебните ситуации може да бъде
желателна, конфликтите да се предизвикват открито. Образованието е начин човек да
подобри икономическото  си  състояние и  самоуважението въз основа на  умения  и
компетентност.  Дипломата  има  малка  символична  стойност,  придобиването  на
компетентност е по-важно. Имат собствено мнение и конформизмът се възприема
като слабост. Вербалното изразяване е по-експресивно Индивидуални понятия за вина,
чест, дълг и срам. Демокрация, самостоятелно мислене, творчество, рисково поведение,
избор и вземане на решение, поемане на отговорност, поставяне на въпроси към всеки
и за всичко, което не разбират и с което не са съгласни, индивидуална независимост.

От учителите се очаква да бъдат съвсем безпристрастни, да имат положително
отношение към всичко ново; да научат учениците как да учат. Считат, че човек се учи
цял живот; че в учебните ситуации е желателно да има конфронтация и открити конфликти;
дават на учениците да говорят свободно в час.

КОЛЕКТИВИСТИЧНИТЕ КУЛТУРИ (НИСКА IND). Свързват се с институционално-
то образование и традиционната педагогика. Колективистичните класове са основани
на хармония и съхраняване на властната дистанция с учителя. Те имат колективна
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съвест и чест: учениците се възприемат винаги като част от класа, а не като индивиди.
Счита се, че човек чрез раждането си и по-късните събития принадлежи към една или
няколко  групировки,  от  които  не може да  се  отдели;  младите  трябва да  се  учат,
възрастните не могат да са ученици; нито учителят, нито ученикът трябва да са излагани.
Образованието е начин човек да спечели престиж в собствената социална среда и да се
прикрепи към група с по-висок статус; дипломата е важна и афиширана, придобиването
й, дори незаконно, е по-важно от компетентността. Положително отношение към всичко
традиционно. Учениците очакват да научат как да правят. Учениците говорят в клас
само при лична покана от учителя. Големите класове се разцепват социално на по-
малки, сплотени групи на базата на специфични критерии (етнически и др.). Поддържа се
формална хармония в учебните ситуации през цялото време.

От учителите се очаква да имат положително отношение към всичко традиционно,
да се отнасят с предпочитание към някои ученици (основано на връзки или под влияние)
и пр.

Учениците се  стремят към  семейна подкрепа, другарство със  съучениците,
усещане за принадлежност към класа и училището…; възприемат идеите на родителите
си, лоялността към семейството и класа е съществен елемент от поведението; целите
на  групата  и  семейството  са  приоритетни;  положително отношение  към  всичко
традиционно. Отделните ученици говорят в клас само когато са посочени лично от
учителя; доминира послушание, ред, дисциплина... Вербалното изразяване е по-семпло.
Колективни понятия за вина, чест, дълг и срам и свързаните с тях изобличения.

УЧИТЕЛИ. Оценки за учители както следва: мъже – 0,63; жени – 0,59; българи –
0,61; турци – 0,60; в началния курс – 0,60; в средния курс – 0,61; в горния курс – 0,63.

УЧЕНИЦИ. Оценки за ученици както следва:
За българчетата от българи – 0,62; турци – 0,68; мъже - 0,59; жени – 0,63; детска

градина – 0,50; начален курс – 0,65; среден курс – 0,65; горен курс – 0,54; общо – 0,62.
За турчетата от българи – 0,45; турци – 0,36; мъже - 0,46; жени – 0,41; детска

градина – 0,46; начален курс – 0,38; среден курс – 0,49; горен курс – 0,38; общо – 0,44.
За ромчетата от българи – 0,46; турци – 0,30; мъже - 0,45; жени – 0,44; детска

градина – 0,59; начален курс – 0,42; среден курс – 0,49; горен курс – 0,41; общо – 0,46.

9.2.3. МЪЖЕСТВЕНОСТ-ЖЕНСТВЕНОСТ (MAS)
Усвоените в семейството модели се пренасят лесно в учебна среда.

“МЪЖКИ” КУЛТУРИ (ВИСОКА MAS).  Учебният  провал  се възприема  като
катастрофа и често води до самоубийство; норма са най-добрите и обучението се
разглежда като съревнование с тях; изборът на професия става от гледна точка на
възможностите за кариера. Критерий за оценка на преподавателя е успехът на неговите
ученици, а за ученика - резултатите от обучението. Това са черти на “патриархална”
педагогика (pedagogy patriarchy) - свойствена за патриархални общества: индивидуално
и мъжествено-ориентирани. [170]

Съществува индекс на сегрегация на жените (особено във висшето образование),
като тя е по-силна в “мъжките” култури; зависи също и от това дали учителят е мъж или
жена.

Разбиране за различни биологично предопределени роли на половете. Учителите
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открито хвалят добрите ученици. За учителите най-добрите ученици са норма и учениците
се съревновават помежду си в клас. Системата поощрява академичните изяви на уче-
ниците, та се  опитват да бъдат забелязани. Несполуките на учениците в училище са
жесток удар върху самочувствието (в крайни случаи може да доведе до самоубийство).
Учениците се възхищават на интелигентността на учителите. Понякога телесното нака-
зание се счита за полезно. Учениците избират академичните дисциплини, когато имат
възможности за кариера. Считат, че двата пола имат различни и биологично предопре-
делени роли и затова момчетата избягват да избират традиционно «женски» академични
дисциплини.  Децата  (и  двата  пола)  се  възпитават да  са  твърди,  честолюбиви,
инициативни.  Ценят  учителя  заради  достиженията  на  учениците му,  той открито
демонстрира  интелигентността си пред учениците.

“ЖЕНСКИ” КУЛТУРИ (НИСКА MAS). Училищните неуспехи не се възприемат
като голям провал и рядко водят до самоубийства, за разлика от загубата на връзки и
отношения;  средният  ученик  се разглежда като норма;  мълчаливо правило между
учениците е солидарната отговорност; изборът на професия става на основата на
интереса към някаква определена сфера. Критерий за оценка на преподавателя е неговата
учтивост, любезност, а за ученика - социалната адаптация.

Сравнително припокриващи се роли на двата пола. Учителите отбягват да хвалят
открито учениците. За учителите средните ученици са норма и между учениците се
създава взаимна солидарност (солидарна отговорност). Системата поощрява социалната
адаптация на учениците. Несполуките на учениците в училище са сравнително малко
произшествие. Учениците се възхищават на приятелското отношение на учителите.
Телесното наказание се отхвърля категорично. Учениците избират академичните дисцип-
лини, когато имат вътрешна потребност. Считат, че двата пола имат приблизително
еднакви социални роли - момчетата избират традиционно «женски» академични дисцип-
лини. Възпитанието е в дух на скромност, застраховано от риск поведение (стремят се
да са като всички), симпатия към бедните и слабите. Стремят се да се държат сдържано.
Изборът на професия става на основата на интереса към някаква определена сфера.

УЧИТЕЛИ. Оценки за учители както следва: мъже – 0,52; жени – 0,50; българи –
0,49; турци – 0,55; в началния курс – 0,58; в средния курс – 0,46; в горния курс – 0,42.

УЧЕНИЦИ. Оценки за ученици както следва:
За българчетата от българи – 0,53; турци – 0,63; мъже - 0,52; жени – 0,56; детска

градина – 0,43; начален курс – 0,54; среден курс – 0,57; горен курс – 0,50; общо – 0,54.
За турчетата от българи – 0,45; турци – 0,49; мъже - 0,46; жени – 0,46; детска

градина – 0,36; начален курс – 0,39; среден курс – 0,55; горен курс – 0,35; общо – 0,45.
За ромчетата от българи – 0,42; турци – 0,48; мъже - 0,45; жени – 0,44; детска

градина – 0,54; начален курс – 0,30; среден курс – 0,46; горен курс – 0,42; общо – 0,42.

9.2.4. ОТНОШЕНИЕ КЪМ НЕСИГУРНОСТТА (UNA)

КУЛТУРА С ВИСОКА UNA (ОБЩЕСТВО СЪС СИЛНО ИЗРАЗЕНО ИЗБЯГВАНЕ НА
НЕСИГУРНОСТТА). Изисква обучението да е структурирано с точни цели, подробни
теми, подробни указания и точно разчитане на времето - разписание; учителите очакват
единствения правилен отговор на всичките си въпроси, те използват академичен език
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и поощряват учениците към точност при решаване на задачите.
 Учителите разглеждат интелектуалното несъгласие като лично предателство.

Учителите смятат себе си за експерти, които не могат да научат нищо от родителите -
родителите са съгласни, учениците – също.

Учителите нареждат на родителите и рядко се консултират с тях. Считат, че
девиантното (отклоняващото се) поведение е недопустимо; често изпитват ксенофобия
- “различният е опасен”.

На учителите и на учениците е позволено да изразяват емоциите си - напрежение,
безпокойство, агресия и общо силни емоции

Учениците стриктно спазват нормите по отношение на прическа, дрехи и език

КУЛТУРА С НИСКА UNA (ОБЩЕСТВО СЪС СЛАБО ИЗРАЗЕНО ИЗБЯГВАНЕ НА
НЕСИГУРНОСТТА). Изисква обучението да е структурирано с неясни цели, общи теми,
неопределени разписания; поощрява се множествеността на отговорите и изразяването
на различия. Учениците ценят учителя като интелектуален провокатор и стимулатор.
Той трябва да умее да говори разбираемо и да изяснява трудните въпроси. Учителите
се съветват с родителите за образователния процес и дори ги използват като носители
на  идеи и  ги  въвличат  в образованието.  Учителите  приемат  отговори «Не  зная».
Учениците се поощряват за оригинален подход. От учителите и учениците се очаква да
потискат  емоциите  си. Учителите разглеждат  интелектуалното  несъгласие  като
стимулиращо упражнение.

Девиантното поведение не се разглежда задължително като застрашаващо.
Различният не се възприема като опасен, а по-скоро като смешен и екстравагантен.
Тенденцията за демонстриране на  емоции или агресия е  по-малка. Нормите по отношение
на прическа, дрехи и език не се спазват стриктно.

УЧИТЕЛИ. Оценки за учители както следва: мъже – 0,58; жени – 0,47; българи –
0,46; турци – 0,56; в началния курс – 0,47; в средния курс – 0,47; в горния курс – 0,48.

УЧЕНИЦИ. Оценки за ученици както следва:
За българчетата от българи – 0,43; турци – 0,53; мъже - 0,40; жени – 0,46; детска

градина – 0,40; начален курс – 0,52; среден курс – 0,48; горен курс – 0,31; общо – 0,45.
За турчетата от българи – 0,49; турци – 0,57; мъже - 0,51; жени – 0,47; детска

градина – 0,38; начален курс – 0,56; среден курс – 0,51; горен курс – 0,41; общо – 0,50.
За ромчетата от българи – 0,42; турци – 0,39; мъже - 0,47; жени – 0,37; детска

градина – 0,36; начален курс – 0,43; среден курс – 0,41; горен курс – 0,42; общо – 0,42.

9.2.5. ВРЕМЕВА ОРИЕНТАЦИЯ (LTO)

КУЛТУРА С ДЪЛГОСРОЧНА ОРИЕНТАЦИЯ (ВИСОКА LTO). И учителите, и уче-
ниците се възпитават в дух на спестовност, настойчивост и грижливост; имат готовност
за краткосрочни жертви в името на дългосрочна печалба; отношението към времето и
точността е смекчено.

КУЛТУРА С КРАТКОСРОЧНА ОРИЕНТАЦИЯ (НИСКА LTO). И  учителите,  и
учениците се възпитават в дух на уважение на традицията и изпълнение на задълженията
си; и учителите, и учениците имат готовност винаги за печалба и за избягване на загуба;
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времето и точността са високо ценени.

УЧИТЕЛИ. Оценки за учители както следва: мъже – 0,39; жени – 0,36; българи –
0,35; турци – 0,39; в началния курс – 0,36; в средния курс – 0,35; в горния курс – 0,40.

УЧЕНИЦИ. Оценки за ученици както следва:
За българчетата от българи – 0,50; турци – 0,47; мъже - 0,52; жени – 0,54; детска

градина – 0,47; начален курс – 0,42; среден курс – 0,59; горен курс – 0,50; общо – 0,50.
За турчетата от българи – 0,39; турци – 0,33; мъже - 0,39; жени – 0,36; детска

градина – 0,42; начален курс – 0,31; среден курс – 0,41; горен курс – 0,35; общо – 0,39.
За ромчетата от българи – 0,48; турци – 0,51; мъже - 0,45; жени – 0,50; детска

градина – 0,69; начален курс – 0,50; среден курс – 0,47; горен курс – 0,43; общо – 0,46.

9.2.6. УНИВЕРСАЛИЗЪМ - ПАРТИКУРАЛИЗЪМ (UNI)

УНИВЕРСАЛИСТКИ КУЛТУРИ (ВИСОКА UNI). Моралът на училището (учители и
ученици) е основан на универсални ценности; обикновено са силно религиозни; не правят
морални компромиси.

ПАРТИКУЛАРИСТКИ КУЛТУРИ (НИСКА UNI). Моралът е производен от морала
на семействата и на приятелите; обикновено са слабо религиозни; правят много морални
компромиси.

УЧИТЕЛИ. Оценки за учители както следва: мъже – 0,56; жени – 0,57; българи –
0,54; турци – 0,65; в началния курс – 0,53; в средния курс – 0,61; в горния курс – 0,46.

УЧЕНИЦИ. Оценки за ученици както следва:
За българчетата от българи – 0,44; турци – 0,50; мъже - 0,47; жени – 0,41; детска

градина – 0,33; начален курс – 0,67; среден курс – 0,41; горен курс – 0,40; общо – 0,44.
За турчетата от българи – 0,51; турци – 0,47; мъже - 0,58; жени – 0,50; детска

градина – 0,39; начален курс – 0,69; среден курс – 0,55; горен курс – 0,51; общо – 0,50.
За ромчетата от българи – 0,50; турци – 0,29; мъже - 0,53; жени – 0,44; детска

градина – 0,39; начален курс – 0,50; среден курс – 0,39; горен курс – 0,72; общо – 0,44.

9.2.7. ЕМОЦИОНАЛНОСТ - НЕУТРАЛНОСТ (AFF)

ЕМОЦИОНАЛНИ КУЛТУРИ (ВИСОКА AFF). И учители, и ученици изпитват много
страхове от  “опасности”  (хора,  идеи,  вещи…);  силно  са емоционални;  вербалното
изразяване е  по-експресивно;  проявяват  твърдост,  честолюбие,  инициативност;  в
учебните ситуации има конфронтация и открити конфликти. Учителят поощрява опитите
на учениците да бъдат забелязани

НЕЕМОЦИОНАЛНИ (НЕУТРАЛНИ ЕМОЦИОНАЛНО) КУЛТУРИ (НИСКА AFF). И
учители, и ученици изпитват малко страхове в учебните ситуации; слабо емоционални
са; вербалното изразяване е по-семпло; стремят се към скромност, застраховано от
риск поведение (като всички), симпатия към бедните и слабите; през цялото време
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поддържат хармония в учебните ситуации. Учителите поощряват опитите на учениците
да се държат сдържано.

УЧИТЕЛИ. Оценки за учители както следва: мъже – 0,55; жени – 0,59; българи –
0,57; турци – 0,57; в началния курс – 0,68; в средния курс – 0,52; в горния курс – 0,48.

УЧЕНИЦИ. Оценки за ученици както следва:
За българчетата от българи – 0,47; турци – 0,56; мъже - 0,46; жени – 0,49; детска

градина – 0,50; начален курс – 0,47; среден курс – 0,51; горен курс – 0,40; общо – 0,48.
За турчетата от българи – 0,48; турци – 0,43; мъже - 0,48; жени – 0,46; детска

градина – 0,50; начален курс – 0,44; среден курс – 0,47; горен курс – 0,47; общо – 0,48.
За ромчетата от българи – 0,47; турци – 0,42; мъже - 0,40; жени – 0,42; детска

градина – 0,44; начален курс – 0,42; среден курс – 0,42; горен курс – 0,47; общо – 0,42.

9.2.8. СПЕЦИФИЧНОСТ - ДИФУЗНОСТ (SPE)

КУЛТУРА НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ВРЪЗКИ (ВИСОКА SPE). И учители, и ученици
имат много приятели и познати, с които поддържат  повърхностни връзки; използват
много често механизма  на  “връзките”; поддържат контакти  само с инструментално
предназначение.

КУЛТУРА НА ДИФУЗНИТЕ ВРЪЗКИ (НИСКА SPE). И учители, и ученици имат
малко приятели, с които поддържат задълбочени  връзки; не търсят “връзки” за решение
на проблемите си; Поддържат контакти само на основата на дружба и приятелство.

УЧИТЕЛИ. Оценки за учители както следва: мъже – 0,39; жени – 0,28; българи –
0,32; турци – 0,24; в началния курс – 0,39; в средния курс – 0,30; в горния курс – 0,22.

УЧЕНИЦИ. Оценки за ученици както следва:
За българчетата от българи – 0,60; турци – 0,74; мъже - 0,59; жени – 0,65; детска

градина – 0,72; начален курс – 0,75; среден курс – 0,64; горен курс – 0,51; общо – 0,61.
За турчетата от българи – 0,38; турци – 0,50; мъже - 0,37; жени – 0,41; детска

градина – 0,64; начален курс – 0,56; среден курс – 0,35; горен курс – 0,31; общо – 0,39.
За ромчетата от българи – 0,49; турци – 0,31; мъже - 0,50; жени – 0,41; детска

градина – 0,69; начален курс – 0,42; среден курс – 0,31; горен курс – 0,65; общо – 0,45.

9.2.9.  ДОСТИЖЕНИЕ - ПРИПИСВАНЕ (ACH)

КУЛТУРА НА ДОСТИЖЕНИЯТА (ВИСОКА ACH). И учители, и ученици считат, че
парите са единствените измерения на успеха в живота; отношението към другите хора
се определя само  от техните лични качества; не държат много на образованието,
дипломите и титлите, а на материалните придобивки.

КУЛТУРА НА ПРИПИСВАНЕТО (НИСКА ACH). И учители, и ученици считат, че
парите не са най-важните измерения на успеха в живота; отношението към другите
хора се определя от техния произход; много уважават образованието, дипломите и
титлите.
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УЧИТЕЛИ. Оценки за учители както следва: мъже – 0,56; жени – 0,53; българи –
0,54; турци – 0,50; в началния курс – 0,57; в средния курс – 0,54; в горния курс – 0,56.

УЧЕНИЦИ. Оценки за ученици както следва:
За българчетата от българи – 0,48; турци – 0,40; мъже - 0,44; жени – 0,50; детска

градина – 0,58; начален курс – 0,36; среден курс – 0,57; горен курс – 0,38; общо – 0,47.
За турчетата от българи – 0,52; турци – 0,40; мъже - 0,41; жени – 0,51; детска

градина – 0,61; начален курс – 0,50; среден курс – 0,56; горен курс – 0,36; общо – 0,51.
За ромчетата от българи – 0,62; турци – 0,75; мъже - 0,56; жени – 0,64; детска

градина – 0,81; начален курс – 0,47; среден курс – 0,61; горен курс – 0,53; общо – 0,62.

9.2.10. ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВРЕМЕТО (ATT)

ПОЛИХРОННИТЕ КУЛТУРИ (ВИСОКА ATT). И учители, и ученици се интересуват
от историята на семейството и рода си, училището; историята е източник на гордост и
вдъхновение; злопаметни са.

МОНОХРОННИТЕ КУЛТУРИ (НИСКА ATT). И учители, и ученици не се интересуват
от историята на семейството и рода си, училището; бъдещето (мечти, надежди, желания)
е източник на вдъхновение; не са злопаметни.

УЧИТЕЛИ. Оценки за учители както следва: мъже – 0,44; жени – 0,45; българи –
0,49; турци – 0,35; в началния курс – 0,46; в средния курс – 0,52; в горния курс – 0,44.

УЧЕНИЦИ. Оценки за ученици както следва:
За българчетата от българи – 0,56; турци – 0,56; мъже - 0,52; жени – 0,57; детска

градина – 0,50; начален курс – 0,47; среден курс – 0,63; горен курс – 0,45; общо – 0,56.
За турчетата от българи – 0,56; турци – 0,75; мъже - 0,64; жени – 0,61; детска

градина – 0,50; начален курс – 0,56; среден курс – 0,55; горен курс – 0,70; общо – 0,59.
За ромчетата от българи – 0,45; турци – 0,60; мъже - 0,52; жени – 0,46; детска

градина – 0,53; начален курс – 0,36; среден курс – 0,39; горен курс – 0,60; общо – 0,46.

9.2.11. ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОБКРЪЖАВАЩАТА СРЕДА (ATE)

КУЛТУРА НА КОНТРОЛА (ВИСОКА ATE). И учители, и ученици считат, че човек
трябва да се стреми да контролира външния свят (природата); насилието е естествено
състояние на човешките отношения; конфликтите в клас не се възприемат като нещо
нормално.

КУЛТУРА НА ХАРМОНИЯТА (НИСКА ATE). И учители, и ученици считат, че човек
трябва да живее в хармония с външния свят (природата); насилието е неестествено
състояние на човешките отношения; идеалът е хармонията; конфликтите са трагедия.

УЧИТЕЛИ. Оценки за учители както следва: мъже – 0,23; жени – 0,21; българи –
0,22; турци – 0,17; в началния курс – 0,30; в средния курс – 0,17; в горния курс – 0,19.
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УЧЕНИЦИ. Оценки за ученици както следва:
За българчетата от българи – 0,39; турци – 0,56; мъже - 0,48; жени – 0,36; детска

градина – 0,28; начален курс – 0,25; среден курс – 0,42; горен курс – 0,38; общо – 0,41.
За турчетата от българи – 0,43; турци – 0,49; мъже - 0,48; жени – 0,41; детска

градина – 0,28; начален курс – 0,50; среден курс – 0,44; горен курс – 0,42; общо – 0,44.
За ромчетата от българи – 0,39; турци – 0,44; мъже - 0,42; жени – 0,38; детска

градина – 0,44; начален курс – 0,58; среден курс – 0,32; горен курс – 0,43; общо – 0,38.

9.3. ДИДАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА РАБОТАТА С
ДЕЦА ОТ МАЛЦИНСТВАТА

9.3.1. УЧИТЕЛЯТ И ЕТНИЧЕСКИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА
УЧЕНИЦИТЕ

Съвременната педагогика отделя малко място на особеностите на отделните
етноси, населяващи България и традиционно има обобщаващ характер. Разбира се, че
една теория трябва да разкрива инвариантното, но също така е вярно, че без да се
познават индивидуалните особености на децата трудно може да се работи достатъчно
ефективно.

Особеностите на етнокултурната среда, в която едно дете расте и се социали-
зира неминуемо оказват влияние на някои негови параметри, имащи значение за учебния
процес. В крайна сметка те се вплитат в останалите личностни характеристики.

Един учител, който работи с деца от различни етноси постепенно натрупва опит
и си изгражда определени разбирания, своеобразна педагогическа парадигма, свързана
с етническите особености на учениците. Тази парадигма има емпиричен характер, но тя
отразява състоянието на практиката.

През 1996 г. проведохме едно изследване, което целеше да покаже дали учителят
съобразява някои от елементите на своя труд с етническите особености на учениците
и дали счита, че трябва да го прави.

Изследването показа, че съществува много голяма близост между реалността и
представата на учителите за идеалното състояние на нещата: коефициентът на корелация
(реално-идеално) при различните категории учители е в диапазона 0,81-0,94.

ОБЩИ ТЕНДЕНЦИИ. Учителите винаги се съобразяват с етническия произход
на децата, с които работят при обясненията, но  биха искали да го правят винаги и при
предварителната подготовка и при поставянето на педагогическите цели. Много често
това се прави при използваната методика; начина на поставяне на учебни проблеми;
планирането на работата; мотивацията и ориентацията; стандартите за работа, които
се налагат от учителя; организацията на работата; отделяното вниманието към нуждите;
състава на групите при групова работа (игра); използваните дидактически материали за
онагледяване; анализа на резултатите; домашна работа на учениците; условията за
работа.

Никога не се съобразяват с етносите при пространственото локализиране на
дейностите в стаята; изпитването и оценяването; взаимоотношенията “учител-дете”;
маниера на обличане и говорене.
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РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ УЧИЛИЩА. Учителите, работещи в различните видове учи-
лища виждат различия  между етносите,  но мненията им  за проявленията  им  се
различават.

Доминира мнението, че има такива различия, но те не се проявяват винаги. Най-
близко да този модел са учителите от средния и горен курс. Такива са: уменията за
работа; влаганите усилия в учебния процес; взаимоотношенията; интересите; навиците
за учене и работа; дисциплината и поведението; желанието за участие в учебния процес;
отговорността. Учителите от средния и горен курс съобразяват с етническия произход
на децата винаги обясненията и никога не го правят по отношение на пространственото
локализиране на дейностите, изпитването и оценяването и маниера на обличане и гово-
рене.

Единствените, които считат, че различията между етносите се проявяват ви-
наги са началните учители. Това са: уменията за индивидуална, самостоятелна и групова
работа;  интересите;  влаганите  усилия  в  учебния  процес;  взаимоотношенията;
интересите; навиците за учене и работа; дисциплината и поведението; желанието за
участие в учебния процес; отговорността. Те съобразяват винаги с етническия произход
на децата обясненията, методиката, предварителната подготовка, мотивацията и ори-
ентацията. Биха желали да съобразяват още стандартите за работа, целите и анализа
на резултатите. Никога на съобразяват с етническия произход на децата взаимоотноше-
нията “учител-дете” и маниера на обличане и говорене.

Останалите различия понякога (но не винаги) карат учителя да се съобразява с
етническия произход на децата при планирането на работата; начина на поставяне на
учебни проблеми; отделяното вниманието към нуждите; организацията на работата;
състава на групите при групова работа (игра); използваните дидактически материали за
онагледяване; домашна работа на учениците; условията за работа; пространственото
локализиране на дейностите в стаята; изпитването и оценяването.

Детските учителки са тези, които са най-малко склонни да виждат различия
между децата. Те считат, че никога не се проявява разлика в: уменията за работа;
влаганите усилия в учебния процес; взаимоотношенията; интересите; навиците за учене
и  работа;  дисциплината  и  поведението; желанието  за  участие в  учебния  процес;
отговорността. Никога не отделят приоритетно внимание към даден етнос, не се съоб-
разяват с етносите при пространствено локализиране на дейностите, взаимоотноше-
нията  “учител-дете”, изпитването и оценяването, маниера на обличане и говорене.
Същевременно  посочват,  че  съобразяват  винаги  предварителната  подготовка,
планирането, обясненията, поставяне на учебни проблеми, педагогическите цели, начина
на мотивацията и ориентацията си с етническия произход на децата. Това говори за
доста противоречиво поведение.

УЧИТЕЛИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНОСИ. Мненията на учителите - българи и турци за
съществуващи различия между етносите се различават.

Българите гравитират към модела “има такива различия, но те не се проявяват
винаги”. Счита се, че никога не се проявяват различия в желанието за участие в учебния
процес, отговорността, дисциплината и поведението, навиците за учене и работа. В
останалите случаи феноменът се дефинира като срещащ се от време-навреме: умени-
ята за работа; влаганите усилия в учебния процес; интересите; взаимоотношенията.

Българите съобразяват винаги с етническите особености на децата обяснени-
ята и предварителната подготовка за урока. Никога  не го правят по отношение на
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пространственото  локализиране  на  дейностите,  изпитването  и  оценяването,
взаимоотношенията “учител-дете”, маниера на обличане и говорене. Правят го от време
на време при поставяне на учебни проблеми; използваната методика; планирането на
работата;  педагогическите  цели;  организацията  на  работата;  мотивацията  и
ориентацията; състава на групите при групова работа (игра); стандартите за работа,
които се налагат от учителя; отделяното внимание; анализа на резултатите; домашната
работа на учениците; използваните дидактически материали за онагледяване; условията
за работа.

Турците имат противоречиво поведение. Те практически не виждат разлика
между децата от педагогическа гладна точка - считат, че в нито една от изследваните
сфери децата от различните етноси не проявяват диференциращи ги особености. Затова
и никога не се съобразяват с етническия произход на децата и не биха искали да го
правят при пространственото локализиране на дейностите; домашната работа; анализа
на резултатите; условията на работа; взаимоотношенията “учител-дете”; изпитването
и оценяването; маниера на обличане и говорене; отделяното внимание; използваните
дидактически материали за онагледяване. В същото време отчитат, че съобразяват
поведението си с етносите (и желаят да го правят) в много по-значителна степен от
българите  по някои  показатели:  винаги  в  обясненията;  целите; мотивацията  и
ориентацията; предварителната подготовка; организацията на работата; планирането;
методиката; начина на поставяне на учебни проблеми; стандартите за работа, които се
налагат от учителя; състава на групите.

ВЛИЯНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СТАЖ. С нарастването на педагогическия стаж
на учителите нараства броят на сферите, в които се виждат различия между етносите.
Докато учителите със стаж до 20 г. не виждат различия, проявяващи се винаги, при
учителите  със стаж над 20  г. това са  уменията  за индивидуална,  самостоятелна и
групова работа; интересите; влаганите усилия в учебния процес; желанието за участие
в учебния процес; отговорността; навиците за учене и работа. В същото време намалява
броят на сферите, за които се счита, че никога не се проявяват различия: при учителите
със стаж до 5  г., това са: желанието за участие в  учебния процес,   отговорността,
дисциплината и поведението, навиците за учене и работа; при учителите с над 20 години
стаж няма нито една такава сфера.

С нарастването на педагогическия стаж нараства броят на тези особености на
подхода, при които учителите се съобразяват винаги с етническия произход на учениците.
При учителите с 5 г. стаж това са обясненията и домашните работи; при тези с над 20 г.
- освен това, още и целите, методиката, организацията на работата.

В  същото  време  намаляват особеностите  на  подхода,  които  учителят не
съобразява никога с етническия произход на децата. Правят впечатление няколко неща:
единствено съобразяването (всъщност несъобразяване) на маниера на говорене и об-
личане твърдо е с такъв статут; не съобразяването на изпитването и оценяването,
както и на домашната работа с етническите особености на децата влияе по-дълъг период
от време. Също така, най-много такива позиции се регистрират при учителите с 11-20
години стаж, когато мненията са най-полярни: съобразяване на отделяното внимание,
на анализа на резултатите, на условията на работа, на състава на групите, простран-
ственото локализиране на дейностите, на изпитването и оценяването, на взаимоотно-
шенията “учител-дете”.
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9.3.2. СТРАТЕГИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРИ КУЛТУРНО
РАЗНООБРАЗНИ УЧЕНИЦИ

ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ НА КУЛТУРНО РАЗНООБРАЗНИ УЧЕНИЦИ. Има много
училищни фактори,  които влияят върху успеха на  културно разнообразни  ученици:
училищната атмосфера, отношението в училището към разнообразието, причастността
на ученическата група, културно отзивчивия учебен план. Най-влиятелни, обаче са
индивидуалните и академични отношения на учениците и учителите - т.н. “основни ролеви
отношения”.

Някои особености на поведението на учителя и съответните учебни стратегии
му позволяват да работи по-добре с културно разнообразни ученици. Много от тях са
стандартни изисквания за качествено обучение. Разглеждаме ги по публикацията на
Джейн Бърнет [116]

1. Установяване и оценяване на подобията и различията между ученическите
култури. Ефективните преподаватели, работещи с културно разнообразни ученици умеят
да  определят  точно индивидуалните  и  културните  различия  и  ги идентифицират
положително. Тази положителна идентификация създава основания за ефективна връзка
и ефективни учебни стратегии на базата на уважение и взаимно културно разбиране.

2. Установяване на отношения с учениците. Изследванията на  културно
разнообразни ученици показват, че те искат техните учители да видят стремежа им да
са в училище и да получават награди от средата. Разбирането на техния начин на живот
дава възможност на учителя да увеличи ефективността на даваните в уроците примери.

3. Фокусиране върху стила на учене на учениците. Учителят трябва да изучи
начина, по който учениците се ориентират при решаването на задачите, които получават
(организация на обучението) и изобщо в начина им на учене.

4. Привикване на учениците да регулират поведението си. В училище ученикът
се намира в среда, която е различна от неговата семейна среда. Той трябва да се научи
да приспособява поведението си към различните училищни контексти. За това основна
задача има учителят. Той трябва да акцентира на различията между приятелския разговор,
например  и беседата  с  учителя.  Някои  ученици  се  справят  с  авторегулацията на
поведението си сравнително лесно, но за други (от някои култури) то е проблем, изискващ
време и практика, както и помощта на семейството.

ПРИЛАГАНЕ НА АДЕКВАТНИ УЧЕБНИ СТРАТЕГИИ.
1.  Да  се  използват  разнообразни  учебни  стратегии  и  учебни  дейности.

Разнообразието дава възможност на всеки ученик да се учи по начини, които отговарят
на  неговия  собствен  комуникативен  стил,  познавателен  стил  и  способности.
Разнообразието им помага да развият и усилят и други подходи при обучението.

2. Да се отчитат особеностите на културата на учениците и нивото на езиковата
им подготовка при определяне на целите на обучението и учебните дейности.

3. Да се осигурят еднакви (съпоставими) възможности за обучение на ученици с
различни характеристики - по външен вид, раса, пол, неспособности, етнос, религия,
социоикономически статус или способности.

4. Да се включат цели, свързани с личностното развитие. Обучението трябва да
повишава чувството на културно разнообразни ученици за собствено достойнство, да
развива положителна самооценка, да увеличава техните сили и възможности, да засилва
положителната им мотивация.

5. Да се формулират очакванията на учителя.  Учениците трябва да са наясно за
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“правилата на играта” в  класната  стая,  начините на водене на диалог с  учителя  и
съучениците, допустимите начини  за  телесно и вербално поведение,  начините  за
изпълнение на различните задачи и пр.

6. Да се обяснява повече. Отнася се и за двете страни - учителят трябва да
обяснява повече и по-подробно отделните аспекти на урока, но същото се отнася и до
учениците - те трябва по-често и по-подробно да обясняват как са изпълнили една или
друга задача, как се справят в училище и в къщи и пр.

7. Да се акцентира на началото и края на урока. В началото на уроците трябва да
се акцентира на въвеждащия обзор, съобщаване на целите и задачите на урока като
цяло и на отделните дейности, плана за урока, връзката с предишните уроци; в края на
урока - да се сумират основните пунктове.

8. Да се правят чести обзори на изучаваното съдържание. Систематично това
трябва да се прави в началото на всеки урок, преди изучаване на ново съдържание и
при преговорни уроци.

9. Да се обезпечи независимост в мисленето и действията. Това може да се
направи по много начини: като не се дават строги инструкции за работа, при задаване на
въпроси  към  учителя,  обратно,  при  стимулиране на отговорите на  учениците,  при
самооценка на работата, при творчески работи и пр.

10. Да се ангажира ученическото внимание със задачи. Обучението трябва да е
интензивно, да няма “луфтове”, да е ефективно (да не се хабят усилия напразно) и т.н.

11. Да се контролира академичния прогрес на учениците в уроците и творческите
работи. Учениците трябва да бъдат по-често изпитвани, за да не се получи трайно
изоставане и помощта да е навременна. Да се питат често дали разбират какво правят
и как го правят. Да се използва опита на другите ученици като пример.

12. Да се обезпечи постоянна обратна връзка. Това  трябва да  се прави на
различни нива - кратка обратна връзка (потвърждение на правилността на отговора),
положителна и положителна коригираща обратна връзка.

13. Да  се изисква майсторство.  Учителят  трябва да изисква от учениците
майсторско ниво на изпълнение на една задача преди да се премине към другата. Това
включва обявяване на критериите за майсторство и различните пътища, по които то
може да бъде постигнато. Когато майсторството е постигнато при един аспект на задачата,
да се даде коригираща обратна връзка (какво е постигнато и какво не е). Да се дава
публичност на достиженията. [116]

Преподавателят трябва да създава социален контекст, който поощрява и планира
съвместното използване на културните и лингвистически възможности на учениците.

Съвременни  изследвания  на  академичните  постижения  на  ученици  от
малцинствата установяват, че те се подобряват, когато преподавателите имат високи
очаквания към учениците, познават ги, участват заедно с учениците в значими за тях
дейности и изпълняват учебен план,  който е културно актуален за живота на учениците
(Erickson, 1987; Ladson, 1994; McLaughlin and McLeod, 1996; Rivera,1997).

9.4. ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО
ОБРАЗОВАНИЕ

МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ. В Препоръка №  R  (85)  7  на Комитета на
Министрите към Съвета на Европа относно преподаването и изучаването на човешките
права от 14.05.1985 година [167], на бъдещите учители се препоръчва да «...изучават
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принципните положения на международните конвенции за правата на човека...», за да
имат необходимата компетентност.

Към подготовката на учителите в интеркултурно измерение (пропедевтична и
надстроечна) е насочена Препоръка № R (84) 18 на Комитета на Министрите към
Съвета на Европа, относно интеркултурното образование, в частност в миграционен
план от 25.093.1984 година [Ib.]. Там се визира необходимостта «... да се запознават с
различията  на  културното  възприемане между националната и другите  култури  ...
запознаване с проявленията на етноцентризма и стереотипите, водещи да контрастни
оценки... да се възприемат като агенти на културен обмен ... да познават отношенията
между държавите, от които идват имигрантите и държавата-приемник в исторически,
икономически, социален, политически план... да познават културата на страните, от
които идват имигрантите... в това число и автентичната (специализация на място)... да
се стимулират учителите да изучават езика на имигрантите... да се организират различни
семинари по интеркултурно образование, в това число и интернационални за учители и
администратори... центрове за практическо интеркултурно образование».

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ В МУЛТИКУЛТУРНИ УЧИЛИЩА. Ефективната
работа в мултикултурни училища  изисква учителите да съчетават добро познаване на
учебното съдържание с широк набор от преподавателски стратегии. Те трябва също
добре да познават езика на учениците и социокултурния фон.  От тях се изисква:

1. Учителите  трябва да  създават атмосфера на  приемане, да имат високи
очаквания за достиженията на всеки ученик.

2. Да прилагат методи, които да затвърдяват различията на учениците и да ги
учат да ценят разнообразието,  да способстват за положително себеразбиране (психо-
логическо, етническо, културно и индивидуално) и културна идентичност.

3. Да имат опит във въпросите на акултурацията и изучаването на официалния
език, като умеят да работят с мултикултурни материали, отразяващи разнообразието
от  опити  и  перспективи.  Билингвизмът  трябва  да  се отчита  и инструкциите  към
учениците да се съобразяват с езиковите им особености.

4. Културната група не трябва да се мисли като хомогенна. Учителят трябва да
се стреми към балансирано възприемане на учениците като индивиди и участници в
група.

5. Да направят училищните стаи безопасно място, да работят добре с различни
индивиди и групи.

6.Различията в стиловете на комуникация, стиловете на учене и стиловете на
вземане на решения трябва да се отчитат и съответно учениците да се учат на рационални
такива методи.[119; 174]

СПЕЦИФИЧНИ УМЕНИЯ НА УЧИТЕЛЯ. Интеркултурното образование е свързано
с редица специфични умения на учителя.

На първо място е умението му за формиране на базови социални умения у
учениците: умение за изслушване и разбиране на разсъжденията на другите; умение за
ясно изразяване на своите мисли; умение за свободно участие в дискусиите, умение за
анализиране на собствените мисли и за промяна на позицията, ако е необходимо;
устойчивост на възгледите за собствения начин на живот.

Учителят трябва да може да формира у учениците основни техники на учене:
техники на наблюдение, слушане, разбиране; техники за връзки в групата, комуникиране;
техники за работа в интердисциплинарни групи.
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Методическата компетентност на учителя се изразява в умения за: управле-
ние на класа; активизиране на групата; индивидуализация на преподаването; проек-
тиране на проблеми, цели, концепции.

Много специфично, но и много важно е умението за «изследване-действие» —
пренасяне на изследователските идеи в педагогическа ситуация, автовалидизация на
резултатите, умение за бърза и ефикасна интервенция.

Интеркултурното образование изисква специфични организационни умения
на учителя: умения за програмиране и организиране на работата в екип; умение за
организиране на училищен интеркултурен обмен (индивидуално, групово, в клас).

ИНТЕРКУЛТУРНА ПЕРСПЕКТИВА НА УЧИТЕЛЯ. Интеркултурният фокус става
императивен за кариерата на учителя (Сандра Керка). [174] Вурзел (Wurzel) определя
интеркултурната перспектива като “самокритично и рефлексивно възприемане и
разбиране на  другите в исторически и  културни  контексти,  осведоменост  както  за
различията, така и за човешкото сходство. За учителя това означава практикуване с
осведоменост за своя собствен персонален и културен фон и същото по отношение на
учениците.”

Аз-концепцията и идентичността на учителя са критични в развитието на неговата
кариера. Цел на подготовката му  за интеркултурно образование  е развитието на
положителна  самооценка и избор на кариера независимо от културния фон, разбиране
за ценността на всички културни групи и развитие на ефективни навици за интеркултурни
връзки. [Ib.]

Възгледите на човек за света (отношения, оценки, мнения и убеждения) се оп-
ределят от  културното  наследство и жизнения  опит. Индивидуалният  светоглед на
учителя се определя от културния фон, а също историческия, обществен и икономически
опит на неговата културна група. Една от опасностите за интеркултурализма е да се
мисли, че всички от дадената група имат идентични характеристики. Това не е така,
хората са сложен продукт на рода, етничността и индивидуалността (Gainor и Forrest
1991).

Друго измерение на различията са средствата за комуникация - вербални и невер-
бални. Интерпретацията на думите, жестовете, пространствените и временни връзки
може да се модифицират под влияние на културната среда. Други величини: разбиране
за причина и следствие, холистично или линейно мислене, конкуренция или хармония,
дългосрочни или краткосрочни цели, възприемане на учителя като пълномощник или
стимулатор,  колективизъм  или  индивидуализъм,  степен  на  допускането  на
нееднозначност, разрешения или ограничения, авторитарна или демократична семейна
структура (Leong 1991; Rifenbary 1991; Wurzel 1984). Съгласно Селд, итеркултурната
връзка означава способност за възприемане на другите хора без задължително съгласие
с тях. Културно ефективният педагог има широк набор от навици, за да интерпретира
мирогледа и стила на комуникация на учениците и да избира най-добрите стратегии и
техники, за да им помогне. [Ib.]

Културно квалифицираният педагог е осведомен за своята собствена етничност
и индивидуални предубеждения, има знания и разбиране за  културно разнообразни
групи, и познава (притежава) културно актуални стратегии,  навици, материал и ресурси.
[174]

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИТЕ. В САЩ се води
дискусия за необходимостта в подготовката на учителите да се включва курикулум,
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свързан  с интеркултурното образование. Преобладава мнението,  че  те  трябва да
изучават:

1. поне един курс по мултикултурно образование, което да отчита потребностите
на всички ученици;

2. информация за историята и културата на учениците от голям брой етнически,
расови, лингвистически и културни среди;

3. информация за приноса на различните групи;
4. информация за първия и втория език на децата-билингви и за работата с

такива деца;
5. практически опит с ученици от различен вид.

ОБЩ КУРС ПО МУЛТИКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ. Основните проблеми са за
образователното равенство, справедливостта и социалното правосъдие в исторически,
юридически и социокултурен  контекст. За по-голяма част от учителите  това е нова
информация и им помага да разберат по-добре правата и задълженията на учениците,
преподавателите и родителите. В същото време се подчертава, че наличието на такава
информация не може да отстрани стереотипите или неправилните представи, които
преподавателите  имат  за  различните  общности,  но  може  да  подпомогне
непосредствените им педагогически решения.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИСТОРИЯТА И КУЛТУРАТА НА РАЗЛИЧНИТЕ ЕТНОКУЛТУРНИ
ГРУПИ. Тя може да е ценен ресурс за учителя при вземането на педагогически решения,
особено при въвличането на родителите в образованието. Особено силно е влиянието
по линията на предразсъдъците и неправилните представи. Аспекти: ученическото
поведение;  предпочитани  форми  на организация  на обучението;  семейна  среда
(грамотност, културни ценности на семейството; отношение към учителя и училището и
пр.); значение на устната и писмена форма на комуникация; степен на индивидуализация
(колективизация).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИНОСИТЕ. Тази информация е жизнено важна. За много
ученици тя е първата възможност за досег с етномаркерите (митове, легенди, герои…).

БИЛИНГВИ. Всяко такова дете има проблеми и учителите трябва да  ги разбират.
Освен това тези проблеми са индивидуални - при някои са по-силни, при други - по-
слаби. Трябва да се  познават методите  за работа с такива деца -  на специалисти
учители по език и от другите учители. Освен това, всяко дете се намира в определена
лингвистична среда -  приятелска (в т.ч. и  в класа)  и семейна и учителят трябва да  се
съобразява  с  нея при конструирането на  формите на работа (особено групова) и при
задаването на домашна работа.

ПРАКТИКА.  Постулира се необходимостта от хоспитиране и практика с културно
разнообразни ученици от всички учители. Съставът на класовете се избира според
демографските тенденции в  съответния регион в следващите 10 години. [123]

ПРОГРАМИ. Ключ за ефективна подготовка на учителя за работа в разнообразна
културна среда е включването му в съответна образователна програма. Като пример
може да се дадат програмите за моделиране на разбирането на другата култура RaFa
RaFa (елементарно ниво), BaFa BaFa (второстепенно ниво) и Baranga (недоразумения и
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конфликти поради различия в културата).
Друга подобна програма за подготовка на учители за интеркултурно образование

е на Департамента по гражданско образование на щата Айова. Предпоставката е,
че участниците  трябва да видят себе си отразени в програмата и да се видят също в
различни потенциални кариери. Програмата има пет части: (1) Аз-концепция (раса, пол,
етнос, физическо състояние); (2) разбиране за света на професиите; (3) разбиране за
приноса на всички групи в обществото; (4) общност на човешкия род, изключителност на
индивидите и културните групи; и (5) интерперсонална и интергрупова връзка. Програмата
включва самооценъчна контролна таблица за оценка на следните аспекти на училището
и учебните планове: (1). разнообразие на ролеви модели за персонала; (2). разнообразие
от възможности за избор от учениците на курсове и програми; (3). мултикултурно и
плуралистично съдържание интегрирано във философията на програмата, целите,
задачите и способите за оценка; (4). културно разнообразни дидактически материали;
(5). културно компетентно преподаване, стратегии, поведение и отношения на учителя.
[174]

Учителите могат да бъдат ефективни провокатори на изменения в ученическите
среди. Ли и Ричардсън (Lee, Richardson) определят лимитите на техния интеркултурен
потенциал  по  следния  начин:  значението  на  историята  на  групата,  нейния  път,
перспективи, власт върху хората; ниво на етническа идентичност и акултурация; влияние
на семейството, половоролевата социализация, религията; начинът на етикетиране на
групата; традиционното отношение на доверие или недоверие към образованието като
средство за социален контрол. [174]
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10. ФАМИЛНА ЕТНОПЕДАГОГИКА

10.1. КУЛТУРИ НА СЕМЕЙНО ВЪЗПИТАНИЕ

Понятието култура често се използва в широк смисъл за означаване на особе-
ностите на расата, етноса, произхода, езика, разбиранията, тя се свързва и със социално-
икономическия статус, нивото на образование, религията, възрастта, поколението (гене-
рация), продължителността на живот (години, поколения) в дадена страна или регион и
пр. При работата със семействата се използват параметри на това широко определение,
за да се направи педагогическа характеристика на семейната среда.

Класифицирани са четири основни типа възпитателни системи: послушание и
бой, срам и почитание, дисциплина и отговорност, свобода и самостоятелност [По: 40]

10.1.1. КУЛТУРА НА ПОСЛУШАНИЕТО И БОЯ

В много култури изискват от детето главно послушание. Това качество особено
се цени в страните, където мнозинството от населението е заето с нискоквалифициран
колективен труд - в Египет, Латинска Америка, бившия СССР, Китай. Най-примитивният
начин за постигане на послушание е наказанието, а най-унизителният - боят.

Много родители, стараейки се да укрепят статута си на „глава на семейство”,
интуитивно избират онези методи за социален контрол, които са съществували във
феодалното общество: наказанията са внезапни, непредсказуеми и жестоки. Те с нищо
не са регламентирани и зависят само от настроението на „началника” или родителя.
Бащата може да накаже детето без обяснения за нещо дребно, а на по сериозна негова
грешка може и да не обърне внимание.

Нерядко детето дори не разбира в какво е вината му. От негова гледна точка
нищо лошо в постъпките му няма. Просто е развинтило часовника, за да види какво цъка
вътре. Импулсивните наказания често водят до появата у детето на хитрост, преструвки,
враждебност, агресивност. Всичко това може да се излива върху играчки, животни,
връстници и рано или късно върху самите родители.

В Русия практиката на импулсивните наказания е повсеместна. Неотдавнашна
анкета сочи, че 15% от децата се оплакват от постоянни унижения и оскърбления от
страна на родителите или учителите. Волята на детето непрекъснато се потиска, то е
обкръжено от многочислени правила и забрани.

Това особено личи на международните курорти, където почиват заедно руснаци
и, примерно, немци. На плажа постоянно се чуват викове: „Не влизай навътре в морето!
Излизай от водата!” Плющят шамари и писъци на наказани русначета. А сред немците
цари пълно спокойствие. Децата са заети със свои неща, родителите - със свои. Никой
никому не пречи. Това изглежда за много руснаци като недостатъчна грижа за детето и
коментарът често е: „Щом не ги бият, значи не ги обичат.”
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10.1.2. КУЛТУРА НА СРАМА И ПОЧИТАНИЕТО

Послушанието  може  да  се  постигне и без  телесни наказания  Така  става  в
културите, наречени от антрополозите култури на срама. Такава система за възпитание
е разпространена в някои страни на Африка, сред американските индианци, в
Югоизточна Азия. В културата на срама огромна роля играят ориентацията към външ-
ната оценка, тревогата за своята репутация, страхът какво ще кажат или ще помислят
околните. Културата на срама практически не се нуждае от телесни наказания. Типичен
пример е Япония.

Традиционното японско възпитание е насочено към формирането на дисциплини-
раност и почитание към възрастните. Затова още от детството японецът осъзнава, че
неговите желания са подчинени на интересите на групата, и се стреми да избегне позора.
У японеца чувството за срам се възпитава от най-ранни години и се смята за основа на
всички добродетели. Японската майка се обръща към непослушното дете с думите:
“Внимавай, ще ти се смеят. Ще ти се разсърдят.” В японските училища преобладават
символичните наказания: името нa провинилия се изписва на дъската, дават му да яде
отделно, оставят го сам в класа през междучасията.

Американските индианци също практически не използват физически наказания.
Разпространените из племената им жестоки изтезания имат не възпитателен, а ритуален
характер. Най-страшното наказание за индианското дете е клюката или насмешката.

10.1.3. КУЛТУРА НА ДИСЦИПЛИНАТА И ОТГОВОРНОСТТА

Цели векове възпитателните методи в Западна Европа са залагали на строгата
дисциплина и телесните наказания. Особено разпространен е бил този подход в Англия,
където точно така се възпитавали истински джентълмени.

Всъщност тук няма никакъв парадокс. Просто наказанията в този случай са били
систематически и са се съпровождали от определени ритуали, като най-важно било
признаването на собствената вина. От самия факт дали тя се признава или не зависела
суровостта на наказанието. Грешките на детето са били проследявани през седмицата,
а после според количеството нарушения е следвало и наказанието. Постепенно детето
само се научавало да следи поведението си.

Суровото възпитание, което води до формиране на честолюбие и самостоя-
телност, не e само европейско изобретение. В някои традиционни общества в Африка,
Америка, Австралия, които се препитават с лов, индивидуалните постижения са не по-
малко важни, отколкото в съвременното общество нa частното nредприемачество.
Затова  в  тези  племена  у  децата  възпитават  стремеж  към  самоутвърждаване,
способност за поемане на риск, самоуважение и чувство на собствено достойнство.

Индианците от племето яномани например, всячески поощряват у децата агресив-
ността. Ако някое обидено по време на игра дете моли майка си за защита, тя му дава в
ръката пръчка, за да отмъсти на онзи, които го е ударил. Същото е традиция сред
кавказките народи, както и в повечето мюсюлмански страни

10.1.4. КУЛТУРА НА СВОБОДАТА И САМОСТОЯТЕЛНОСТТА

През последните  три века  на Запад започва  постепенна либерализация  на
методите за възпитание. От всички западни страни най-либерални в това отношение са
САЩ, Канада, страните от Северна Европа. Във Франция, Италия, Испания нравите
са малко по-патриархални, но и там на децата практически не им крещят, рядко им



220

правят забележки или пък им забраняват нещо.
Това не значи, че родителите са равнодушни към децата си и не се стремят да ги

предпазят от опасности. Просто те се отнасят към наследниците си с по-голямо доверие
и уважение, отколкото в Русия, и признават, че детето е самостоятелна личност със
свои собствени интереси и наклонности.

В Русия от детето очакват то да се държи правилно (т. е. както иска възрастният),
че то ще въплъти неосъществените мечти на родителите или ще повтори славния им
път. И много се обиждат, когато това не става. За руското интелигентско семейство
заявлението на сина, че иска да става келнер, е катастрофа, а английският професор
приема такова решение абсолютно спокойно.

В Холандия на въпрос дали родителите не се страхуват, че децата им могат да се
поддадат на изкушението с наркотици, отговарят така: „Ние, разбира се, няма да сме
щастливи, ако синът ни стане наркоман, но нищо няма да му забраняваме. Това си е
негов избор.”

10.2. КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ ПРИ СЕМЕЙСТВАТА

В предходния текст бяха разгледани теориите на Хофстеде и Тромпенаарс. Тук
ще дадем особеностите на семействата по тези теории. Ще приведем и данни от едно
наше изследване на измеренията на семейната среда при трите основни етноси у нас.
То е направено през 2001-2002 г. чрез специално конструиран въпросник с 53 айтема и 10
скали, отговарящи на скалите в двете концепции. Изследвани са 126 учители. Оценката
се прави по 5 степенна скала и варира от 0 до 1, като 0 е ниската, 1 – високата част на
континуума. 0,5 е границата.

1. ВЛАСТОВА (ЙЕРАРХИЧНА) ДИСТАНЦИЯ (PD). В страните с висока PD
(общество със силно изразено неравенство в силите, йерархическа култура) родителите
са по-авторитарни и изискват подчинение от страна на децата, това води до покорно
поведение в присъствие на родителите, страх, респект от реда. Независимостта на
детето не се поощрява. Основна ценност са уважението на възрастните и родителският
авторитет.  Този  принцип  се  отразява  и  на  отношенията  на  братята  и  сестрите
(старшинство), както и изобщо в живота спрямо по-старшите, като определя насоката
на всички  контакти. Родителят очаква  от децата да следват насоките,  които дава.
Деспотичен или патерналистки стил на вземане на решение и контрол от страна на
родителите. По-голямо количество задачи,  възлагани на детето,  структуриране на
поведението (указания за всичко). На родител никога не се противоречи, нито се критикува
публично. Физическите наказания се приемат и символизират властната дистанция.
Родителската мъдрост е основен източник на социални знания

В страните с ниска PD (общество със слабо изразено неравенство в силите,
егалитаристка култура) децата се разглеждат като равни и самодейни и възпитанието е
насочено към развитието на самоконтрол, самооценка, умение за избор; детето обсъжда,
изразява несъгласие, мнение. Идеалът е независима личност. Родителят очаква от
децата да открият свой собствен път. Поощрява се диалогът с родителите, роднините и
другите хора. Участващ или консултативен стил на вземане на решение и контрол.
Малко количество задачи, възлагани на детето, неструктурирано поведение. На децата
е позволено да противоречат или да критикуват родителя. Физическите наказания се
отричат. Родителската мъдрост не е основен източник на знания, те може да се получат
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от други места.
Българското семейство получава средна оценка 0,47; от българите 0,43 и

от турците – 0,54.
Турското семейство получава средна оценка 0,63; от българите 0,63 и от

турците – 0,60.
Ромското семейство получава средна оценка 0,54; от българите 0,57 и от

турците – 0,50.

2. ИНДИВИДУАЛИЗЪМ-КОЛЕКТИВИЗЪМ (IND).  Културите  може  да  са
индивидуалистични (висока IND) или колективистични (ниска IND). Отношението между
индивида и групата като едно от фундаменталните начала на културата се програмира
още в семейната рамка. Съществува съответствие между степента на колективизъм и
вероятността  синът да  последва  професията  на бащата.  В  същото  време в  по-
индивидуалистичните общества тази вероятност е малка. В колективистичните култури
конфликтът с другите членове на семейството се разглежда като грешка, тъй като
намалява хармонията му. Обратното, в индивидуалистичните култури конфликтът е
спасителен, тъй като се разглежда като път към истината. Той е нормален елемент на
семейния живот, на който човек може и трябва да се учи, за да го управлява. В колекти-
вистичните  семейства  децата  се  учат  да възприемат  идеите на родителите  си,
лоялността е съществен елемент и мнението на децата се определя от групата; в
индивидуалистичните - обратно, поощряват ги да имат собствено мнение и конформизмът
се възприема като слабост. Същото се отнася и за финансовата зависимост на децата
от родителите, която е силна в  колективистичните и  слаба в индивидуалистичните
култури.  Семейните  празници  са  задължителни  и  извънредно  значими  в
колективистичните култури и обратното, в индивидуалистичните. Отчетени са и различия
в степента на вербално изразяване - по-силна в индивидуалистичните култури, поради
необходимостта от отстояване на собствено мнение. Друго различие е по отношение на
понятията “вина” и “срам” и свързаните с тях изобличения - колективни (семейни) и
индивидуални.  В  индивидуалистичните  култури  водеща  морална  категория  е
индивидуализмът: лично преуспяване и конкуренция и целите на индивида са приоритетни
…, а в колективистичните - водеща категория е колективизмът: семейна подкрепа,
усещане  за принадлежност към  семейството;  целите на  групата и  семейството  са
приоритетни … В индивидуалистичните култури човек сам носи отговорност за успехите
и неуспехите си и вземането на самостоятелни решения се счита за зрялост и сила, а в
колективистичните - групата носи отговорност за човека; самостоятелното решение е
неприемливо,  трябва  да  се  обсъди  и  съгласува  с  групата  (семейството).  В
индивидуалистичните култури добър родител е този, който е подготвил детето си за
самостоятелен живот; добро дете - което живее самостоятелно, а в колективистичните
- животът извън дома на родителите е безотговорност и нелоялност и за двете страни.

Българското семейство получава средна оценка 0,53; от българите 0,50 и
от турците – 0,63.

Турското семейство получава средна оценка 0,44; от българите 0,37 и от
турците – 0,56.

Ромското семейство получава средна оценка 0,42; от българите 0,41 и от
турците – 0,42.

3. МЪЖЕСТВЕНОСТ-ЖЕНСТВЕНОСТ (MAS). Семейството, място на първо
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културно програмиране, въвлича детето в два типа отношения: родители - дете и мъж -
жена. И двете са неравнопоставени, но в различна степен. В “мъжките” култури (висока
MAS), съчетани с висок индекс на властна дистанция (неравенство и грубост) бащата-
съпруг е господар, твърд и неотстъпчив, а майката-съпруга -  подчинена. Мъжът е
“мачо” (пич, сваляч), а жената “мариана” - псевдо-светица, послушна и фригидна. В
културите с висока властна дистанция и “женска” култура (ниска MAS, неравенство и
нежност), двамата родители споделят грижата за качеството на живота и отношенията.
В културите, характерни с равенство и грубост, и двамата са твърди и груби, момчето
се бие често и не трябва да плаче; момичето трябва да е послушно и доволно. В културите,
характерни с равенство и нежност двамата родители се стремят да не господстват и да
дават  примери  за  равноправие.  Това  разпределение  зависи  и  от  степента  на
индивидуализъм в културата. Степента на мъжественост се отнася не само до разпреде-
лението на ролите в семейството, но и до споделянето на определени ценности. В
“мъжките” култури те са по-устойчиви, а  в  “женските”  - по-вариативни. В  “мъжките”
култури и жените и мъжете се възпитават в повече твърдост - героите от филмите са
такива  (Батман, Жената-котка),  честолюбие, инициативност. В  “женските”  култури  -
основното направление и за момчета, и за момичета е скромността, застраховано от
риск поведение (като всички), симпатия към бедните и слабите. Трябва да се отчита и
факта,  че  тази вариативност,  характерна  за  съвременните  семейства в развитите
страни при разпределението на мъжките и женски роли в семейството е сравнително
скорошно явление.

В “мъжките” култури се счита, че жените нямат нужда от по-високо образование,
а от добър брак; а в “женските” -  че жените имат нужда от равностойно на мъжете
образование. Изборът на професия става от гледна точка на възможностите за кариера
(М) и на  основата на  интереса  към някаква определена  сфера  (Ж).  Девиантното
(отклоняващо се) поведение е недопустимо (М) и не се разглежда непременно като
застрашаващо (Ж). Децата се възхищават от интелигентността на родителите (М) и от
приятелското им отношение (Ж).  Момчетата избягват да вършат традиционно «женски»
дейности, а момичетата - “мъжки” (М) и момчетата извършват спокойно традиционно
«женски» дейности, а момичетата - “мъжки” (Ж).

Българското семейство получава средна оценка 0,46; от българите 0,44 и
от турците – 0,54.

Турското семейство получава средна оценка 0,52; от българите 0,54 и от
турците – 0,47.

Ромското семейство получава средна оценка 0,61; от българите 0,62 и от
турците – 0,57.

4. ОТНОШЕНИЕ КЪМ НЕСИГУРНОСТТА (UNA). Културата с висока UNA (общество
със силно изразено избягване на несигурността) дефинира категорията “опасни” - хора,
идеи, вещи…, от които децата трябва да бъдат защитени. Има позволени неща и табу.
Табутата  се предават  от  поколение на поколение. Девиантното  (отклоняващо  се)
поведение е недопустимо. Нормите са много и обхващат целия живот. Има норми по
отношение на прическа, дрехи и език, които са традиционни и задължителни. Често се
среща ксенофобия - “различният е опасен”. Съществува опасност постановката “другите
са  опасни”  да  се пренесе в детското  съзнание и  спрямо собственото  семейство.
Отклоняващото се поведение е недопустимо. Цари напрежение, безпокойство, агресия
и изобщо силни емоции. На родителите и децата е позволено да изразяват емоциите си.
Родителят се цени като експерт, знаещ отговора на всички въпроси. Децата и родителите
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се чувстват по-удобно в структурирани ситуации (ясни цели, точно разчитане на времето,
подробни указания).

В културата с ниска UNA (общество със слабо изразено избягване на несигур-
ността) има малко “опасности” (хора, идеи, вещи…), от които децата трябва да бъдат
защитени нормите са малко и са изразени с прости термини: да си вежлив и да си
честен; девиантното поведение не се разглежда задължително като застрашаващо.
Нормите по отношение на прическа, дрехи и език не са много принудителни и децата
трябва да ги обсъждат. Различният не се възприема като опасен, а по-скоро като смешен
и екстравагантен. Тенденцията за демонстриране на  емоции или агресия е  по-малка. От
родителите и децата се очаква  да потискат емоциите  си. Родителят  се цени  като
интелектуален провокатор и стимулатор. Децата и родителите се чувстват по-удобно в
неструктурирани ситуации (смътни цели, липса на разписание, по-общи указания).

Българското семейство получава средна оценка 0,60; от българите 0,59 и
от турците – 0,61.

Турското семейство получава средна оценка 0,57; от българите 0,54 и от
турците – 0,60.

Ромското семейство получава средна оценка 0,50; от българите 0,53 и от
турците – 0,49.

5. ВРЕМЕВА ОРИЕНТАЦИЯ (LTO). В културата с дългосрочна ориентация (висока
LTO) децата се възпитават в дух на спестовност, настойчивост и грижливост; родителите
и децата имат готовност за краткосрочни жертви в името на дългосрочна печалба;
отношението към времето и точността е смекчено.

В културата с краткосрочна ориентация (ниска LTO) децата се възпитават в
дух на уважение на традицията и изпълнение на задълженията си; семейството има
готовност винаги за печалба и за избягване на загуба; времето и точността са високо
ценени.

Българското семейство получава средна оценка 0,49; от българите 0,48 и
от турците – 0,49.

Турското семейство получава средна оценка 0,56; от българите 0,59 и от
турците – 0,47.

Ромското семейство получава средна оценка 0,49; от българите 0,49 и от
турците – 0,43.

6. УНИВЕРСАЛИЗЪМ - ПАРТИКУРАЛИЗЪМ (UNI).
В универсалистките култури (висока UNI) моралът на семейството е основан

на  универсални  ценности;  обикновено  са  силно  религиозни;  не  правят  морални
компромиси.

В партикуларистките култури (ниска UNI) моралът на семейството е производен
от морала на членовете му и на приятелите; обикновено са слабо религиозни; правят
много морални компромиси.

Българското семейство получава средна оценка 0,50; от българите 0,49 и
от турците – 0,57.

Турското семейство получава средна оценка 0,62; от българите 0,60 и от
турците – 0,65.

Ромското семейство получава средна оценка 0,39; от българите 0,35 и от
турците – 0,41.
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7. ЕМОЦИОНАЛНОСТ - НЕУТРАЛНОСТ (AFF)
В емоционалните култури (висока AFF) има много “опасности” (хора, идеи, вещи…),

от които децата трябва да бъдат защитени; конфликтите в семейните отношения не са
трагедия, а нещо нормално; и двамата родители са твърди и неотстъпчиви, момчето се
бие често и не трябва да плаче; момичето трябва да е послушно и доволно; цари
напрежение, безпокойство, агресия и изобщо силни емоции; семейните празници са
задължителни и извънредно значими; вербалното изразяване е по-експресивно, поради
необходимост от отстояване на собствено мнение.

В неемоционалните (неутрални емоционално) култури (ниска AFF) се дефинират
малко “опасности” (хора, идеи, вещи…), от които децата трябва да бъдат защитени;
идеалът в семейните отношения е хармонията; конфликтите са трагедия; двамата роди-
тели се стремят да не господстват и да дават примери за равноправие; тенденцията за
демонстриране на  емоции или агресия е  по-малка; семейните празници не са значими;
вербалното изразяване е по-семпло.

Българското семейство получава средна оценка 0,50; от българите 0,48 и
от турците – 0,50.

Турското семейство получава средна оценка 0,49; от българите 0,46 и от
турците – 0,51.

Ромското семейство получава средна оценка 0,47; от българите 0,50 и от
турците – 0,38.

8. СПЕЦИФИЧНОСТ - ДИФУЗНОСТ (SPE)
В културата на специфичните връзки (висока SPE) семействата имат много

приятели и познати, с които поддържат  повърхностни връзки; използват много често
механизма на “връзките”; поддържат контакти само с инструментално  предназначение.

В културата на дифузните връзки (ниска SPE) семействата имат малко прия-
тели, с които поддържат задълбочени  връзки; не търсят “връзки” за решение на пробле-
мите си; Поддържат контакти само на основата на дружба и приятелство.

Българското семейство получава средна оценка 0,62; от българите 0,59 и
от турците – 0,72.

Турското семейство получава средна оценка 0,60; от българите 0,56 и от
турците – 0,66.

Ромското семейство получава средна оценка 0,57; от българите 0,59 и от
турците – 0,59.

9. ДОСТИЖЕНИЕ - ПРИПИСВАНЕ (ACH)
В културата на достиженията (висока ACH) семействата считат, че парите са

единствените измерения на успеха в живота; отношението към другите хора се определя
само от техните лични качества; не държат много на образованието, дипломите и титлите,
а на материалните придобивки.

В културата на приписването (ниска ACH) семействата считат, че парите не са
най-важните измерения на успеха в живота; отношението към другите хора се определя
от техния произход; много уважават образованието, дипломите и титлите.

Българското семейство получава средна оценка 0,49; от българите 0,46 и
от турците – 0,56.

Турското семейство получава средна оценка 0,51; от българите 0,46 и от
турците – 0,55.

Ромското семейство получава средна оценка 0,65; от българите 0,62 и от
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турците – 0,68.

10. ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВРЕМЕТО (ATT)
В полихронните култури (висока ATT) хората се интересуват от историята на

семейството и рода си; историята е източник на гордост и вдъхновение; злопаметни са.
В монохронните култури (ниска ATT) хората не се интересуват от историята на

семейството и рода си; бъдещето (мечти, надежди, желания) е източник на вдъхновение;
не са злопаметни.

Българското семейство получава средна оценка 0,46; от българите 0,38 и
от турците – 0,61.

Турското семейство получава средна оценка 0,53; от българите 0,51 и от
турците – 0,59.

Ромското семейство получава средна оценка 0,46; от българите 0,47 и от
турците – 0,48.

11. ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОБКРЪЖАВАЩАТА СРЕДА (ATE)
В културата на контрола (висока ATE) семействата считат, че човек трябва да

се стреми да контролира външния свят (природата); насилието е естествено състояние
на човешките отношения; конфликтите в клас не се възприемат като нещо нормално.

В културата на хармонията (ниска ATE) семействата считат, че човек трябва
да живее в хармония с външния свят (природата); насилието е неестествено състояние
на човешките отношения; идеалът е хармонията; конфликтите са трагедия.

Българското семейство получава средна оценка 0,37; от българите 0,36 и
от турците – 0,35.

Турското семейство получава средна оценка 0,38; от българите 0,36 и от
турците – 0,36.

Ромското семейство получава средна оценка 0,52; от българите 0,53 и от
турците – 0,43.

10.3. СЕМЕЙСТВОТО ПРИ ОСНОВНИТЕ ЕТНОСИ У
НАС

10.3.1. ТИПОЛОГИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО

И при трите етноса може да се говори за традиционно и нетрадиционно (за
етноса) семейство. Среща се трети тип - аномирано, което е най-характерно за ромите.

ТРАДИЦИОННОТО СЕМЕЙСТВО. Обикновено е многолюдно и се състои най-малко
от 3 поколения роднини и близки. Влияние върху детето имат не само майката и бащата,
но и останалите близки, като всеки има своето място според възраст, пол, и влияние.
Ефектът от това влияние зависи от това доколко заедно живеят роднините (най-силен
на село). Най-често се среща при турците и ромите, при които няколко такива семейства
образуват често голям влиятелен род.

Атмосферата в такова семейство е повлияна от традицията и религията. Всяко
дете на което е отредено да расте в такъв вид семейство има своето място в него и то
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се определя в зависимост от неговата възраст, пол, «пореден номер». В голямото и
пълно традиционно семейство цари дух на страхопочитание, уважение, безпрекослов-
но подчинение на  старите  (по-силно изразен при ромите и турците и  по-слабо при
българите) и всичко това се определя от финансовата зависимост на родителите.

НЕТРАДИЦИОННО СЕМЕЙСТВО. Основно се среща в градовете Семейството
най-често е от нуклеарен тип. В него двамата или поне един от родителите е с висше или
полувисше образование. Такива се и повечето смесени бракове.

Най-характерно за смесените бракове и за тези семейства от малцинствата е
категорично етническо  самоопределение,  но  с  осъзнат  стремеж да  живеят  като
доминантния етнос (българи, турци) и същевременно да съхраняват ценностите на
своя. Ясно осъзнатият стремеж на тази семейства да се наложат както сред доминантния
етнос, така и сред своя ги прави много сплотени, амбициозни и твърде чувствителни.

АНОМИРАЩО СЕ ИЛИ ВЕЧЕ АНОМИРАНО СЕМЕЙСТВО. Среща се най-много при
ромите. Характеризира се с безработица, малък или никакъв интерес към образованието,
просене, проституция, алкохолизъм, наркомания, скитничество... Децата са свидетели
на семейна агресия и физически тормоз. Това оказва влияние върху тяхното психично
здраве и понататъшното им поведение в обществото.

МАЛЦИНСТВЕНИ СЕМЕЙСТВА. Семейната поддръжка на детето  служи  за
конструиране на собствената психика - майчин език, музика и т.н. - елементи, водещи до
групата. Тези елементи имат две основни функции: да са база за отношение към другите
социални групи, когато са добре усвоени и интериоризирани и да са бариера за затваряне
и защита при заплаха от другите групи.

ВЛИЯНИЯ ВЪРХУ ДЕТЕТО. Детето от малцинствата е подложено на влияния:
На българското общество като цяло - разпределението на труда и мас-медиите.
На училището - системата на училищната сигурност, на българския език (език на

«другите»). Училището е територия на другите, чуждите, “не-нашите”, и учителят също
е такъв. Детето често се страхува. Училището е опасност за всички деца (страх от
слаби оценки, насилие и пр.), но за детето от малцинството този страх е по-силен. Той е
по-силен и в семейството, особено сред майките.

На семейството - ценности на груповата идентичност; любов на и към родителите;
майчин език (език за емоции и за идентификация) и история; типични ценности: музика,
отношение към труда, смъртта, възприемане на времето и пространството; особености
на груповия живот (организация на семейството, приятелство, любов, сватби...)

ПОЗИЦИИ НА ДЕТЕТО. Детето заема две основни позиции спрямо културния
натиск от страна на мнозинството: затвореност и отвореност.

Затвореността се изразява в дефанзивни, защитни реакции, стремеж да се скрие
в  културната идентичност  на  групата.  Тази  насока  се  стимулира  от  хабитуса на
семейството - начин на живот, говорене, обличане, изразяване на емоции, жестове,
мимика, музика, танци, и т.н. Те действат като една бариера, пречеща за възприемането
на новата култура.

Отвореността се изразява в динамична насока към промяна на своята културна
идентичност и организация и търсене на нови форми за идентификация. Причините са,
че  индивидът  е  способен  да  направи  компромис между  обезценената  семейна
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идентичност във вида, в който е приемлива от обществото (циганин = крадец, мръсен,
прост...) и желаната идентичност, водеща до позицията «Циганин съм, но не съм като
другите цигани...» Именно затвореността основна характеристика на традиционното, а
отвореността - на нетрадиционното семейство.

10.3.2. ПРЕДСТАВА ЗА СЕМЕЙСТВОТО НА МЛАДЕЖИ -
БЪЛГАРИ И ТУРЦИ

В друга публикация [26] бяха поместени резултати от изследване на представа-
та на младите хора за семейството. Съпоставяха се данни от 1974 и 1994 г. (приблизи-
телно границата на едно поколение) за българи и турци. Тук даваме някои от основните
изводи.

Причини за сключване на брак. Мненията са почти аналогични, с тази разлика, че
за турците по-голяма ценност имат децата и добрия бит, а за и мотивът за българите -
избягване на самотата.

Кога да се сключи брак. И двата етноса определят като най-важни предпоставки
жилище, работа, висше образование.

Възраст за встъпване в брак. По този показател мненията на българи и турци
почти напълно съвпадат (26 за мъжа и 23 за жената). Турците запазват, макар и по-
слабо тенденцията от преди 20 г. да считат по-младата възраст за оптимална и за мъжа,
и за жената, но разликата е незначителна.

Отношение към родителската забрана. Турците са по-колебаещи се, докато
българите - по-решителни. И при двата етноса, обаче става въпрос за неподчинение.

Съвместен живот с родителите. Не биха живели с родителите си около 1/3 от
българите и турците. Временно биха го направили останалите. В това отношение трябва
да се отбележи отстъплението от традиционния патернализъм при турците при младото
поколение.

Материална осигуреност на съпруга. При съвременните младежи прави впе-
чатление по-големият прагматизъм на турците, изразяващ се в стремеж към материално
подсигуряване на брака и семейството поне в началото на съвместния живот. Същият
извод важи и за отношението към професията на съпруга. Турците са по-рационални
“избиратели” и включват повече аргументи при преценката на качествата на бъдещия
си партньор.

Местожителство на семейството. Повече от 90 % от турците гравитират към
провинциалните градове, докато българите са по-вариативни. Младите турци не се
стремят вече към селото (традиционно за предишните поколения).

Разведеният и вдовецът като партньор. По-традиционна и консервативна е
позицията на турците, чийто по-строг морал отхвърля подобна комбинация или поне
кара човек силно да се съмнява в нейната успешност.

Предпоставки за щастлив брак. При турците има тенденция към прагматизъм -
акцентите са върху уютната битова обстановка, жилището, секса, докато при българи-
те доминира културният фактор - общите възгледи, еднаквото културно равнище.

Кой да има решаващата дума в семейството. Интересно развитие има при
младите турци. Въпреки, че традиционно са за мъжка власт, за 20 г. процентът на
последните е спаднал над 3 пъти за сметка на привържениците на равноправието
(увеличили се 2 пъти), който е на нивото на представите на българите.

Желани деца в брака. Репродуктивната нагласа на младите българи и турци е
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еднаква - 1,92-1,95 деца. Преди 20 г. при турците много повече са били хората, искащи
над две деца.

Отношение към изневярата. По този параметър са отчетени едни от най-значи-
телните разлики между българи и турци. Турците са безкомпромисни и отмъстителни,
българите - толерантни и склонни към прошка.

ИДЕАЛЕН МОДЕЛ НА СЕМЕЙСТВОТО. Структуралистичните изследвания на
възпитателните стилове на родителите дават възможност да се откроят няколко типа
семейства. Това може да стане според теорията на Хак Келерхалст и Клеопатра
Монтандон на базата на три главни дименсии на семейните отношения [28]:

Вътрешна кохезия - определя се от начина на взаимодействие на членовете
на семейството между себе си. Едно “добро” семейство е това, което мисли за общността,
за консенсуса. Акцентира се върху автономията на членовете. Те се изживяват като
различни, имат определена територия. Има йерархия на “ние” - първо “ние-групата”
дефинира териториите на индивидите и второ, индивидите дефинират принадлежността
си към “ние-групата”.

Външна интеграция - определя се от начина, по който семейството се отваря
към по-широки  социални  пространства. Търсят  се  други  семейства  за  контакт  -
информационен и друг. Определя  се  степента  на  “домошарство”  на  семейството.
Отвореността  е  особен  параметър  на  семейните  отношения.  Тя е  състояние на
равновесие. Без нея семейството се задушава, обзема го рутина и прекалена  зависимост
на членовете един от друг.

Морална регулация - определя се от начина, по който семейството координира
междуличностните отношения и поведенчески актове, маниера на кооперация. Може да
се говори за нормативна регулация, тъй като стабилните отношения основно се базират
на поведението, което трябва да се регулира. При регулацията става съпоставяне на
статут и поведение. От друга страна трябва да се подчертае, че регулацията е функция
на контракта на членовете и комуникацията. Всяка ситуация се дефинира, интерпретира
и адаптира специфично.

ТИПОЛОГИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО ПО КЕЛЕРХАЛС-МОНТАНДОН. Основните две
дименсии - вътрешната кохезия и външната интеграция определят следната типология
на семейството:

       СЛИВАНЕ

“ДРУЖЕСТВО” “КРЕПОСТ”

ОТВОРЕНОСТ ЗАТВОРЕНОСТ

“АСОЦИАЦИЯ” “ПАРАЛЕЛ”

    АВТОНОМИЯ

“Паралел” - характеризира се със затвореност спрямо външния свят и автоно-
мия. Домошари, живеят за себе си, гледната точка е собствената, не търсят външни
контакти. Всеки член има собствена територия (символна и физическа). Дейностите не
са общи, ролите са твърде диференцирани. Областите на интересите ни най-малко не се
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засичат.
“Крепост” - характеризира се със затвореност и стремеж към сливане (кохезия).

Тук външните контакти се разглеждат като фрустрати или дори заплахи. Членовете са
обединени максимално в мненията и дейностите си. Удовлетворението един от друг е
много силно.

“Дружество” - характеризира се със отвореност към външния свят и сливане.
Акцентът е върху откритостта към другите (вътрешна и външна). Отвореността е основа
на диалог, комуникация. Консенсусът е основен ресурс, както и чувството на общност.

“Асоциация” - характеризира се със отвореност и автономия. Акцентира се
върху специфичността и независимостта на членовете. Значителна е важността на
индивидуалните  контакти  с  външните  хора.  Влиянието  на  “ние-групата”  върху
поведението и ресурсите на членовете е само частично.

Основните измерения на семейния живот са:
Сливане – характерно за семействата тип “дружество” и “крепост”;
Автономия – характерно за семействата тип “асоциация” и “паралел”;
Отвореност – характерно за семействата тип “асоциация” и “дружество”;
Затвореност  – характерно за семействата тип “крепост” и “паралел”.

ИЗСЛЕДВАНЕ. Изследването е проведено през 2001-2002 г. с 437 студенти от
педагогически специалности в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.
От тях 366 българи и 71 – турци и 356 жени и 81 - мъже. Зададен е въпросът: Кой е
предпочитаният от Вас модел на семейство (по Келерхалст-Монтандон)?

Резултатите са следните:
1. Най-предпочитаният модел е “Дружество” – избран от 59,38% от българите и

78,87% от турците. Втори по важност е моделът “Асоциация” – избран съответно от
36,61% от българите и 18,30% от турците. Тези два модела (с обща характеристика
отвореност) са по сърцето общо на над 97% от всички изследвани. Останалите два
(затворени – “крепост” и “паралел”) са периферни.

2. Българи и турци си приличат по отношението си към отвореността като
характеристика на семейството. Тя е предпочитана от 48,22% от българите и 48,59%
от  турците. Различията между българи и  турци  са по линията автономия-сливане.
Моделите с характеристика сливане (“дружество” и “крепост”) се приемат от 30,87% от
българите и 40,84% от турците, а тези с характеристика  автономия (“асоциация” и
“паралел”) – съответно от 19,12% от българите и 9,15% от турците.

3. Няма съществена разлика между предпочитанията на жените и мъжете –
българи. Семейството тип “асоциация” се предпочита от по 36,64% (ж) и 36,48% (м);
“дружество” - 60,61% (ж) и 56,75% (м); “крепост” - 1,37% (ж) и 4,04% (м); и “паралел” -
1,37% (ж) и 2,70% (м). Доминира стремежът към отвореност - 48,63% (ж) и 46,62% (м) и
сливане - 30,99% (ж) и 30,40% (м). На трето място е автономията - 19,00% (ж) и 19,59%
(м). Затвореността практически е изключение - 1,37% (ж) и 3,37% (м). Общо се вижда, че
мъжете са малко по-вариативни.

4. За разлика от това, при турците вариациите са големи: Семейството тип
“асоциация” се предпочита от 18,75% (ж) и 14,28% (м); “дружество”  - 81,25% (ж) и
57,14% (м); “крепост” - 0,00% (ж) и 28,57% (м); и “паралел” – 0,00% (ж) и (м). Няма
съществено различие в отношението към характеристиката сливане - 40,62% (ж) и
42,88%  (м)  и автономия  -  9,37%  (ж) и  7,14%  (м).  Различията  са по отношение на
отвореността  - 50,00%  (ж) и 35,71% (м) и  затвореността  - 0,00% (ж) и 14,28% (м).
Основният конфликт в турските семейства би трябвало да е по линията на стремежа на
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туркините към отвореност и много по-често срещаното противопоставяне от страна на
турците.

10.3.3. СЕМЕЙНАТА СРЕДА ПРИ ОСНОВНИТЕ ЕТНОСИ У НАС

Данни за особеностите на семейството при трите основни етноса у нас може да
се видят и в други наши публикации [27; 29].

Най-важният извод от тях е, че близостта между семейните среди на трите
етноса е значителна, като най-голяма е между роми и турци (коефициентите на корелация
са: българи-роми=0,48; българи-турци= 0,56; турци-роми = 0,69).

БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО. То е значително “по-меко” в отношението си към
децата - съотношението на строгост към либерализъм е 0,51 към 1 (недостатъчна строгост
при наказание в 24,63%, завишено ниво на удовлетворяване на потребностите на детето
в 7,46% и недостатъчно количество забрани - 20,90%  от случаите, заедно с това изпит-
ва по-голяма възпитателна неувереност (6,47% ) за разлика от турското, което сигурно
следва традиционния за етноса си морал. Българчето расте в най-либерална възпи-
тателна среда.

Много по-рядко се среща семейство с “по-твърд” стил на възпитание: със завишен
контрол (14,93%) и извънредна строгост при наказание (7,46%).

Българското  семейство  е  с  най-рядко  срещани извънреден  невротизъм и
неправилни нагласи във възпитанието.

ТУРСКОТО СЕМЕЙСТВО. То има най-”твърд” стил на възпитание от трите основни
етноса:  съотношението на  строгост  към  либерализъм  е 2,25  към  1. Твърде  често
отношението към детето е определено от контрола, строгостта и забраната, които се
срещат в доста турски семейства в по-силна от необходимата степен (съответно в
18,66% от семействата, 44,78% и 50%). Заедно с това, обаче често се срещат и случаи
на либерализъм: завишено удовлетворяване на потребностите на детето (17,16%),
недостатъчно количество забрани към детето (19,40%), недостатъчна строгост при
наказание (14,93%). Тъй като турското семейство е с най-висока педагогическа култура
(липсват случаи на съперничество между родителите, възпитателната неувереност е
на най-ниско ниво от трите етноса - 5,49%при 6,47% на българите и 8,16% на ромите), по
скоро може да се говори за два типа турско семейство - традиционен и либерален.

Обща за всички етноси е тенденцията за предпочитане на традиционните мъжки
качества, но много по-силно изразена при турците (66,42% срещу 26,12% при българите
и 30,61% при ромите).

Още нещо трябва да се отбележи за турското семейство: то е най-невротично
(неадекватни родителски чувства, фобия от загуба на детето). Извънредният невротизъм
формира 4,73% от семейната атмосфера срещу 2,00% на българското семейство и
2,04% на ромското семейство. Към това трябва да се прибави и фактът, че то е и
семейството с най-много и силни неправилни нагласи - 18,84%.

РОМСКОТО СЕМЕЙСТВО. То е от маргинален тип и гравитира към другите два
по-многобройни етноса. Не трябва да се забравя и че ромите са нехомогенен етнос с
различни вътрешни субкултури и съответно семейни култури. Повечето семейства са
по-близки  до  турските по  нагласи  (градски  роми)  -  съотношението  строгост  към
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либерализъм  е 1,59 към 1. Сред тях доминират “твърдите” семейства: със завишен
контрол над детето (40,82% - 2-3 пъти по-често срещан от другите два етноса), забрани
(30,61%) и строгост при наказание (30,61%). Доста са и либералните - със завишено
ниво на удовлетворяване на потребностите на детето (24,49%) и недостатъчна строгост
при наказание (20,41%). Сигурно и едното и другото се срещат в някои семейства, защото
непоследователността във възпитанието (признак за ниска педагогическа култура) е
няколко пъти по-честа, отколкото при другите два етноса (14,29% срещу 3-4%). Ромското
семейство също е и  най-неуверено при възпитанието.
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11. ДЖЕНДЪР-ПЕДАГОГИКА

11.1. ДЖЕНДЪР

ДЖЕНДЪР (GENDER). Думата “джендър” (“род”, “пол”) се използва за означаване
на тези аспекти на сексуалната идентичност, които са с културна, а не с биологична
природа. Например, развитието на пениса или вагината са биологически сексуални харак-
теристики; в същото време, носенето на рокля или панталон е културна характеристика,
свързана с “джендър”. Културата има “джендър”- измерения. Трансмисията й е свързана
и с трансмисията на тези характеристики.

Джендърът (няма адекватен български термин) се определя като “съвкупност
от психологически, социални и културни особености, често свързвани с биологическите
категории мъж и жена”  (Cook,  1993). Сексуалната социализация е свързана с различно
отношение към достиженията и отношенията, оттам и социалните норми за мъжете и
жените са различни, те имат различни възможности, към тях се отправят различни
очаквания. Мъжете се социализират за ролите на лидер (най-често авторитарен), а
жените - за грижа и поддръжка на другите. Това е “нормално” и “естествено” (Tisdell,1993;
Collard,Stalker, 1991).

Enns (1991) установява, че традиционните теории за личността свързват “здра-
вата” идентичност с доминиращите в западните културни норми достижения, индиви-
дуализъм, успех и самообезпечаване, черти, обикновено свързвани с мъжествеността.
Новите модели (Гилиган, Беленки) също се свързват с джендър-стереотипи, формирани
от социокултурния контекст, в който идентичността се развива. Блундел (Blundell,1993)
предупреждава, че идеята за социалните очаквания относно сексуалните роли преувели-
чава важността на индивидуалните отношения и минимизира икономическите и социални
сили, с които индивидите контактуват. [97]

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ПОЛ И ДЖЕНДЪР. Една от най-важните постановки на
феминизма и отношението на пол и джендър. Когато джендерът е възприеман като
производен от социални процеси и като реализация на културни значения на мъжественост
и женственост,  тогава става възможно да  се направи  различие  между   джендера
(социокултурен аспект) на човека и неговия пол (биологически аспект). [181]

МОДЕЛИ ЗА СЪОТНОШЕНИЕТО ФЕМИННОСТ-МАСКУЛИННОСТ.   Това
съотношение е определящо за взаимоотношенията и в крайна сметка за ролите, които
един човек изпълнява в живота. През вековете е имало различни разбирания за това.
Най-известните модели са следните:

1. Дихотомически: “човек е или мъж, или жена”. Той е много стар (Платон) и в
съвременен вариант най-добре се представя от К. Гилиган. Счита се, че мъжете са
насочени към инструментални, а жените - към експресивни роли. Оттам има и два вида
морал - мъжки и женски със съответни линии на развитие.

2. Континуално-алтернативен: “колкото повече маскулинност, толкова по-малко
феминност и обратното”. Това е развитие на предходния модел, който отчита съчетава-
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нето на феминност и маскулинност във всеки човек. Образно това се изразява в допъл-
ващи се до 100 проценти (например 70% към 30).

3. Модел на мъжествеността: “доколко човек е мъж”. Известна е теорията на
Б.Уитхей: психическото благополучие зависи от степента, с която е представена във
всеки човек мъжката половоролева ориентация. Отношението благополучие-андрогин-
ност  е  основен  атрибут  на мъжкия  компонент.  Влиянието върху  феминността  е
незначително.

4. Ортогонално-андрогинен: (С.Бьом, И.Бенойст и др.). Човек е андрогинно
(двуполово)  същество,  като  терминът  “пол”  има преди  всичко  социална  същност
(джендер), маскулинността и феминността са независими измерения на човека, а инди-
видите с достатъчно силно изразеност едновременно на мъжественост и женственост
са андрогинни. Човек изпълнява в обществото и “мъжки” и “женски” роли, които според
случая изискват реализация и на феминност, и на маскулинност. Оптималната андроги-
ния дава възможност за социална гъвкавост и адаптивност, докато изразената фемин-
ност или маскулинност водят до психически дискомфорт и дезадаптация, до тревож-
ност,  пасивност и ниска  самооценка при изпълнение на дейности или встъпване в
отношения, свойствени за другия пол. [По: 33]

СЕКСУАЛНИ РОЛИ. Теорията за сексуалните роли е важна за феминизма, тъй
като е свързвана с джендера като социокултурна определеност. Сексуално-ролевата
социализация указва начините, по които момчетата и момичетата общуват от момента
на раждането си. Остава необяснимо, защо, след като тези роли са определени, някои
мъже и жени  се  отказват или  се  съпротивляват  на  джендер-тъждествеността  в
предписаните пътища. [165]

МОДЕЛ НА КЛАЙН ЗА СЕКСУАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЯ. Моделът на Клайн (Klein,
1990) включва три възможни избора - хетеросексуалност, хомосексуалност и бисексуал-
ност. Изборът се определя от фактори като: сексуална привлекателност, сексуални
фантазии, емоционално привилегировано социално предпочитание, само-идентификация,
начин на живот, сексуално поведение. Моделът включва и компонента време, който
представя възможност за изменение в сексуалната ориентация. Той дава възможност
и за реконструкция и управление на ориентацията чрез въздействие на факторите.

Моделът е критикуван за това, че е дуалистичен, че не дава възможности за
асексуално поведение,  за автоеротично поведение,  за насоченост  към  животни и
предмети и за духовни (религиозни) влечения. [93]

11.2. РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ДВАТА ПОЛА. Доминирането на мъжете в историята и в
съвременния свят, особено в такива сфери като  наука, изкуство, политика се отдава на
два фактора: (1). биологическите (генетически) различия; (2). социалните условия (систе-
ма на възпитание,  разпределение на орлите), благоприятстващи доминирането на
мъжете.

Различията са големи в различните култури, където има различно фактическо
съотношение на биологичния и социален фактор, определящ половите роли. Доказано е
влиянието на социализацията върху хормоналното развитие или социалното определя
биологичното, а не обратното. В резултат нараснаха споровете за това, кое всъщност е
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мъжко и кое - женско  [177]
Различията между половете отдавна са предмет на множество изследвания.

Твърде много са параметрите на различието [33; 102]:

ГЕНЕТИЧЕСКА ФУНКЦИЯ. Генетическа функция на мъжете и жените е различна.
Мъжете са носители на еволюционност, а жените - на консервативност; изменчивост-
та е по-силна при мъжете във филогенетичен план, а при жените - в онтогенетичен
план. Значението за потомството също е различно: мъжът определя качеството, а
жената - количеството на вида. Това е видно и от съотношение на половете: при зачева-
не на 170 мъжки индивида съответстват 100 женски; при раждане съотношението е 103-
107 към 100; детската смъртност при мъжете е също по-висока - 127-148 към 100;
затова пък в зряла възраст на 100 мъжки съответстват 106 женски индивида

Зачеването на мъжко или женско дете се определя от някои закономерности: по-
голяма е вероятността за момче при интензивен сексуален режим, а за момиче - след
въздържание; момчетата се раждат по-често при млади родители (оптимална възраст
18-20 г.), като особено значение има възрастта на бащата; с поредността на раждането
се засилва вероятността да се роди момиче; ако бащата е с повишени мъжки полови
хормони, се раждат по-често момчета и пр. (В. А. Геодакян).

ИНТЕЛЕКТУАЛНО РАЗВИТИЕ. Жените в ранна възраст (до 7 г.) обикновено
изпреварват мъжете в интелектуалното развитие. Като правило на възраст 20-30 г. и
след това средните показатели за обща интелигентност на мъжете и жените не се
различават значимо. Различията са във вариативността. Сред мъжете има значително
повече  както  умствено изостанали,  така  и интелектуално надарени. Като правило,
мъжете преобладават сред победителите на всички видове олимпиади.

Жените по-добре изпълняват тестове за скорост на възприемане на знакова
информация  и  изображения;  по-добре  запомнят локализацията  на предметите  в
пространството; като правило, превъзхождат тестовете за креативност; по-добре е
развита фината моторика; по-добри са в скоростта на аритметическите операции.

Мъжете  значително  по-добре  се  справят  пространствени  тестове  (до
съотношение 2:1); те по-добре изпълняват задачи за различаване, за откриване на прости
фигури,  скрити в  сложни. Редица  изследвания  установяват,  че  полови  различия  в
успешността на изпълнение на задачи за пространствено мислене съществуват още
във възрастта преди половото съзряване (8-9 г.).

Различия в математическите способности в полза на мъжете се регистрират
след 11-12 г., основно при решаване на задачи с високо ниво на сложност и творчество
и с  възрастта нарастват  (в  зряла възраст  високи резултати се демонстрират  в
съотношение 13:1). Около тази възраст се проявяват различията в полза на жените в
областта на перцептивните и вербални умения. Те по-рано усвояват четенето, речта им
е по-богата. Тази разлика се запазва и по-нататък.

Познавателният стил на мъжете е по-аналитичен, а на жените - по-синтетичен.
Речта на мъжете е предметна и инструментална, основното й съдържание е дейността,
а на жените е пасивна, дружеска по-изобретателна, с основно съдържание - емоциите.

Най-силно развитите сетива са различни: за мъжете - зрението, за жените -
слухът. Жените доминират и по отношение на паметта.

Правени са опити различията между мъжете и жените да се обяснят с влиянието
на  личностни  особености,  в  частност  с  половата  роля,  която  изпълняват.
Маскулинизираните жени се справят по-добре от феминизираните с математически
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тестове; те имат по-високи достижения в науката.
Най-интересните данни са получени при сравнение на хомосексуални и хетеро-

сексуални мъже. При  изпълнение на  личностни  тестове  (интелект) резултатите на
хомосексуалите са междинни между жени и мъже – по някои параметри са по-добри, по
други – по-лоши.

Високото  ниво  на  тестостерон  в  кръвта  засилва  резултатите  на жените  и
намалява резултатите на мъжете по “мъжките” параметри.

ЛИЧНОСТНИ ОСОБЕНОСТИ. Мъжете са с по-малка внушаемост, тревожност,
чувство  за  вина,  импулсивност,  негативизъм,  социалност,  способност  за емпатия,
самоконтрол, особено при афект и болка и по-голяма съревнователност, егоцентризъм,
авторитарност, интерналност, самоуважение. По отношение на лидерството мъжете
са по-доминантни, а жените - по-подчиняеми. По отношение на стресоустойчивостта -
мъжете  са  по-чувствителни  към  професионален  стрес,  а жените  -  към  житейски
събития.

Жените най-успешно се справят със стандартни дейности, а мъжете - с не-
стандартни.

Мъжете се изявяват с предметен и инструментален стил на дейност и общува-
не, а жените - с емоционална експресивност. Доминантната дейност на мъжете е
активност, самоутвърждаване, докато на жените - общуване, контрол на психоклима-
та. Общата насоченост на мъжете в общуването е към самата дейност, а на жените -
към междуличностните отношения. В общуването мъжете проявяват стремеж към
открито общуване, а жените - стремеж към общуване в закрити групи. Типът дружба и
любов, характерни за мъжете е утилитарната, а за жените - експресивната.  Мъжете
по-често демонстрират емоционално безразличие.

В оценката на качествата на другия пол, мъжете са по-адекватни при оценката
на жени, които са им безразлични или мразят, докато жените са по-адекватни при оцен-
ката на мъже, при общо положителни отношения.

Сексуалността на мъжете е еднообразна, а на жените - циклична, сексуалната
избирателност на мъжете е понижена, а на жените - повишена, сексуалното съзнание
- праволинейно и вариативно, главната цел на секса - оргазъм и психичния компонент на
секса; чувствителността към външната среда при секс - по-малка и голяма отвлека-
емост при жените.

ПОДЧИНЕНИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО. Мъжете имат по-голяма склонност към
бунтовно поведение и конфликт с властта, отколкото жените, които по-лесно възприемат
йерархичните  структури. Този опозиционен  стил при  мъжете е регистриран още в
детската градина, заедно с тенденцията при жените да се избягват конфликтите и да се
съхрани  хармонията. Още  в  тази ранна  възраст  мъжът  възприема  живота  като
конкуренция, а жената  - като дружба и общуване. [102]

Ситуацията  в  училище е  много интересна: формалната  училищна  култура
стимулира «женско» поведение (например, да се седи спокойно, да се говори тихо, да не
се влиза в конфликти и пр.), в същото време  неформалното  - “мъжко”. “Послушното»
момче често е отхвърляно от своите съученици. Доминирането на учителки в училище
води до по-ниска търпимост към “мъжкото” поведение, то феминизира момчетата и по
същество работи против развитието на положителна мъжественост.

УВАЖЕНИЕ. Уважението се приема и от мъжете и от жените като основа на
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социалното взаимодействие, но има съществени вариации. Жените типично поставят
в основата му скромността (добър = скромен), докато мъжете обикновено разглеждат
скромността като самоунижение и свидетелство за емоционална ненадежност.

Жените имат тенденция да жертват честността в името на хармонията – съглася-
ват се, поддържат и съчувстват, докато мъжете имат тенденция да подлагат на съмнение,
лъжат и оспорват. Речта на жените е афилиативна (присъединителна), а на мъжете –
съперничеща.

АГРЕСИЯ. Мъжете като цяло са по-агресивни, по-често се изявяват при открита
агресия; жените, обаче са не по-малко агресивни, ако считат, че агресията е справедли-
ва и ако от тях е снета отговорността.

ТЕОРИЯТА НА ГИЛИГАН. Повечето теории за човешкото развитие са основани
на  изучаването на мъже, при това обикновено от бялата раса, от ограничен кръг етноси,
култури  и  пр. Най-последователни в  критиката  си  за недостатъчното отчитане на
особеностите на жените в тези теории са Керъл Гилиган (Gilligan), Беленки (Belenky) и др.
автори. Една от най-известните съвременни теории за ролите на пола всъщност е доста
традиционна и консервативна. Това е Теорията за иманентната полова стратифика-
ция на Керъл Гилиган. Според нея жените имат различни от мъжете насоки на развитието,
свързани с различната идентичност, определяна от отношенията, връзките с другите,
близостта, за разлика от мъжката идентичност, основно насочена към самоопределени-
ето и автономията, бъдещето и обществената сфера, работата за обмен на блага. Же-
ната е насочена към настоящето и личната, семейната сфера, работата в семейството.
Жените предпочитат сътрудничеството пред съревнованието. Моралните им решения
се основават преди всичко на грижата (определящ контекст на отношенията), а не на
справедливостта и реда, как-то е при мъжете (Liddell, 1993).

ЖЕНСКА И МЪЖКА ЕТИКА. Двата пола  се различават и  по  типа морал и
възпитание. Мъжете са възпитавани в повече автономност, докато “женският” морал
е с повече забрани и регламентации.

Има изследвания, които допълват тази постановка. Каземек (Kazemek,1989)
идентифицира мъжка и женска етика: мъжката е основана на обективност, изразява се
в съждения, правила и йерархия на ценностите; женската е свързана с взаимоотноше-
нията,  изразява се в грижа и отговорност за другите. Тази теза се поддържа и от Гилиган
(Gilligan), която определя етическите различия по линията правосъдие-грижа, как-то и от
Лидел  (Liddell,  1993).  Изследванията  на  Росенер  (Rosener,  1993)  доказват,  че
предпочитаният от мъжете стил на лидерство е  “ръководство и контрол”, а жените
предпочитат да работят в интерактивен режим, при споделяне на властта и информаци-
ята. [97] Много различно е отношението към смъртта. Типичните чувства за мъжа са
страх, емоционално неприемане, докато при жената е известен т. н. “Комплекс на Арле-
кино” - загадъчност и привлекателност на смъртта.

11.3. ДЖЕНДЪР-СТИЛ

ДЖЕНДЪР-СТИЛОВЕ. В рамките на своя социален пол (джендър) и на свързания
с него статус, всеки човек изпълнява и присъщи на другия пол роли (или се реализира в
дейности, изискващи изява на противоположни качества), като съхранява винаги опре-
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делен  стил на работа и  поведение  -  предимно феминен, или маскулинен,  или пък
андрогинен. Основните съдържателни характеристики на така обособените стилове са:

ФЕМИНЕН СТИЛ: грижа, отговорност, привързаност, потапяне в социума, вну-
шаемост, социалност, стандартност, подчиняемост, тревожност, емпатия, импулсив-
ност,  негативизъм, стремеж  към  интрагрупово общуване, експресивност,  комуника-
тивност, емоционалност, избухливост, изменчивост, миролюбивост.

МАСКУЛИНЕН СТИЛ: обособяване, право, справедливост, индивидуализация,
агресивност, нестандартност, откритост, доминантност, самоутвърждаване, съревно-
вателност,  авторитарност,  утилитарност, предметност,  инструменталност,  властност,
сдържаност, увереност, постоянство, разсъдливост.

АНДРОГИНЕН ТИП: равномерно съчетава двата други стила, без осезателен
превес на единия или на другия. В резултат например, андрогинните жени са по-ориенти-
рани към успех и са по-доминантни, с по-силно изразена личностна защита, а андрогин-
ните мъже са с по-високо социално познание с произтичащите от това последици.

11.4. ФЕМИНИЗМЪТ

ОСНОВНИ ТЕРМИНИ. Много широко се употребяват два термина, характеризиращи
отношението към жените в нашия век:

Феминизъм - терминът е въведен при изследвания в исторически план. Жената
е експлоатирана традиционно още от патриархално време. Чрез женитбата си тя се
обричала на робство.

Сексизъм (sexage) - термин, въведен от Колет Гуилаумин (C. Gwillaumin) с
разбирането, че има две основни социални класи - мъже и жени. Жената е подложена на
експлоатация и унижения (сексизъм - расизъм, “жената е негърът на света…”), като
така са около 90% от всички жени (омъжените - 100%). [219]

ФЕМИНИЗМЪТ КАТО АСПЕКТ НА ПОСТМОДЕРНИЗМА. Феминизмът е осмислян
от различна  позиция  (марксистски феминизъм,  радикален лесбийски  феминизъм,
неотрационалистки феминизъм,  черен феминизъм),  но има  някои общи моменти.
Постмодернистите изтъкват, че знанието има много пътища и всеки от тях е частичен,
фрагментарен и непълен. Постмодерният подход подчертава важността на историческия
контекст, на измененията и на очакванията за изменения след определено време. Пост-
модернизмът отхвърля редукционизма и наивния дуализъм, които водят до дихотомии
в случаите на хетерогенност, включително и по въпросите на човешкия пол. Феминизмът
акцентира на джендера и на властта и по този начин прибавя към постмодерния дискурс
социално критически анализ и императив за действия. Тази  стратегия интерпретира
жените като една от угнетените групи и се стреми да развие и реализира техния потенциал.

Подходът към различията между половете и сексуалността е постмодернисти-
чен. Унитарните, монолитни теории за различията се отхвърлят. Различията са естестве-
но явление, което има определени, характерни двигатели, които са по същество различни
за мъжете и жените. Тези различия са относителни и са  свързани с исторически и
културни социални променливи като религия, образование и медицина. Осмислянето на
различията на половете и сексуалността отразяват социалните отношения, свързани с
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етническата принадлежност и социалната класа и е културно управлявано. В резултат,
някои сексуални опити, разбирания и методи са узаконени, а други - не или остават
скрити. Постмодерният феминизъм е за разнообразие “в пределите на групата” и отхвър-
ля гравитирането към крайностите на проявлението на мъжествеността и женстве-
ността, като дава възможност за съществуването и на междинни варианти и на разно-
образни опити. Вместо понятието “сексуалност” (sexuality) се използва “сексуалности”
(sexualities) (Baber & Allen, 1992; Daniluk, 1998). [92; 93]

ФЕМИНИЗМЪТ В КОНСТРУКТИВИСТКА ПЕРСПЕКТИВА. Постмодерният
феминизъм застъпва конструктивистка перспектива. Това означава, че се отхвърля
есенциалисткото предположение относно естествеността на различията между половете
и сексуалността; тези различия са резултат от продължително и  комплексно изграждане,
процес, на който влияят различни исторически и културно определени фактори. Има
физиологични различия на половете, но аспектите на типа желания (концепция за пол),
обектите  и  целите  на  желанията  (сексуална ориентация,  сексуално  съгласие)  и
интерпретациите на сексуалните опити са съществено  формирани от културата и опита.
Такъв подход  свързва  различията в половете и  сексуалността  с  общуването и  ги
обяснява с връзката на биологичната основа, индивидуалните характеристики и соци-
алните влияния. Различията се разглеждат като процес, по-скоро епизодичен, отколкото
непрекъснат и дълбоко повлиян от актуалната обкръжаваща среда и  социалните
предписания. Сексуалността не може да бъде разбрана без контекстното основание и
отношенията не може да се изменят без анализ на средата, в която се реализират.
Конструктивисткият  подход  не приема  еднородността  и  същевременно допуска
промяната в пределите на културата, между културите и след известно време. [93]

ЖЕНСКИ МОДЕЛИ НА РАЗВИТИЕ. Кафарела (Caffarella, 1992), анализирайки
традиционните и алтернативни модели на женското развитие стига до следните изводи:
(1). отношенията са ядрото на женската Аз-концепция; (2). идентичността и интимността
са проблемите с най-голяма важност; (3). женското развитие обикновено не следва
линейните модели, характерни  за мъжете;  (4). очакванията на жените от различни
възрасти, свързани със зрелостта са много вариативни. [97]

ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С РАЗЛИЧИЯТА НА ЖЕНИТЕ. В различни публикации се
отбелязват различни проблеми, свързани с “различността” на жените.

Първичното стереотипизиране на традиционните сексуалните роли на мъжа и
жената - различието се постулира, без да се доказва.

Свързани ли са очевидните различия в психологическите характеристики на
мъжете и жените с вродени биологични особености на двата пола или са резултат от
различни жизнени опити, придобити в специфично време, място и култура (джендер).

Обществото е от “мъжки тип” - социализацията, неравният достъп до властта и
образователните системи, преобладаващо конструирани по линеен, аналитичен модел,
характерен за мъжете, девалвират емоциите, приятелството, водят до недостатъчно
доверие и чувство за собствено достойнство у жените.

Бар-Джам (Bar-Yam, 1991) оспорва силата на влиянието на социалните и културни
фактори върху психологическите различия  между  половете  при  формирането  на
идентичността. Потребността да си различен и да си привързан са еднакво развити в
двата пола. Съществува баланс между автономия и взаимозависимост, диференциране
и интеграция. Тенденцията да си в единия или другия край на континуума, е повече
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свързана със социалните очаквания, житейския опит и културните ценности, отколкото
със пола. [97]

МАЙКА И ДЪЩЕРЯ. Андрейт и Гонзалес доказват, че женското знание не е
изследвано и осветлено достатъчно, поради три причини: (1). в традиционната култура
и  етика  жената  остава  на  заден  план,  по-ниско е  оценявана  от  мъжа;  (2).  при
изследванията на женските качества, те се обсъждат сами за себе си, а не в съпоставка
с мъжките; (3). етическите различия в отношението към жената и детето се считат за
естествени.

Педагогическите взаимодействия между майка и дъщеря са непоследователни,
импровизирани и контекстуални. Основно се свеждат до устни взаимодействия от типа
на съвети, разказване на поучителни истории и предаване на практически опит, свързани
с положението на домакинята. То се определя от социоикономическите условия на живот
и културните традиции. В това число са и етническите. Основният проблем е, че бабите
и майките (от латинските малцинства) са възпитавани в патриархален дух на подчи-
нение, което подтиска  развитието на техния творчески,  сексуален и интелектуален
потенциал.

Изключително  се  подчертава  значението  на  девствеността,  чистотата,
привързаността към дома и семейството, подчинението на по-възрастните и на мъжа.
Жената  е  собственост  на  мъжа.  Тя  трябва  да  подтиска  своята  сексуалност,
проявленията на която са срам и позор.

Традиционното възпитание се сблъсква с “американското”, което е свободно и
се счита за развратно. Традиционността се счита за предимство.

Има  цялостна  женска  култура по  линията баба-майка-дъщеря.  “Закони”  на
поведение, предавани от столетия, основани на “женската лоялност”. [235]

БЮРОКРАТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОЛ. Съгласно Макс Вебер, централен
елемент на бюрократическата организация е нейната безличност. Съгласно този критерий,
формалната организация функционира независимо от индивидуалните характеристики
на нейните членове и полът не би трябвало да влияе на действието на организациите.
Това не е така. В обществото масово се среща неизгодна за жените полова диференциация.
Отношенията между шефа  и  секретарката  са парадигмални  за организационните
отношения между мъжете и жените. Този факт може да се означи като “асиметрична
джендърна култура” (Урсула Мюлер) [58]

11.5. ПЕДАГОГИКА НА СЕКСУАЛНАТА
ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ

ПРОБЛЕМЪТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ И ЕГАЛИТАРИТАРЕН ИДЕАЛ. Доминиращите
съвременни политически идеали работят против признанието на сексуалните различия;
те водят до символна бедност на жените: няма достатъчно женски модели и стандарти
за образования и свободно от мъжко влияние самоусъвършенстване. [200]

ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ЖЕНИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО. Една от особеностите на
съществуващата теория и практика е универсализирането на мъжкия модел на познание
и изобщо на контакт  със света и  приемането на половите различия за  вторични и
несъществени за познавателните процеси. Жените навлизат в “мъжкия” свят на обра-
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зованието и културата лишени от власт, лишени от възможността да използват своя
собствен жизнен опит, чувствеността на своето тяло и свързаното с него познание; те
са чужди на културния и образователен символен свят, където единственият творчески
подход към знанието и истината е мъжкият. Затова и много от момичетата при контакт
с училищната култура трудно и бавно се приспособяват и тя си остава чужда за тях.
[200]

Като пример може да се приведе отношението на момичетата в САЩ към спорта
в училище. Въпреки, че в САЩ цялото училищно законодателство дава равни права и
възможности на двата пола за участие в спортни дейности, и до сега жените имат
непропорционално малко участие. [238]

Социалният контекст на живота на момичетата оказва силно влияние на техните
спортни избори и възможности поради финансовите им възможности. 33 % от афроаме-
риканките и 18% от белите нямат възможност за заплащат оборудването и уроците.
Белите момичета имат три пъти по-големи възможности за частни занимания (21%
срещу 7%).

Девойките с нисък статус изпитват недостиг на информация за упражнения,
диети и спортни състезания. Те получават некачествено физическо възпитание в ранна
възраст, поради което имат и по-слабо моторно развитие в последствие. Много от тях
живеят в нездрава или дори опасна жизнена среда. Предпочитаните спортове са стере-
отипни, “популярни”: баскетбол и лека атлетика (90% от всички) и почти никой не избира
плуване, волейбол, тенис, гимнастика, бадминтон. По този начин  се затвърдява расовата
стереотипизация, свързана с превъзходство в определени спортове на чернокожите.

Социоикономическият статус и расовата стратификация оказват влияние на
тренорската професия - само 5% от тренорите, стортните администратори и учителите
по спорт са цветнокожи.

ИЗХОД ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯТА НА ЖЕНИТЕ. Дискриминацията на жените в
образованието се приема като априорно положение. Изходът от нея в последните 20-30
г. е в две насоки:

1. Такава еманципация, която да даде по-голямо количество права на жените в
контекста на педагогиката на равните възможности. Преходът е от равенство в подхода
към равенство в резултатите. Политическите цели и теоретическите основи на тази
концепция са  борбата против сексизма и концепцията за  компенсаторните дейности в
образованието.

2. Сепаративен феминизъм, утвърждаващ важността на жените като такива и
женското отчуждение от доминиращите мъжки модели в образователните отношения.
[200]

11.5.1. ФЕМИНИСТКА ПЕДАГОГИКА

НАПРАВЛЕНИЯ ВЪВ ФЕМИНИСТКАТА ПЕДАГОГИКА. Според Елизабет Тисдел,
има три направления във феминистката педагогика: (1). психологически модели; (2).
структурни модели; (3). постструктурна феминистка педагогика. Това се обуславя от
историческия контекст. [230]

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ. През 70-80-те години на ХХ век най-влиятелната
книга е “Женките пътища в знанието” (Women’s Ways of Knowing, 1986) на  Belenky,
Clinchy, Goldberger, Tarule.  Централната идея е как да се създаде среда, в която жените
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могат да конструират знание и да се изказват в атмосфера на психологическа безопас-
ност, която подчертава общуването и отношенията, и оценява положително техния
жизнен опит като жени (психологическа еманципация). Теоретично подкрепление на този
модел са либералният и психоаналитичтният феминизъм, които се занимават основно
с проблема за еманципацията на жените в индивидуален план. Единица на анализа е
жената – индивид, а не социалните структури – различията са на индивидуална основа.
Знанието е индивидуална конструкция.

СТРУКТУРНИ МОДЕЛИ. Основоположник е Пауло Фрейре (1971). Проблемите на
жените се извеждат от структурираните отношения в обществото (власт и привилегии)
- на базата на пола, етноса (расата), класата, сексуалната ориентация, възрастта,
произхода и т.н. Теоретично подкрепление на този модел са структурните феминистки
теории: радикален феминизъм, социал-феминизъм и пр. Единица на анализа са социалните
структури, като най-често се игнорират личностните аспекти, характерни за първия
модел. Силна е връзката с критичната педагогика. Знанието е социално-политическа
конструкция.

ПОСТСТРУКТУРНИ ФЕМИНИСТКИ МОДЕЛИ.  Това  са постмодернистични
теоретически и практически модели, които не се вписват в горните две направления На
преден план  се изтъкват проблемите на  позиционирането  (самоопределението на
учителя); “деконструкцията” на категорията “жена”, включително и чрез образованието.

Първична единица на анализа е връзката между индивида и кръстосващите се
структурни системи на власт и привилегии (в това число и връзката учител-ученик),
които определят формирането на знанието, обсъждането на техния собствен опит, и
взаимодействията в класната стая. Знанието (и идентичността) се конструира и на
индивидуално, и на политическо ниво.

Всички постструктуралистки теории обсъждат понятията “истина, съответствие”
и “непрекъсната промяна на идентичността”. Връзката индивид-социална структура
влияе на позиционирането на индивида в средата. Учениците изследват въздействието
на социалните системи на власт и привилегии (социетални предписания на различни
роли – полови, сексуални и пр.) на тяхната собствена идентичност (вярвания, ценности)
и я изменят (индивидуална и социална трансформация), за да увеличат възможностите
си за действие. В постмодерния свят има не една единствена истина а множество. Той
не е свят на дихотомиите. В образованието трябва да се чуе гласът на подтиснатите и
маргиналите (каквото традиционно е жената). Ролята на учителя като властващ субект
е да деконструира властните отношения от бинарни и конфронтационни в еманципаторни.
Тя се определя от степента на позициониране върху етнос, раса, пол, възраст и пр.

ЖЕНИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО. Ако образователните институции са основани на един
интелектуален модел (“мъжко” - рационално и аналитично мислене), то тези (жените),
които  мислят  по-субективно  и  индуктивно  може  да  се  чувстват  отчуждени  в
обкръжаващата ги познавателна среда. Жените са принуждавани да изучават света
“по мъжки” и да възприемат този модел като единствено правилен. Тази доминираща
логика на аргумента и контрааргумента е чужда на стила на мислене и учене на много
хора и учебното познание често е различно от житейския опит и това води до съмнение
в увереността и компетентността на много жени.

Според Бар-Джам, при обучението на жените трябва да се съобразяваме с няколко
принципни положения, които са много близки до тези, които се прилагат при образованието
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на възрастните: (1). колаборативно и рефлективно обучение, (2). социално действие и
социална промяна,  (3). използване на жизнения опит в  процеса на обучение.

Беленки (Belenky,1986) разглежда два вида познавателни агенти: “отделящи”
(separate) и “свързващи” (connected). Първите достигат до знанието обективно и го
разделят на усвояеми части.  Вторите асоциират знанието и го възприемат в контекста
на отношенията. Болшинството жени са от втория тип. Ефективната учебна среда за
тях им позволява да се възприемат като създатели на знанието и конструктори на
теории, построени на базата на опита.

Тисдел (Tisdell, 1993) свързва ефективността на обучението с властта на учителя.
Тя може да е съсредоточена в него или разделена с учениците. Прилагането в обучението
на методи, които са кооперативни, демократични и колаборативни, в които учениците
разделят с учителя властта и авторитета и високата оценка на емоционалността, твор-
чеството, критическата рефлексия на опита и интеграцията на теорията и практиката са
близки до “женските” интелектуални стилове.

Каафарела (Caffarella,1992) определя учебните стратегии, подходящи за жените
на базата на три техни особености: (1). централно място на взаимоотношенията, (2).
разнообразни и нелинейни жизнени модели, (3). интимност и идентичност. [97].

Тези стратегии включват: (1). работа в малка група, (2). публични дискусии, (3).
подпомагаща демонстрация на практически действия и поведение,  (4). изучаване на
единични случаи (кес стъди), (5). ролеви игри, (6). наративни техники (разказване на
истории), (7). анализ на метафори, (8). критически анализ на инциденти, (9). структуриране
на опита.

11.5.2. ДЖЕНДЪР-ПЕДАГОГИКА

ДИАЛОГИЧНА ПЕДАГОГИКА. Основната стратегия на либералното образование
е на равенството - да се отнасяме към всички като към равни (еднакво), радикалните
педагози издигат в култ “различието”. Те призовават за създаването на такава демокра-
тична обкръжаваща среда, в която разнообразните култури и жизнени опити могат да
бъдат изразени и да се елиминира ефекта на социалното неравенство. В такава среда,
учениците се учат да разбират и съчувстват на другите, да развиват социалното си
въображение, което им позволява идентификация с другите. Най-важното е, без да се
заличават границите на етническата и джендер-идентичността или да се допускат приви-
легии, педагогическите стратегии на диалога и взаимното уважение могат да разрушат
“културата на тишината” (Фрейре), която е присъща на традиционната педагогика. [171]

ДЖЕНДЪР-ПЕДАГОГИКА - АВТОРИ. Сред съвременните автори,  които  се
застъпват за джендер-педагогика (педагогика на сексуалната диференциация) са Адриана
Кавалеро (A.Cavarero), Франсоаз Колин (F.Collin), Евелин Фокс Келер (E.F. Keller), Люк
Иригарей (L.Irigaray), Сюзан Клайн (S. Klein), Анна-Мария Пиюси (A.-M. Piuss),Адриен Рич
(A. Rich), Бети Стафорд (B. Safford), Дал Спендър (D.Spender).

ОСНОВНИ ИДЕИ. Според Анна-Мария Пиюси, антиномията равенство-различия,
присъстваща в педагогиката днес не може да бъде решена в рамките на традиционната
“мъжка” педагогическа логика и образователна политика, ако в рамките на различията
не се включат и сексуалните различия. Педагогиката трябва да бъде “бисексуализирана”,
т.е. да се раздели на две. Идеалът за хармоничност и универсалност може да има
бъдеще и смисъл само ако има две части. Педагогическата култура е патриархална -
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мъжът (баща - учител) властва над жената (син), като и момичето, и момчето се въз-
питават  в  синовен  дух.  В педагогиката  трябва  да навлезе  (спрямо момичетата)
“патриархален” дух - доминиран не от отношението баща-син, а от отношението майка-
дъщеря, което е определено от женски, а не от мъжки ценности. [200] Феминистката
педагогика, според Яел Шалем (Yael Shalem), има за цел да разруши властта на учителя.
[229]

БИСЕКСУАЛИЗАЦИЯ НА ПЕДАГОГИКАТА. От втората половина на 80-те години
в Италия  съществува движение на теоретици и практици педагози  за бисексуална
педагогика - Миланската група, групата “Diotima” и др., към което има огромен интерес.
Още през 1988 г.  се отчита нарастващо количество учители, които  се занимават с
изменения в педагогическите модели и дидактическите методи в светлината на теорията
за джендър-диференциацията. Според Пиючи, вече може да се говори за формиран
символен и социален “женски” модел в образованието, съобразен с техните собствени
традиции и особености. Някои теоретични положения на това движение:

1. Априорният и несъизмерим характер на джендър-диференциацията е толкова
фундаментален, че тя не бива да се бърка със сексуалните роли, произведени от
социалното разделение на труда. Женското различие е абсолютно и автономно, а не е
симетрично огледално отражение на мъжкото.

2. Сексуалното различие (човекът като две, а не като едно същество), не е
регистрирано исторически в културната символика и социалния ред. Тази символика е
била структурирана, като че ли има само един пол: мъжкият. “Другият” пол е интерпретиран
като или опозиция, или като подобие.

3. От признанието на това историческо отсъствие на женско начало произтича
необходимостта от политическа и културна конституция на женствеността в контекста
на джендер-диференциацията.

4. Смисълът на тази  концепция е жената да бъде такава  “тук и  сега”, да е
автономна, съществуванието й да е пълноценно и значимо.

5. За жената социалната форма на нейната свобода се изразява в пола й. На тази
основа се строят отношенията й със себе си и със света, като полът не е въпрос на
избор, а на потребност.

6. Жените не трябва да се основават само на своите собствени сили, самотни
и еманципирани. Те трябва да разчитат на джендер- солидарност и поддръжка от жени,
които са свободни и източник на авторитетни съждения и ценности.

7. Символът-майка е основание  за автономната  конституция на  женската
субективност и за социалното й утвърждаване; отклонява я от статуса на обект и от
ролята й като съхранител на мъжката традиция.

8. Особено ценно е приемането и на първичните отношения на дъщерята и майката
като модел за властни отношения между жените, различен от доминиращия в културата
модел баща-син. Тези идеи  са особено продуктивни в моралната, юридическата и
образователната сфера.

9. Учителките, които доминират в училище, трябва да приемат, че полът им е
критически фактор в професията им и да се държат като жени, като мислят и действат
в интерес на женския пол в рамките на образователната система. [200]
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12. МЕТОДИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА
СРЕДА

НАСОКА НА ЕТНОПЕДАГОГИКАТА (ИНТЕРКУЛТУРНАТА ПЕДАГОГИКА) Тя е
насочена към разкриването на различията в начина на живот, език, мислене, религия,
храна, облекло, празници и пр. особености на «другите», на «различията от нас» и
формиране у учениците на познания за тези различия, както и нагласата, че трябва да
живеят, приемайки тези различия.

Училището трябва да формира разбирането у учениците, че елементите на
уникалност са характерни за всички култури на света, че в някаква степен всяка друга
култура е различна от нашата и не може да бъде разбрана без да се изучава. Приоритет
има обучението в кооперативен дух, развитието на комуникацията в рамките на класа,
в хетерогенни и културно диференцирани групи.

Приоритетна е и борбата с расизма, антисемитизма и другите форми на дискри-
минация, с предразсъдъците и стереотипите чрез изучаване на реални ситуации, в
които те се отричат (история, документи, факти, свидетелства на хора, живели сред
другите...); особено важно е  да се води борба с предразсъдъците, срещащи се в медиите.

Характерна насока  във всички  европейски  страни е  възприемане  на евро-
центристка перспектива и разбиране за ценността на европейската култура, нейната
уникалност, ценности, морал, норми, за едно прогресивно развитие на различните култури
в Европа към една обща  култура, но със запазване на спецификата на съставящите я.

Това е възможно да стане само ако има: коректна информация; активност на
двете страни (учениците и учителите), реципрочност на знанията и уменията; въвеж-
дане на новото учебно съдържание в структурата на вече съществуващият училищен
курикулум.

12.1. МЕТОДИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ
(ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТРАТЕГИИ)

По-голямата част от следващото изложение е по книгата “Методи за интеркул-
турно образование в училище.” (Ш.,1997) [55], която е превод на дидактически мате-
риали,  издадени от CD/LEI  - Център по  интеркултурно образование на Болонския
университет.

МЕТОДИ. Интеркултурното образование се свързва с някои традиционни (лекция,
беседа) и други специфични методи (активност в малки групи): ролеви и симулационни
игри; интервюиране; наблюдение (на примери, участващо наблюдение в ситуации на
конфликт); дискусии в малки и големи групи (подготовка на материали, провеждане и
ръководство на дискусия); есе, разказване на случки от различна гледна точка; брейн-
сторминг; анализ на единични случаи (case study); анализ на художествени произве-
дения (литература, музика, картини, филми, карикатури и др.); анализ на исторически
документи; анализ на първоизточници: конституции, политически документи, закони;
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колаборативно (съвместно) обучение; драматизация; дърво на решенията; екскурзии;
моделиране, метод на проектите.

ПОДБОР НА МЕТОДИ. За подбор на подходящия метод трябва преди всичко да
се имат предвид следните фактори: образователната цел; типът на учениците; целите,
които се поставят; началното ниво на ангажираната група; обособяването на една или
повече теми за обсъждане; основните етапи на дейността, които е необходимо да се
изминат; необходимите методи за изследване на индивидуалното и колективно ниво;
дидактическите средства.

12.1.1. ЛЕКЦИЯ (УСТНО ИЗЛОЖЕНИЕ)

СЪЩНОСТ. Лекцията (устно изложение) се е използвала винаги за доставяне на
информация на учениците. Прилага се най-ефективно в началните фази на обучение. Тя
е незаменима, когато има малко време, а трябва да се представят много идеи, както и в
случаите, когато представяната информация много варира. Може  да се съчетава с
аудио- или видео- материали, или да е изцяло върху тях.

Основните й недостатъци са, че броят на участниците е ограничен, лесно могат
да бъдат  разсеяни, и най-вече, че не дава пълноценна обратна информация за усвоеното.

ВИДОВЕ. Лекцията може да бъде изнесена в повече или по-малко монологичен
или диалогичен стил. В това отношение вариантите са три: (а). Монологична: учителят
говори, не задава въпроси на участниците и те не задават на него. (б). Полу-диалогична:
учителят говори, в определени моменти задава въпроси на участниците, които от своя
страна могат да задават въпроси само след края на лекцията. (в). Диалогична: учителят
говори и задава насърчаващи въпроси на участниците като следи до края на неговото
изказване всеки от тях да се включи на свой ред.

ЕФЕКТИВНОСТ. Лекцията е ефективна, ако предварително се изготви план и
лекторът се придържа към него; ако е структурирана съдържателно и смислово на по-
малки части, за да се улесни усвояването; ако се използват нагледни средства за по-
добро разбиране на връзките между различните понятия; ако се предвиди време за
въпроси с цел изясняването на по-сложните елементи.

12.1.2. БЕСЕДА

СЪЩНОСТ. Наричана е “Сократов метод”, тъй като още Сократ  преди повече от
2000 години я прилага върху своите ученици. Заедно с разказа на учителя тя е гръбнака
на обучението.

По свойствата си е противоположна на устното изложение - при него за кратко
време може да се дадат много знания на учениците, а при беседата е обратното. Тя е
много разточителен на време метод. Същевременно, тя е форма на живо общуване на
учителя и учениците, в което е и нейното преимущество.

Беседата се нагажда към особеностите на учениците и дава възможност за
изучаване на качествата на учениците, за да се индивидуализира учебния процес във
всичките му фази, тъй като е приложима също във всичките му фази. Най-често се
прилага под формата на евристична (за нови знания), за затвърдяване на знанията, и
проверовъчна.

Беседата изисква от учениците активно мислене, което се свързва с въпросите
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на учителите. Логическата постройка на беседата не може да е много стройна, ако не е
схематична. Един от рисковете при нея е, че мисълта на учениците се накъсва и те
лесно може да се отклонят, да се свържат с повърхностни, неверни отговори. Затова
учителят трябва непрекъснато да ръководи беседата.

УЧИТЕЛСКИТЕ ВЪПРОСИ. В 1912 г., Stevens установява, че приблизително 80%
от учебния ден учителите прекарват в задаване на въпроси на учениците. Съвременните
изследвания показват, че няма съществена промяна - задават се по 300-400 въпроси
всеки ден.

Учителите задават въпроси по различни причини: за да държи активно внима-
нието на учениците; докато отговарят, учениците имат възможност открито да изразяват
своите идеи; другите ученици могат да слушат обясненията на  материала от съучениците
си; въпросите на учителите контролират ученическото поведение; отговарящите ученици
помагат на учителите да оцени ученическите достижения и да получи обратна информа-
ция за работата си.

Задаването на въпроси е едно от най-популярните способи на преподаване. За
хиляди години учителите са разбрали че е възможно да се обучава ефективно чрез
процеса на задаване въпроси.

ВИДОВЕ ВЪПРОСИ. Учителите губят болшинството от времето си задавайки
репродуктивни  въпроси  (low-level-cognitive question).  Тези  въпроси  са  свързани  с
информация, която е трябвало да бъде запомнена (напр. Кога е започнала Първата
световна война?). Те ограничават учениците и не им помагат да достигнат до задълбочено
осъзнаване и разбиране на съдържанието.

Вторият тип въпроси - творческите (high-level-cognitive question), могат да бъдат
определени като въпроси, които изискват от учениците да мислят и съобразяват. За
отговор не са необходими само знания от репродуктивен тип, а умения за анализиране
и оценка. Ученикът трябва задълбочено да познава темата, за да отговори на такъв
въпрос. Такива въпроси се задават по-рядко. Много учители предпочитат първия тип
въпроси, за да избегнат губенето на време, за да задържат вниманието на учениците, и
да поддържат управлението на класа.

Не може да се говори за абсолютно предимство на едните или на другите въп-
роси, при едни предмети и теми едните въпроси са по-добри, а при други - вторите.
Въпросите от репродуктивен тип са по-ефективни при малки деца и при такива с ниски
постижения, поради връзката с основни знания и навици; докато въпросите от творчески
тип са по-ефективни при деца със средни и големи възможности. Изводът е, че макар на
учителите да се препоръчва традиционно да съчетават двата типа, то те трябва да
определят потребностите на учениците от единия или от другия и да изградят своеобразен
оптимален баланс между тях.

ТЕХНИКИ НА ЗАДАВАНЕ НА ВЪПРОСИ. Съществуват няколко изисквания за да
се получат по-високи ученически достижения: (а). Въпросите на учителя е да са кратки,
ясни, логически последователни, еднозначни. Ясно да се произнася въпросителната
фраза. (б). Първоначално да се задават въпроси от репродуктивен тип, а след това -
творчески. (в). Въпросите да са отправени фронтално към всички ученици. Да се оставят
3-5 секунди време след задаване на въпроса преди да се иска ученическия отговор,
особено ако въпросът е от творчески тип. (г). Да се окуражават учениците да дават
различни отговори на зададения въпрос. Да се балансират отговорите “за” и “против” на
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учениците. (д). Да се извлича висок процент правилни отговори от учениците и да им се
помага чрез неправилни отговори. (е). Отговорите да са пълни, точни, верни, изчерпа-
телни, с всички изисквания по отношение на език, стил, реч. (ж). Да се изложат подробно
ученическите отговори, за да могат учениците да разяснят идеите си, да защитят гледната
си точка и да разширяват кръгозора си. Правилните отговори на учениците да се от-
белязват и подкрепят, като особено това се отнася за оригиналните.

ГРЕШКИ ПРИ ВЪПРОСИТЕ. Грешки, които често се допускат са: задаване на
неопределени въпроси (напр. Какво мислите за разказа, който четем в момента?);
задаване на  “хитри”  въпроси;  задаване  на въпроси,  които може да  са прекалено
абстрактни за деца от тази възраст. В такъв случай учениците обикновено отговарят
неправилно или изобщо не знаят как да отговорят. Това предизвиква колебания и чувство
за неуспех, отрицателна нагласа към предмета и учителя.

12.1.3. НАБЛЮДЕНИЕ И ДЕМОНСТРАЦИЯ

СЪЩНОСТ. Това са два метода в пряка връзка помежду си. Демонстрацията е
метод на преподаване (на учителя), а наблюдението - на ученето (на ученика).

Двата метода в тяхното единство са универсални - решават всякакви дидакти-
чески задачи: даване на нови знания, илюстрация, затвърдяване на знанията, проверка
на знанията.

Демонстрират се: реални предмети и явления; модели (основният проблем е
изоморфизмът -  съответствието); чертежи; аудио-, видео- и мултимедийни продукти.

Наблюдението, от своя страна също има някои особености, които трябва да се
отчитат. Ученикът най-често е некомпетентен напълно (дори понякога и съвсем), в
областта на демонстрацията. Учителят често греши, мислейки, че ученикът всичко
разбира и всичко му е ясно. Затова основен момент в демонстрацията е обяснението,
както и изискването за фиксиране на наблюденията в тетрадка, протокол или др. документ.
Последното се прави, за да не се забравят съществени подробности.

Етапите при приложението на методите са 3 - подготвителен (изясняване какво
ще се наблюдава); насочване на вниманието на учениците (преход от външните признаци
към същността); формулиране на крайните резултати (разяснение).

ТЕМАТИЧНИ НАСОКИ. В  системата на етнопедагогиката най-често  се де-
монстрират и наблюдават примери, различни варианти на конфликти, които са случаи
от живота (от непосредственото обкръжение или от медиите) - дебати за същността на
конфликта, позициите на участниците и изработване на общо становище на групата за
това как може да се предотврати или потуши конфликта. Сравнение на типичните черти,
феномени, ценностни системи, обичаи, изделия, институции, характеристики и пр. на
двете контактуващи (и конфликтуващи) страни. Изработване на табло (бланка), съдър-
жаща концентрирано описание на културата на «другите». Демонстрации (най-добре
паралелни) на традиционното и съвременно изкуство на «нашата» и «чуждите» култури.
Особено внимание да се отдели на слушането на «чужда» музика и обяснение на нейните
особености.

12.1.4. ЕКСКУРЗИЯ

Екскурзиите са важна част от интеркултурното образование. Те създават огром-
ни възможности за обогатяване на образователния процес и намаляване на неговата
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“книжност”. В по-широк смисъл на думата екскурзиите включват посещения в музеи,
исторически обекти, природни забележителности и др. обекти и срещи със съответните
хора. Ефективни са когато се спазват дидактическите изисквания - да са съпроводени
от активна подготвителна работа, да се водят записки, да се засили емоционалността
на момента и др.

12.1.5. ДЪРВО НА РЕШЕНИЯТА

Дървото на решенията помага на учениците да анализират елементите и пътя за
вземане на едно решение по систематичен начин. Последователността на работата е
следната: определяне на потребностите от избор; определяне на ценностите и целите,
влияещи на  решението;  определяне на параметрите  на  контекста на решението;
определяне на алтернативните възможни решения; определяне на положителните и
отрицателни последствия от всяка алтернатива.

12.1.6. МЕТОД НА ПРОЕКТИТЕ

Учителите въвличайки учениците в изпълнението на изследователски проекти,
им  помагат  да формират  в  себе  си  качества,  които  са  важни и в  отношение на
интеркултурното образование: интелектуална и морална автономност; как да търсят
отговори на своите собствени въпроси; как да използват различни източници на инфор-
мация, как да оценяват тяхната релевантност и качества; как да организират инфор-
мацията и идеите за свои собствени цели. Опитът с научно-изследователския процес е
едно от най-добрите средства за изграждане на интелектуални навици, които са основата
на информирания и отговорен граждански дискурс: анкетиране, използване на първични
и второстепенни източници, независимо четене, критическо независимо мислене. [222]

12.1.7. ИНТЕРВЮИРАНЕ

Интервюирането тет-а-тет (one-on-one interviews) е един от най-добрите начини
за проучване на човешките интереси и убеждения. Логическата схема е следната: проблем
- ваш интерес към другия човек - негово отношение към проблема. Интервюто е начин
за сбор на информация за проблема (постановка на задачата), за културата, разпреде-
лението на властта, за потенциалните лидери и стратегии за решаване на проблема.

При интервюирането трябва да се спазват някои изисквания за ефективност.
Трябва да се задават преки въпроси, които стимулират изказвания, даващи най-важната
информация. Да се избягват въпросите, на които може да се отговори само с “да и не”,
които дават много малко информация и никаква за мотивите на респондента. Интервю-
иращият да не доминира при разговора. Да се слуша внимателно казаното, да се записва
или запомня най-точно. Времетраенето на такъв тип интервю не бива да е повече от 20-
30 минути. Информацията от интервюто да се сравнява с такава от други източници.

12.1.8. ПРОУЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

СЪЩНОСТ. Представлява метод за качествено-количествен анализ на съдър-
жанието на документите с цел откриване или измерване на социални факти и тенденции,
отразени в тези документи. Той е прилаган с цел да се разбере по-добре не само съдър-
жанието на текста, но и социалната позиция на автора му, неговите ценностни ориента-
ции, идейно-политическата му насоченост като комуникатор и възприемането му от
реципиента.
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В основата на метода е понятието комуникация, тъй като чрез него се изследват
самият комуникативен процес и продуктите му. Комуникацията се определя като връз-
ка, съобщение, общуване между две и повече лица, социални групи и т.н. в процеса на
дейността им, при което се предават и приемат определени сигнали; форма на дейност,
която прави възможно общуването и разбирането между хората.

Главната идея на метода е в текста на анализираните документи да се отделят
ключови понятия, стереотипи, стандартни фрази и се приемат за единици на текста -
съобщения.

НАПРАВЛЕНИЯ НА АНАЛИЗА. Най-често се прилагат следните: (1). Анализ на
това, което съществува само в текста като такъв (характеристиките на съдържанието
на комуникацията): състав на съобщението, форма на съобщението (език, код, структу-
ра, жанр, ритъм, тон и т.н.). (2). Анализ на особеностите на автора и причините (повода)
за съобщението. Разкриване на това, което е съществувало преди текста и което по
един или друг начин е получило отражение в него (текстът като индикатор за изучавания
обект - за обкръжаващата действителност, автора, адресата). Еволюция на идеите и
интересите на автора. (3). Анализ на ефекта от съобщението върху адресатите като
представители на различни макро- и микрогрупи. Разкриване на това, което ще бъде
след възприемането на текста от адресата (оценка на ефекта от въздействието).

ДОКУМЕНТИ. Обектите, подлагани на анализ, са документите. Те са специално
създадени от човека предмети, предназначени за предаване и съхраняване на инфор-
мация под формата на текст. Документите са няколко вида: по форма - писмени (ръко-
писни, машинописни, печатни), иконографски (филми, фотографии, картини), фонограф-
ски (записи на магнетофон, грамофон и др.). От своя страна писмените документи се
делят на: вербални (само буквен текст), статистически (само цифров текст), смесени.
Вербалните документи пък се делят на: официални, лични, косвени, социологически,
пресови.

Официалните документи произлизат от учреждение или организация. Те от-
разяват обществените връзки, колективната гледна точка, резултат са от колективен
опит. Делят се на няколко  вида: първоизточници - конституции, политически документи,
закони; текуща документация - директиви, заповеди, входящи и изходящи документи,
договори, преписки, предложения; периодични отчетни документи - отчети, справки,
ведомости; непериодични документи с обзорен характер - отчети, доклади, рапорти;
архиви - с постоянно и временно съхранение. Според произхода си официалните доку-
менти се делят още на документи на държавни и административни институции и на
документи на обществени организации.

Лични документи се съставят от частни лица по лична инициатива - писма,
автобиографии, дневници, мемоари, заявления, речи, лични бележки...

Социологически документи - документи, съставени за целите на социологи-
ческите изследвания - анкети, бланки и др. Те дават информация общо за епохата и за
социалния контекст на основната информация.

Пресови документи - периодичните издания.

12.1.9. АНАЛИЗ НА ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Литературното и художествено образование (музика, изобразително изкуство,
кино, танци и др.) също дават съществен принос в интеркултурното образование - те
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формират идентичност и характер.

ЗНАЧИМА НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРА. Учениците трябва да се запознаят с
исторически  значими  литературни произведения,  които осветяват  националната
културна  история  и  ценности.  Те  трябва да  позволят  на  учениците  да  разберат
политическите и обществени ценности и да изграждат гражданска идентичност. Учениците
трябва четейки да изпитват национална гордост, но и да разберат, че историческият път
не е лишен от грешки. Добрата литературна програма дава в балансиран вид националния
обществен и политически опит. [222]

Интелектуален и морален ценностен модел. Литературният анализ трябва
да провокира в учениците изграждането на характер с ясни морални и интелектуални
ценностни измерения чрез запознаването им със съответни литературни примери —
символи. Учениците след това интернализират тези ценности. Тъй като свободният
избор и животът под диктата на индивидуалната отговорност и съвестта са основните
ценности в историята на либерално-конституционната демокрация,  програмата по
литература може  да направи  значителен  принос в интеркултурното,  а  оттам и в
гражданското образование, предлагайки на учениците подобни текстове за четене и
анализ. Добрата програма трябва също да им дава примери за такива добродетели на
гражданина като смелост, надежда, оптимизъм, амбиция, индивидуална инициатива,
патриотизъм, любов към семейството, самокритичност, безпокойство за екологичното
състояние на страната, възмущение от обществената несправедливост.[Ib.]

Литературната програма трябва да запознава с живота на хората в други страни
или общества, които се отличават от техните собствени. Такива работи ще помогнат на
учениците да разберат значението на ценности като индивидуална свобода и лична
отговорност, които са общи, въпреки различията в бит, начин на живот и общо в култу-
рата. Въпреки разнообразието в жизнените пътища и житейските проблеми, хората
всъщност са еднакви по отношение на основните потребности и интереси. [Ib.]

ЛИТЕРАТУРНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ДИСКУСИИ. Учениците трябва да се научат да
участват в обществения живот като участници в дискусии. Дискусията е основата на
обществения живот още от Атина.

Учителите по литература трябва да помогнат в това отношение като ги учат на
дискутиране по научни теми: перифразиране, спорене, отговор на въпроси, защита на
своята и чужда гладни  точки и пр. Трябва да се изучават правилата на логиката и
риториката - избягване на логически грешки, аргументиране, уважение на истината,
демонстриране на разбиране и съчувствие към алтернативната позиция, търсене на
общи интереси при спорни въпроси. [Ib.]

12.1.10. РАБОТА С КНИГАТА

Това е естествена част от работата на всеки ученик по всеки учебен предмет. В
случая под “книга” се разбират 3 типа материали: учебници, дидактически материали
(включително адаптирани текстове), неадаптирани текстове.

Книгата при всички случаи дава информация, способства за затвърдяването на
знанията, служи за справочник (допълва знанията). Като цяло всяка книга може да се
използва за формиране на навици и умения за интелектуална дейност.

Основните форми на работа с книгата са изучаване на текстове, изпълняване на
упражнения върху текстове, резюме, конструиране на логическа схема на текста, подбор
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на цитати, съставяне на план, тезис, конспект, обяснително четене (разбиране на идеята,
тълкувание на думи, разясняване, връзка на текст и илюстрация и др.), обучение в
бързо и рационално четене.

12.1.11. ПИСМЕНИ РАБОТИ

В практиката на интеркултурното образование се срещат множество видове
писмени работи - преразкази, есета, разказване на случки от различна гледна точка,
писане на молби, жалби, петиции, обръщения  и др. Освен чисто съдържателните аспекти,
правенето на писмени работи има и етически аспекти. То помага на учениците да усвоят
съзнателно етиката на училищния живот, която е аналогична на тази в публичния дискурс.
Такива са въпросите например на цитирането и плагиатството, отразяването на всички
различни гледни точки, доказване на тезата с аргументи, представяне на мислите в
текста по такъв начин, че да не засягат в някакво отношение възможните читатели. [Ib.|

12.1.12. ДРАМАТИЗАЦИЯ

Отнася се до различни художествени произведения, като освен пиеси, може да
се драматизират от учениците разкази, приказки, сценки и пр. (адаптация), както и
житейски ситуации (пише се сценарий от учителя или от целия клас). Основното е да се
подбере  такъв сценарий,  в  който да  има роли  (по  възможност  за  всеки  ученик).
Обучението се свързва с усвояването на ролите и изпълнението.

Особен вид е “интеркултурният театър”, при който ролите се изпълняват на
езика на детето, което играе (участват деца от различни етноси), като изискването е
текстът (сюжетът) да е познат на всички

Драматизацията изпълнява няколко функции: подобрява възприемането, засилва
емоционалността, естетизира учебния процес.

Изискванията са свързани с качествата на сценария - ясен, точен, подробен.
Важен е подборът на артистите - добре е да няма постоянни “звезди”. Режисьор е учителят
и трудностите са свързани с възрастта на учениците. Необходими са продължителни
репетиции. Сценографията е ограничена - най-често се прави в класната стая и оттам е
условна.

Драматизацията е нож с  две  остриета  -  може да предизвика отрицателно
отношение към сюжета, литературната творба и пр. Препоръчва се да се прилага много
внимателно при исторически и класически теми.

12.1.13. КОЛАБОРАТИВНО (СЪВМЕСТНО) ОБУЧЕНИЕ

КОЛАБОРАТИВНО (СЪВМЕСТНО) ОБУЧЕНИЕ. Терминът е най-общият и включ-
ва всички случаи на различна от индивидуалната и фронталната форми на организация
на обучението. То, във всичките си разновидности представлява работа в група (групова
работа).

Колаборативното (съвместно) обучение може да бъде два типа: обучение по
двойки и групово обучение.

ГРУПА. Дефинира се като съвкупност от двама и повече души, които си взаимо-
действат, взаимозависими са, споделят общи норми на поведение и ценности в работата
си, стремят се да удовлетворяват потребности чрез постигане на групови цели, ра-
ботят във физическа близост и имат непрекъснати комуникации и интеракции помежду
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си.
Като цяло групата може да изпълнява задачи, които са извън възможностите на

хората, в резултат се раждат постижения, които са по-големи, отколкото, ако хората
работят поотделно. В хода на груповата дейност се раждат нови, творчески идеи и
решения. Координират се взаимозависими усилия. Създават се механизми за разреша-
ване на лични и междуличностни проблеми. Социализират се отделните членове на
групата.

Групата задоволява социалните потребности на индивида от принадлежност и
обвързване, от контрол, от общуване. Тя активизира поведението на индивида, удовлет-
ворението му от труда става по-пълноценно. Развива се и се утвърждава самочувст-
вието на индивида и чувството му за идентичност, намалява несигурността и безпо-
мощността. Той може да провери и сподели с другите своите перцепции, нагласи, очак-
вания, представи, ценности.

Характеристики на групата са: целите; нормите (стандарти за поведение); спло-
теност (висока степен на съгласие, уважение към нормите и целите); интеракции; комуни-
кации; структура - атмосфера (способност за генериране на идеи и решаване на проб-
леми), роли на членовете, статус на членовете, лидер и лидерство, групова динамика.

ОБУЧЕНИЕ ПО ДВОЙКИ. Може да е от два типа: учене с партньор (учене по
двойки) и обучение чрез тутори.

УЧЕНЕ С ПАРТНЬОР (УЧЕНЕ ПО ДВОЙКИ). Организация на учебния процес, при
която учениците се групират по двойки. Те могат да са с равностоен състав и двойка, в
която единият знае повече и оказва помощ на партньора си като го консултира (обучение
чрез тутори). Друг вариант е двойка за подготовка за изпит - имитира се изпитна  ситуация,
като поред единият и другият участник играят ролята на учител  и ученик. Ученето с
партньор се прилага при: “обработка на наученото; откриване на противоречия; изясня-
ване на неразбрани моменти на поставени задачи; проверка на личните знания, чрез
взаимно задаване на въпроси; попълване на пропуските” [7]

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ТУТОРИ (PEER TUTORING). Обучението чрез тутори има най-
силен потенциал за формирането на граждански добродетели. Според основният му
теоретик, Макалистър (McAllister, 1990), то е метод на организация на обучението, при
който учениците си помагат един на друг и същевременно се учат да учат. Вариантите
са два: (1). “Peer tutoring” - процес, при който компетентен ученик (тутор), под управле-
нието на учителя, помага на един или повече ученици на същото ниво да усвоят понятие
или да формират умение. (2). “Cross-age tutors” - ученици от горните класове, които
работят с по-малки ученици. [228]

Програмите за такъв вид обучение могат да приемат много форми, включително
следните: (1). “Resource tutoring” - три или четири двойки работят заедно в стая с необ-
ходимите пособия (resource room). (2). “Classroom tutoring” - учителят е на два класа
едновременно и обучението чрез подпомагане става в самата класна стая. (3). “Tailored
tutoring” - работа по двойки за речник  (чужд език) и др., като освен неравностойни,
двойките може да са и равностойни. (4). “Ripple tutoring” (пулсиращо обучение) - обуче-
нието започва само с няколко двойки и постепенно включва всички ученици и учители.[Ib.]

Технологията се свързва с няколко последователни стъпки: (1). Избор на
тутори и ученици  - започва се с тези, които изпитват силна необходимост от участие.
(2). Планиране - акцентира се на най-важното, за да се гарантира успешна реализации и
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положителни резултати. (3). Подготовка на туторите - обяснение на целите, ценностите,
ролите, действията по време на сеанса и начините на подпомагане. (4). Селекция на
знания и умения (курикулум) - някои видове дейности са много удобни, например трени-
ровките и ролевите игри. Те трябва да са свързани с основния курикулум, така, че
ученикът да прилага новите знания на практика. Примери от езиковата практика: игри за
съвместно вземане на решения; текстови търсения (имена, животни и пр.); кръстосло-
вици; игри с букви  (търсене  на  грешки); определение  на  различия (обсъждане на почти
идентични изображения); групова поезия и пр. (5). Демонстрация пред туторите. Разра-
ботка на урока с тях. (6). Проверка и оценка на резултатите - в хода и в края на процеса.
Оценяват се не само преките учебни ефекти, но и такива като придобиване на туторски
умения, дружба, социални умения.

Венанд (Benard, 1990) посочва някои специфични преимущества на такъв тип
обучение: децата придобиват положителни социални нагласи, ценности и навици; чрез
равностойното взаимодействие, децата се учат да помагат за да успокоят и съчувстват
на другите; взаимопомощта влияе трайно на постиженията; взаимопомощта влияе силно
на развитието на идентичността и автономията

Като критични моменти се посочват: учениците могат да влязат в нежелател-
ни отношения по повод на общите цели; учениците трябва да носят лична отговорност за
крайния резултат и за помощта на другите и че  е техен успех, ако и другите  знаят
(елиминиране на чувството за конкуренция); учениците трябва да знаят как се образуват
и поддържат колаборативни връзки; при сравнителна равностойност на учениците,  на
всяко дете трябва да се  даде възможност да е тутор или ръководител на кооперативна
група; групите трябва да са разнородни по възможности, етнически произход, трудоспо-
собност. [Ib.]

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ. То е съвместна учебна дейност, при която участниците в
групата решават проблем или изпълняват с общи усилия теоретическа или практическа
задача. Групово учене се прилага при: “проверка на обемисти знания; подлагане на
критика на собствени мисли и представи; избор на целесъобразни решения; уточняване
на общ подход; възприемане и доразвиване на идеи; изясняване и структуриране на
комплексни проблеми; стимулиране на предметно насочена мотивация” [71].

Груповото обучение може да бъде: компетитивно (състезателно) - участни-
ците в групата работят всеки за себе си и търсят решение и успех на базата на личните
си усилия и постижения, и кооперативно (сътрудничащо) - малките групи работят
заедно за постигането на обща цел, като учениците си помагат взаимно,  за да научат
нещо.” [Ib.]

КООПЕРАТИВНО ОБУЧЕНИЕ. Социална форма на обучение, свързваща усвоява-
нето на знания и умения с изучаването на форми на междуличностни отношения. Фор-
мират се групи в рамките на класа (3 до 5-7 ученици) за съвместно учене, които са
самостоятелни и работят по поставени задачи. Учителят е на заден план и действа като
модератор и консултант. В по-късна фаза резултатите (решенията) се представят пред
всички, за да са полезни за целия клас.

Груповата работа може да е: по една и съща тема, като различните групи целят
еднакви резултати; по една и съща тема, като различните групи целят различни резултати;
по различни  теми, като различните групи целят различни резултати. В последния  случай
това са подтеми в рамките на цялостната тема.

Кооперативното обучение има следната характеристика: (1). Положителна взаи-



254

мозависимост поради наличието на: обща цел; общи награди; структурирана работа и
взаимно зависими роли, при които членовете подпомагат ръководителя на групата,
когото са избрали да докладва резултатите - всички трябва да разберат, че е важно да
работят заедно, за да изпълнят задачата. Изисква се вникване от всички в същността
на задачата. (2). Взаимодействие в пределите на групата. Както задачата, така и физи-
ческата организация трябва да увеличават взаимодействието. (3). Отговорност на всеки
за резултата на групата като цяло. (4). Формиране на навици за поведение в малки групи
- активно слушане, задаване на въпроси, разяснение, оценяване, спорене, резюмиране
и подкрепа на другите за участие - това са крайно важни навици в демократичното
общество. [197; 222]

Ефективната стратегия на интеркултурното образование включва кооператив-
ното обучение - учениците работят заедно като група, за да изпълнят задача, която може
да се реализира само при съвместно участие на всички. [222]

Кооперативното обучение отразява огромното разнообразие на съвременното
глобално общество. В него се отразява хетерогенността на групите и се подчертават
диалоговите им възможности. По този начин учителите не само дават равни шансове за
изява на всички ученици, но и ги подготвят за успешно сътрудничество и конкуренция.
То е особено ценно за учениците - имигранти и от малцинствата, защото прекъсва
индивидуалната им изолация, учи ги на съвместен труд с другите ученици и се създава
групов продукт. По този начин се разширява езиковата практика на учениците. [222]

В  хода на  кооперативното обучение  се  изработват  навици и  отношения,
необходими за живот в демократично, плуралистично общество.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КООПЕРАТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ.
Основното  е  обезпечаването  на възможности  за  екипна  ученическа  дейност  и
организирана изява на колективните ученически постижения.

Групите се формират по няколко критерия: (а). да са хетерогенни (ученици с
различни учебни, лингвистични, полови, етнически, характерологични, социоиконо-
мически, личностни и интелектуални възможности и особености) за да се формират
умения и навици за оценка на разнообразието и за работа в такава разнородна среда;
(б). специфика на задачата; (в). готовност и способност на членовете на бъдещата група
да работят заедно (да могат да осъществяват пълноценна комуникация, да си имат
взаимно доверие и да разчитат на взаимната си помощ); (г). учениците се насочват да
избират роли (функции) за всеки член на групата (например, организатор, регистратор).

Предварително трябва да се планират алтернативни задачи и дейности, вклю-
чително и “наказателни”  за учениците, които са несговорчиви или некомуникативни;
тези алтернативни възможности да се обявят преди да се организира кооперативната
задача, за да се мотивират учениците и да се засили техния интерес и продуктивност. В
този смисъл трябва да се следва индивидуален подход към учениците.

При инструктирането на  учениците да  се  включват  като фактори целите  и
времето.

Известно препятствие за реализацията на учебния процес са учениците без
добри учебни навици и със слаб самоконтрол, които качества са най-необходими за
успешното участие в такава дейност. Този проблем може да се реши чрез традиционните
форми на външно  властване  (възнаграждение/санкции)  за желаемо/неподходящо
поведение и чрез по-внимателно отношение към тези ученици - да им се дава достатъчно
време и възможности за реализация.
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ФАЗИ НА ГРУПОВАТА ДИНАМИКА. Всеки акт на кооперативно обучение пред-
ставлява развитие на процесите на групова динамика. Фазите са 4: (1). Влизане в гру-
пата, отпускане, ориентиране - създава се чувство за общност, членовете се опознават
комуникацията е голяма, очакванията към лидера са големи. (2). Борба за позиции и
контрол - взаимоотношения и конфликти, установяване на йерархия, стремеж за лидерско
място (против лидера от 1-ви етап). (3). Доверие и постижения - съзнание за общност,
колективен дух, приемане на различията, интегриране на аутсайдерите, затваряне от
околните, постигане на максимална работоспособност, самодейност. (4). Разпадане и
трансфер  -  постигане на целта,  разпадане,  което предизвиква  неприятни чувства,
връщане в класа.

НОРМИ НА ГРУПОВА РАБОТА. В литературата се посочват следните: (1). Искре-
ност (откритост). Свободно изразяване на чувствата и проблемите, вълнуващи участ-
ниците, както и заставане с лице към проблемите на хората. (2). Неоценъчна атмосфера.
Изразяване на чувства (изравняващ фактор във взаимоотношенията), а не даване на
оценки и етикетиране (задържащ фактор в развитието на отношенията и пречка за автен-
тичността).  (3).  Конкретност и непосредственост на  чувства,  нагласи и  поведение.
Целта е груповият живот да е значим за членовете. (4). Активност. Естествено условие
за развитие на членовете. (5). Инициативност. Активността става групово целесъоб-
разна. (6). Субективност на участника в груповия процес. Групата е място на взаимо-
действие на равностойни личности. (7). Опора върху силните страни на личността на
участника. Атмосфера на добронамереност. (8). Безусловно възприемане на другите
участници. Равенство в изразяването и споделянето на чувства и преживявания и в
стремежа си за взаимно разбиране, помощ и възприемане. (9). Групова и лична отго-
ворност. (10). Групова защитеност. Атмосфера на психическа сигурност и загриженост.
(11). Неприкосновеност на личността. Нищо в групата не бива да става за сметка на
чувствата и преживяванията на някой от членовете. (12). Свобода на изразяването.
Равновесие на свобода и неприкосновеност.  (13). Оказване на подкрепа: личностна (не
си сам с проблема си), инструментална (ще ти помогнем да се справиш), утвърждаваща
(бъдещо развитие).

УСЛОВИЯ ЗА УСПЕХ И КРИТЕРИИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ. Кооперативното обучение
зависи от няколко фактора: (1). У учениците да се развива мотивацията им и да им се
предоставя възможност да си помагат един на друг по време на ученето. Да се поощрява
средното групово постижение с цел да се стимулират учениците да си помагат. (2). У
учениците  трябва да  се развиват чувство  за лична отговорност,  а  също  така и  за
групова отговорност. (3). Учениците трябва да овладеят необходими социални навици
за работа в група. (4). Добро преподаване преди учениците да започнат работа в групата.
(5). Създаване на очакване за ефективно групово поведение и признаване на групи,
които са постигнали такова поведение. (6). Поддържане на груповата форма достатъчно
дълго (поне месец), за да се постигне сближаване на членовете и подходяща атмосфера.
(7). Поощряване на учениците за новите им постижения така, че всички да се борят за
успеха на групата. (8). Положителна взаимна зависимост (чувството, че са заедно и
когато “плуват” и когато “потъват”), обикновено изразена чрез преследване на групови-
те цели. (9). Лична отговорност, която се установява паралелно с груповата цел. (10).
Групови умения: комуникация, доверие, лидерство, разрешаване на конфликти), които е
необходимо да бъдат старателно обмислени в групов аспект. (11). Препоръки от учителите
за поведението на учениците при изпълнение на задачите и начините за взаимодействие
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между тях. (12). Вербално взаимодействие лице в лице с всеки член на групата при
слушане, усъвършенстване, аргументация и решаване. [71]

ОБЛАСТИ ЗА ЕФЕКТИВНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА КООПЕРАТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ. В
тях учителите трябва да търсят приложение на специфичните критерии: (1). Училищната
организация: създаване на гъвкава хетерогенна група, чийто членове представляват
смесица от ученически интереси, академични цели, пол и етнос. (2). Проектиране на
целта на обучението: планиране на задачите, които ще спомогнат всеки член от групата
да допринесе за решаването й. (3). Ролята на ученика: работа, от която се вижда активно
сътрудничество между учениците, обмяна на информация и източници, комуникация и
приемане на индивидуалните различия. (4). Ролята на учителя: установяване на групов
климат и модел на ефективна комуникация; определяне на подходящи задачи на малките
групи, координиране на учебната организация с определяне на избора на учебните зада-
чи, ученическата роля и умения, наблюдаване взаимодействието в групата и намеса,
ако е необходима; помагане на учениците при ученето.  [Пак там]

РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ И УКАЗАНИЯ. В зависимост от времето учителят или
предоставя наготово темите и материалите (текст, аудио-, видео- и пр.), или групата
сама си ги открива в библиотеката или на друго място.

Указанията за предпочитане е да се дават в писмена форма - спестява се време
и може да се гарантира адекватност на дейността на първоначалния замисъл на учителя.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. Става по различен начин: стъпка по стъпка на
черната дъска, чрез фолио, плакат, стенвестник, постер, графики и таблици, хронологии,
видео-филми, фото-колажи, диапозитиви.

Обикновено докладва говорителят на групата. Освен въпросите по съдържани-
ето и по мотивите на взетите решения, може да се задават и други въпроси по хода на
груповата дейност: как са вземани решенията; какво се е харесало най-много,кое е
засегнало някого; всички ли са участвали в работата; как са се посрещали мненията;
има ли действителен консенсус на мненията и пр.

12.1.14. ДИСКУСИОННИ ТЕХНИКИ

ДИСКУСИЯ. Дискусията е диалогична форма, използвана предимно за затвър-
дяване на знания. За тема се избират по-общи научни истини и по-обобщени, глобални
теми, предполагащи възможност за различни мнения (противоречия).

Бива няколко вида: импровизирана, ръководена от учителя, свободна групова
дискусия (ръководена от учителя или от ученик).

Дискусията е процес на взаимодействие, контролирано от учителя, посредст-
вом което участниците усвояват информация и опит. Използва се в средни и крайни
фази на обучение както в класната стая, така и извън нея. Основно се прилага при
работа с групи.

Особено полезна е за представяне на участниците на различни подходи и интер-
претации;  за  увеличаване на вече  добитите  знания,  изясняване на  вече  познатия
материал или изменяне на неговите перспективи; за развиване на способност да се
разсъждава; за придобиване на опит в самостоятелно идентифициране и решаване на
проблемите.

Дискусията може да бъде ограничена или разширена според размера на групата:
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ако тя е прекалено голяма ще е уместно да се раздели на подгрупи за да се приспособи
към различни нива на взаимодействие и към разнообразието от теми необходими за
реализирането на възпитателната цел.

Недостатъците й са няколко: изисква много повече време, отколкото лекцията;
изисква запознатост на участниците с разглежданата тема; не трябва да се използва в
началните фази на обучение, когато се преподава нов материал

Дискусията изисква от  учителя да  стимулира оригиналността на мисленето,
изказването на мнения, алтернативи, нееднакви мнения. Задължително е наличието на
добре развити ръководни умения у учителя за да може да я поддържа съдържателно в
необходимата посока, както и да позволи на всички участници да се изявят. За тази цел
е необходимо да се познава отлично разглежданата тема; да се подготвят въпроси,
които да провокират разговор и размишление, различни гледни точки; да се накарат
стимулират участниците по отделно да изясняват, анализират и резюмират.

ДЕБАТИ ЗА И ПРОТИВ. Това е специфичен вид дискусия (още наричан “дебати
в американски стил”). Две групи разменят по утвърдени правила своите аргументи
по повод на проблем или спорно схващане. Трета група (жури) оценява хода на дебата и
сравнява противопоставените гледни точки на групите.

Дебатът има три фази - подготовка, провеждане и оценка.
В подготвителната част се формулира темата (или като съждение, или като

алтернативи)  и се формират двете  групи    -  “За”  и  “Против”,  като насочването  към
позициите става чрез жребий, а не по пристрастие. Може да бъдат подготвени пред-
варително работни листи с примерни аргументи за и против. Групата събира и обсъжда
и други аргументи и доказателства, като аргументите се разпределят между членовете,
така че всеки да се свърже поне с един от тях. След това всяка група определя или
избира по един представител. От тези представители се образуват две групи (“За” и
“Против”)с еднакъв брой (5-7), които дискутират. Останалите участници образуват жури.
Един от тях може да бъде определен за ръководител на дебата. Журито се запознава с
критериите за оценка на дискутиращите: дали аргументите са верни като съдържание,
съответстват ли на защитаваните позиции, липсват ли важни аргументи, езикова култура
на  представянето,  оригиналност  и  убедителност,  атрактивност,  отношение  към
противника.

При самия дебат се говори по ред. Всеки участник (без първия) е длъжен първо
да вземе отношение по отговора на преждеговорившия от противниците и след това
сам да изложи свой аргумент. Първият участник отговаря на последния аргумент на
противниковата страна. Дискутира се до изчерпване на аргументите.

Оценката става след края на дебата. Може да се попълва карта или да се гласува.
Журито обосновава оценката си. Тя също се дискутира.

БРЕЙНСТОРМИНГ. Брейнстормингът (мозъчна атака, колективно генериране на
идеи) е създаден през 1953 г. от А.Осбърн и представлява форма на съвместно обсъж-
дане на идеи. Процедурата включва  два етапа - “генерация на идеи” - осигуряване на
неограничен брой идеи без контрол от съзнанието и “анализ на идеите”. Всеки участник
има право да даде колкото иска идеи в условията на ограничено време за формулиране-
то им (1-3 мин.). Всички идеи се фиксират и никой няма право да ги оценява.

Самото обсъждане на всяка изказана идея, която е анонимна, става през втория
етап.

Съществуват няколко разновидности на мозъчна атака - обратна (търсене на
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недостатъци), индивидуална, по двойки и др. Най-известна от тях е “играта на дилетан-
ти”, в която вземат участие неспециалисти като генератори на идеи - те са не обременени
от професионални и научни догми и щампи. Има обикновено две фази. Първата фаза
служи само за генериране на идеи, като всяка идея трябва да е в писмен вид, за да бъде
по-късно оценена. Всяка идея първо се изписва без да се предлага за преценка и оценка.
Втората фаза е за анализ и оценка на различните идеи от групата, за определяне степента
на тяхната полезност.

Брейнстормингът поощрява пълноценното участие на всеки участник. Служи за
стимулиране на мисленето. Дава възможност на другите участници да се възползват
от опита на по-напредналите. Позволява  на  учителя  да оцени нивото на  знания  и
способностите, усвоени от различните членове на групата.

Най-ефективен метод е в крайните фази на обучението, когато участниците
притежават известни знания по темата, за да могат да създадат свои идеи.

Учителят трябва да е в състояние да ръководи дискусията и да провокира интерес
у участниците, в случай че те не се окажат достатъчно активни.

ОБСЪЖДАНЕ. Тази техника е много близка до дискусията. Общото е техноло-
гичната реализация. Различното — предметите на обсъждане са конкретни: книга, филм,
статия, ученически творби (съчинения, рисунки). Много важен е оценъчният момент
(аргументи).

12.1.15. МЕТОДИ ЗА ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ

СОЦИОДРАМА.  Метод, прилаган от психоаналитиците с лечебни и изследова-
телски цели. Представлява импровизирана ролева игра на основата на социометричен
тест. Предвижда осъзнаване от всички на позицията в групата и конфликтите в нея.
Включва 5 етапа: разкриване на комплекси, “катарзис”, пренасочване, ролева игра, уп-
равление. Съдържа 5 елемента - режисьор (изследовател), аудитория, роля, помощни-
ци, пациент. Най-известната разновидност е методът на груповия самоанализ (социог-
рафия) на Лутц Рьоснер. [175]

ПСИХОДРАМА. Метод за психотерапия, създаден от Якоб Морено. Целта е пости-
гането на катарзис след свободна драматична игра. “Актьорът” изиграва значими минали,
настоящи или бъдещи житейски събития, конфликтни ситуации, роли (лични или за гру-
пата), опитвайки се да ги разбере по-пълно. Целта е да се помогне на хората да разпоз-
нават и преживяват скрити чувства, безпокоящи личността и потискани до момента, да
ги изразяват интензивно и свободно, по-дълбоко да разберат себе си и да се насърчат за
конструктивни промени в поведението или за изпробване на ново и по-ефективно пове-
дение. Същността е в това, че актьорът играе спонтанно сам себе си пред очите на
другите и подлежи на анализ и самоанализ с цел катарзис. Компонентите на психодрамата
са 5: сцена; протагонист (главен актьор); режисьор (водещ, постановчик); алтер его
(помощници, допълнителни актьори); публика. Етапите са три: “загряване”, при което се
получава  необходимата нагласа; игра - импровизация по тема и постигне на катарзис;
дискусия. [57]

ПАНТОМИМА. Представлява форма на драматизация, при която ролите се играят
без думи - като пантомима. Темите и сюжетите може да се задават от членовете на
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групата. Темите трябва да са житейски; близки до интересите на хората от групата; да
съдържат  възможности  за  конфликти  и  сблъсък  на  интересите;  да  стимулират
междуличностните отношения в групата. Станислав Кратохвил дава списъци съответно
на 21 основни житейски ситуации, 20 вида конфликти, 20 личностни ситуации и 25 вида
интереси. Получава се огромен брой съчетания, повечето от които може да се разиграят
в групата. Има и универсални теми: “Какъв съм аз и какъв искам за бъда?”, “Баща ми”,
“Майка ми” (моно); “Среща на тясното мостче” (двойка); “Маскен бал”, “Пазар за плодове”,
“Зоологическа градина”(група). [175]

12.1.16. СИТУАЦИОННИ МЕТОДИ

СЪЩНОСТ. Използват се за имитация на професионалната или организаторска
дейност за учебни цели. Създадени са в практиката на йезуитските училища през ХVІІІ
век. След Втората световна война се разпространиха по целия свят, възродени в Харвард
и Йелс (Харвардски методи) при обучението на мениджъри.

Заемат важно място в учебния процес - за илюстрация, за получаване на обратна
връзка, за формиране на умения и навици, за тренинг, за затвърдяване на знанията и
уменията, за проверка и оценка.

КАЗУС, АНАЛИЗ НА СИТУАЦИИ (CASE STUDU). На учениците се представя
някаква  ситуация  (казус) достатъчно подробно,  за да могат да я  анализират и да
формулират свои препоръки. Този метод се използва не само за даване на информация
на  участниците,  а  основно да им  позволи  да видят приложението й  в  практиката
(стимулира по-скоро  приложението на  знанията,  отколкото  запаметяването);  да  ги
тренира да прилагат уменията си, да идентифицират и разрешават проблемите, да ана-
лизират, оценяват и вземат решения самостоятелно, но също така и да се учат един от
друг, съпоставяйки своите мнения.

Ученето чрез анализ на ситуации се прилага в средни и напреднали фази на
обучение. Прилага се също за оценка на наученото да момента.

Методът изисква да се намерят най-подходящите ситуации (от живота, киното,
телевизията, книгите и пр.); да се планира представянето на ситуациите, за да може да
се добие необходимият опит; темите, засегнати в разсъжденията, трябва да бъдат в
тясна връзка с дейността, която е предвидена за реализиране от учениците и насочени
към конкретни нейни моменти.

Участниците могат да работят индивидуално или на малки групи в процеса на
формулиране на проблема, на анализ и извеждане на препоръки. Затова трябва да се
използват уменията и опита на по-бързо възприемчивите участници, за да се разрабо-
тят нови ситуации. Например, една малка група от участници може да работи върху
ситуации, които ще бъдат представени на други групи за анализ и преценка.

Описанието на казуса трябва да е най-близко до действителността и да съдържа
изобилна информация (за да може да се разграничи важната от неважната). Проблемът
не се формулира, а се намира от учениците. Обяснява се, че няма едно единствено
решение, а всяко възможно такова има предимства и недостатъци.

Съществуват няколко вида казуси: за вземане на решение (много информация и
точно описание на обстановката); за преценка (информация плюс готово решение заедно
с аргументацията); за намиране на проблема (много информация - и излишна); информа-
ционен казус (описание на проблема без информация); за проучване (наблюдава се
направо в практиката).
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Вариантите на организация на работата са различни - самостоятелно проучване
(напр. домашна работа);  групова дискусия  (консенсус или  генериране на различни
мнения); пленарно заседание (съпоставка на груповите мнения, оценка); синтез (втори
тур — обсъждане на различните групови решения) и пр.

ИГРА. Вид симулация, изискваща активно участие, като позволява приложение
на усвоените знания. Тя разнообразява често задавани упражнения. Тя не притеснява
участниците и е забавна и привлекателна.

Като цяло игрите спомагат за ефективното насърчаване на комуникацията. Това
е особено подходящ метод за по-свити ученици или за участници, които не се познават.
Чрез забавните моменти много лесно се постига сплотеност в групата и се осигурява
по-отворена атмосфера на взаимно внимание.

При организирането на играта трябва да се има предвид, че се изисква време за
обясняване на процедурата и правилата, както и за снабдяването с необходимите
материали.

Трябва да се внимава да не се пренебрегне учебната цел, тъй като е възможно
участниците да съсредоточат изцяло своето внимание върху самата игра.

Като метод на обучение представлява имитация на реална дейност в една или
друга изкуствено създадена ситуация. Участниците или изпълняват определени роли,
или са активни зрители (жури). Предназначението й е да формира умения и навици за
реални действия. Също се прилага в исторически план от йезуитите, и се възражда в
Харвард.

Играта е вид симулация и изисква активно участие, като позволява приложение
на усвоените знания. Тя разнообразява често задавани упражнения. Тя не притеснява
участниците и е забавна и привлекателна.

Игровите методи се оценяват като най-обещаващата новост в дидактиката на
ХХ век, конкурираща се само с приложението на компютъра и мултимедията в образо-
ванието. Преимуществото им е в това, че ефективността им (време) е 4-5 пъти по-
висока в сравнение с традиционните методи. Те увеличават интереса към обучението,
развиват самостоятелност у студентите и учениците (учителят най-често е арбитър),
запознават с ролевата структура на дейността, служат за трансфер на знания, формират
базисни социални умения.

Игровата дейност за учебни цели се основава на следните принципи: (1). актив-
ност, (2). динамичност, (3). занимателност, (4). изпълнение на роли, (5). колективен харак-
тер (работа в екип), (6). моделиране на дейността, (7). обратна връзка, (8). проблемност,
(9). съревнователност, (10). резултативност, (11). самостоятелност, (12). системност.
При нарушаването на тези принципи се получават грешки, от които най-често срещаната
е игра заради самата игра.

РОЛЕВИ ИГРИ (ROLEPLAYS). Учениците са склонни да сливат в съзнанието си
хипотетичното и реалното по отношение на някаква дейност или функция и в резултат
играейки, я изучават. Участниците симулират определена ситуация за разиграване на
това, което са усвоили или правят това с цел развиване на нови способности. Този
метод позволява на участника да приложи на практика, това което е усвоил. Участникът
ще може да се конфронтира с друг човек и ще трябва да отговаря на въпроси, да
направлява проблема в различни посоки или да отговаря на критики. Счита се, че развива
у участниците редица социални умения: за комуникация (формулиране на становища,
изслушване на мнения, вербално и невербално изразяване); за сътрудничество; за
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преговаряне и договаряне; за преодоляване на конфликти.
В основата на ролевите игри е разбирането за социалните роли. Те се разглеждат

като форми на поведение, чрез които индивидът изучава и изгражда социалния си живот.
Всеки се социализира, т.е. запознава се с формата на поведение, която се очаква от
него.

Основните теории за ролята са две, от тях произтичат и две форми на ролева
игра. Традиционната (Мертън, Парсънс, Линтън, Дерендорф) функционалистка теза е, че
свързаните с ролята действия ще са толкова по-функционални, колкото по-добре пове-
дението на играещия ролята съвпада с предписанията за ролята (очакванията на об-
ществото). Интеракционистката теза (Хабермас, Крапман, Дрейтцел) е, че партньорите
в дадена ситуация планират и реализират стратегиите си на поведение съобразно със
ситуацията и така се настройват към особеностите на интеракционния си партньор. Те
задоволят индивидуалните си потребности и реализират собствените си виждания в
рамките на съответното зададено ролево пространство.

Модерните варианти на ролеви игри са от втория тип.  Те нямат точен сценарий.
Вместо изискване за стриктно изпълнение на ролята, сега на участниците са дава свобода
да се ориентират в групата и да определят сами действията си в рамките на едно кратко
описание на съдържанието на ролите и изобилие от съпътстваща информация. Обикно-
вено те само фиксират идейната рамка и учениците имат свободата да действат или
разсъждават в нея, но по свой собствен начин. Ролята е отчасти и само глобално
определена. По този начин учениците усвояват идеята за историческа перспектива и от
друга страна, да изграждат хипотези за това какво, как и защо един човек може да
реагира в дадена конкретна ситуация.

Представлението може да бъде ръководено или напълно свободно. Във всеки
един от случаите е нужна значителна активност при планирането и обясненията от
страна на ръководителя и организация на постановката от страна на участниците

Постановката не бива да продължава повече от 5-10 минути, а последващата я
дискусия — около 10-15 минути.

СИМУЛАЦИЯ. Участниците извършват определена дейност в условия възмож-
но  най-близки  до  условията на  реалната  ситуация.  Методът е  полезен,  когато  за
изпълнението на някои задачи се изисква практика, а не е възможно да се упражнява
съответната дейност. Методът позволява на участниците да приложат пряко усвоеното.
Симулацията може да е само на част от дейността.

Необходимо е симулацията да се доближава възможно най-много до действи-
телните условия, така че да позволява на участника да пренесе пряко усвоеното в
реалността.

12.2. ПРИМЕРИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

В следващите страници са представени няколко варианта на образователни
технологии.  Някои от  тях  са  вече  публикувани  [25;  24],  а  други  -  представляват
модификации на използвани в практиката на чужди страни [124; 185].

12.2.1. ОБУЧЕНИЕ “В РАЗЛИЧИЯ”

Обучението “в различия” се провежда с цел засилване на чувствителността
на децата при отчитане на културните и етнически различия на хората край тях. В хода
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на дискусия се развиват идеите, че хората са различни и тези различия са по посоката
на културата — ценности, език, отношение към времето, пространството, начина на
обличане, музика и пр. и тези различия се основават на различния начин на живот,
особености на природата, историята и пр. Различията са в основата на съвместния
живот, тъй като могат да се установят именно тогава.

Обучението «в различия» се заключава в: (а). “Движение към другия” — оценя-
ването му като индивидуалност, обект на познание, интересен и уникален. (б). “Разговор
с другите”  с цел откриване на приликите и разликите между нас и тях. (в). “Убеждаване
в необходимостта от интеграция (кооперация) с другите” на основата на подобията и
различията, без да се заличават последните; изработване на умения за живот в мирен
свят без насилие, а със солидарност.

«Познанието на другите»  се реализира технологично  чрез организирани
дейности в малки групи, водени от подготвени експерти с конкретен опит и умения да
стимулират колективен живот; лаборатории по интеркултурна комуникация от типа на
Т-групи; срещи и дискусии по важни въпроси и  проблеми, общи за  членовете, под
ръководството на учителя.

В съдържателно отношение това са: анализ на различни варианти на интеркул-
турни конфликти, които са случаи от живота (от непосредственото обкръжение или от
медиите) — дебати за същността на конфликта, позициите на участниците и изработване
на общо становище на групата за това как може да се предотврати  или потуши конфликта;
сравнение  на  типичните  черти,  феномени,  ценностни системи,  обичаи,  изделия,
институции, характеристики и пр. на двете контактуващи (и конфликтуващи) култури;
изработване на табло (бланка), съдържаща концентрирано описание на културата на
«другите»; лекции и демонстрации (най-добре паралелни) на традиционното и съвременно
изкуство на «нашата» и «чуждите» култури. Особено внимание се отделя на слушането
на «чужда» музика и обяснение на нейните особености.

12.2.2. ИГРИ ЗА ЗАПОЗНАНСТВА

В началото на работата на групата, когато членовете й все още не се познават,
често възниква проблемът свързан  с  представянето. С  простичкото представяне
посредством малкото и фамилно име лесно се забравят имената на тези, които са били
представени. Представянето  на  самото  име,  придружено  с  няколко действия  се
запаметява по-лесно, тъй като е по-увличащо и засилва вниманието.

“ИГРА С КАРТИ”. Целта  е  участниците  да  се  запознаят  с  личностните
характеристики на членовете на групата.

Върху карти  се написват въпроси. Един от играчите в групата изтегля една
карта, прочита наум въпроса и решава на кого от групата да го зададе. Който отговори,
на свой ред, избира друга карта и т.н.

Примерни въпроси: (1).Какво би направил ако спечелиш 1 милион от лотарията?
(2). Кажи нещо за себе си ... за някой близък човек ... за приятел .... (3). Кое животно
харесваш най-много и кое ненавиждаш? (4). Как би реализирал ваканцията на мечтите
си? (5). Кои са последните три филма, които си гледал? (6). Кои са последните три книги,
които си прочел?

Когато играта се проведе на малки групи, е възможно така също да се стимулира
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дискусия вследствие на въпроса.

“ПРЕДСТАВЯНЕ, ЧРЕЗ АФИШ”. Описанието се прави от единия участник в
двойката. След 10 минути прекарани в разговор всеки участник  прави описание на своя
другар върху  афиш  според начина,  по  който  го възприема.  Резултатът трябва да
представлява фото афиш изработен изцяло под инициативата и с фантазията на всеки
един от участниците. Интересно е да се види, в крайна сметка, кое участникът е сметнал
за очевидно у своя другар и кое не.

12.2.3. ИГРИ ЗА КООПЕРИРАНЕ

“ЕЗИКЪТ НА СНИМКИТЕ”. Замисълът на играта е да се получи разговор на
определена  тема  (за  емиграцията в  чужбина,  политическата  ситуация  в  страната,
приятелството...), а снимката или предметът се явяват като стимули.

Материали: стари фотографии, вестници, снимки от списания, рекламни снимки
и брошури.

Времетраене: от 20 до 30 минути
Развитие на играта: върху обширна плоска повърхност (голяма маса или под)

се подреждат в редица няколко фотографии или рисунки силно различаващи се една от
друга. В пълна тишина участниците извършват първа “патрулираща” обиколка около
масата, на която са разположени картинките. По време на втората обиколка участниците
могат да изберат и вземат снимката, която според тях отразява най-добре идеята на
зададената тема. Играта може да се осъществи и в подгрупи ако общата група наброява
повече от 6-7 човека.

В следваща фаза на играта — която не е задължителна — в подгрупата се разисква
върху избора на една единствена обща снимка.

Разсъжденията могат да се правят върху снимките. Необходимо е да се използват
форми на комуникация и излагане на индивидуална проекция.

“ДА ПИШЕМ С ТЯЛО”. Децата изписват на земята някаква дума, като всяко от
тях показва с помощта на тялото си по една буква от всяка дума.

“ДА КОНСТРУИРАМЕ МАШИНА”. Учениците решават заедно каква машина искат
да представят, след това я интерпретират с движенията на тялото, а другите трябва да
отгатнат за каква машина точно става въпрос.

“ДА СЪЧИНИМ ИСТОРИЯ”. Възрастният започва да разказва някаква история,
а децата седнали в кръг я подхващат и продължават следвайки съгласуван ред (например,
като се подава топка на онзи, който трябва да продължи историята).

“ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ГРУПАТА”. Цел на играта е да се провокира неприятно чувст-
во, което човек изпитва, когато бива изключен от дадена група.

Развитие на играта: да се помоли група от 8-10 души да образуват кръг, затягайки
го добре с ръцете си. Друг ученик, извън групата, опитва с все сила да проникне в кръга:
ако успее, става член на групата.

Тази игра може да породи различни чувства. Участникът, останал извън групата,
изпитва чувство на изолация и след безуспешни опити да се включи в нея, ще прояви
известна агресивност, ще се откаже, ще демонстрира липса на интерес или просто ще
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реагира по някакъв друг начин.
Накрая групата може да реши дали да го допусне в кръга.

“РЪКОВОДЕНА ДИСКУСИЯ”. Дискутирането е по някоя от следните теми:
• “Не всичко е еднакво очевидно за всички.”
• “Да осъзнаем трудностите, които възникват в случаите, когато не умеем да се

владеем.”
• “Случвало ли ви се е да бъдете изолирани от определена група, в която иначе на

драго сърце бихте участвали?”
• “Как реагирахте в създалата се ситуация?”
Участниците  в играта описват  своите чувства;  съпоставят  се  чувствата на

участниците останали извън групата (фрустрация, ярост, завист, депресия) с тези на
участниците, които са се почувствали силни в същата група.

12.2.4. ИГРИ ЗА СОЦИАЛИЗИРАНЕ

“ДА СЕ КАЖАТ ТРИ ХУБАВИ НЕЩА ЗА ДРУГИЯ”. Седящ кръг от шест души:
всеки си написва името на лист; после това листче преминава през шестте участника,
които трябва да добавят по едно положително определение отнасящо се до лицето,
което носи съответното изписано име. Накрая всички получават по поне пет позитивни
определения за себе си.

“КАРТА ЗА САМОЛИЧНОСТ”. Опиши себе си за да те опознаят по-добре!
(1). Казвам сe... (2). Наричайте ме просто...(3). Роден /а   съм в... (4).Любим

спорт...(5). Най-основни качества... (6). Онази черта от характера ми, която моите при-
ятели най-много ценят... (7). Какво харесват или не харесват преподавателите в моето
държание...(8). Това, което не искам да бъда...(9). Ако бях животно, бих предпочел/а да
съм...(10). Ето два предмета, които отразяват мен самия/самата...(11).Най-хубавият
филм, който съм гледал/а...(11).Най-хубавата книга, която съм чел/а...(12). Бих искал/а
да съм свободен/свободна...(13).Бих искал/а да се освободя от...

“НАЙ-ДОБРИТЕ КАЧЕСТВА НА ДРУГИТЕ”. Тази игра е предназначена за двойка
участници. Състои се в представяне на единия участник извършено от партньора.
Двамата участници разговарят в продължение на около 10 минути, като всеки един се
стреми да узнае възможно най-много неща за другия задавайки му много въпроси и
отбелязвайки съответните отговори.

След като отминат десетте минути се прави графична репрезентация (карикатура)
с коментар, като се разчита на въображението на всеки участник.

“ДА СЕ ОПОЗНАЕМ ТРИМА”. Целта на играта е да се постави в центъра на
вниманието едно лице и то да бъде представено само в добра светлина, за да може той
или тя да осъзнае позитивната си същност  и се вживее в нея.

Трима ученици си задават взаимно въпроси. Всеки участник разпитва другите
двама и накрая трябва да каже на другите двама три неща, които е подразбрал за него.
Въпросите могат свободно да се избират стига да са позитивно насочени.

Тези три определения могат да бъдат специфични: (1). да характеризира фи-
зическите качества; (2). да е свързано с качествата на характера; (3). да характеризира
поведението.
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Друг вариант: да се накарат останалите да се опитат да отгатнат, за кого точно
от тримата в групата се отнасят посочените определения.

12.2.5. ИГРИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА  КОМУНИКАЦИЯТА “АЗ-
ТИ”

“ВЗАИМНО ИНТЕРВЮ”. Учениците си задават взаимно въпроси и отбелязват
получените отговори. Всеки си избира трите най-интересни от тях, които да представи
открито пред класа.

Примерни въпроси: (1). Какво хубаво ти се случи вчера? (2). Какво харесваш
най-много в себе си? (3). Какво харесват в теб твоите близки? (4). Какво би направил за
човека, когото обичаш? (5). Какво те кара да се чувстваш добре в този клас? (6). Какво
обичаш да правиш с приятелите си? (7). Кое твое положително качество другите все
още не са открили? (8). Какво желаеш най-много? (9). Какво хубаво ще си пожелаеш за
утре? (10). Опитай се да кажеш нещо приятно на този, който ти задава въпросите.

“КАКВО МИ ХАРЕСВА (НЕ МИ ХАРЕСВА) В ТЕБ”. Учениците сядат в кръг, като
всеки си избира партньор и сяда срещу него/нея.

Играта има три етапа:
1.Комуникация. Участниците с кратки фрази се стремят да обяснят какви качества

харесват един в друг. Посочва се едно негативно качество от характера на съответния
ученик (като се избягват оскърбленията ).

2.Проверка и корекция на резултатите. Той/тя изслушва другия без да коментира,
а накрая трябва да повтори, това което е чул/а без да изказва собствено мнение. За
него/нея е важно да покаже, че добре е разбрал/а думите на другия.

3.Потвърждение. Онзи, който е говорил пръв трябва да се увери, че това, което
другият е разбрал, отговаря точно на това, което първоначално е имал предвид.

Думата сега се дава на втория участник, който може да изрази своето мнение
или личния си коментар върху това, доколко  прав е бил първият по отношение на
собствените му качества.

Трите цикъла се повтарят дотогава, докато мотивът породил конфронтацията не
стане достатъчно дискусионен.

12.2.6. ИГРИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЧУВСТВАТА “АЗ - МЕН
САМИЯ”

“СНИМКИ”. Учителят показва на класа снимки, които изразяват някакво опреде-
лено чувство: ярост, тъга, страх, разочарование, ведрост, радост, любов, оскърбление,
завист, ентусиазъм, умиление, недоверие, тревога, раздразнение, гняв и т.н.

Учениците  трябва  да  разпознаят  тези  чувства  и  да  ги  дискутират.  Какви
физически усещания се пораждат у тях, докато им въздейства съответното чувство?
Каква е обикновената реакция? Как реагират другите на нашите действия? Има ли
разлика в начина, по който въздейства съответното чувство върху лицата от мъжки и
женски пол?

Следва задачата учениците да се опитат да се вживеят в тези чувства и ги
изиграят.

“ИЗМЕНЕНИЯ В ДИШАНЕТО”. На учениците се обяснява, че различните чувства,
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които изпитваме, предизвикват различни изменения в дишането (когато се страхуваме
дишането се учестява и се задъхваме, а когато се чувстваме добре дишането е спокойно
и дълбоко).

Децата се настаняват удобно (сядат или се излягат). Подсказват им се няколко
ситуации, в които трябва да се потопят със затворени очи, предизвиквайки у тях чувства
на ярост, страх, тъга, омраза, плач и т.н. Наблюдават се евентуалните изменения в
дишането.

След това се проследява обратният процес т.е да се опитат учениците да пос-
тигнат изменения в душевното си състояние чрез съзнателна промяна на дишането.

Учениците трябва да осъзнаят необходимостта да се контролират буйните и
неудържими реакции породени от агресивни чувства и да осмислят необходимостта да
се използва силата на словото в подобни случаи.

“ЧУВСТВО НА СЪПРИЧАСТНОСТ”. Играта е свързана с емпатията и стимулира
умението да се поставиш на мястото на друг човек. Тя помага на учениците да проявят
свободно собственото си чувство на безпокойство и разочарование и да се научат да ги
споделят с връстниците си, за да им бъде по-лесно да ги преживяват.

“СТРАХОВЕ В ШАПКА”. Целта на  тази  игра  е  комуникация,  споделяне и
съпричастност. Материалите са по един лист хартия за всеки участник.

Всички ученици, включително и учителят, сядат в кръг и попълват лист, на който
е написано: “Страхувам се от...” , после го прегъват и поставят в шапката. Шапката
обикаля всички участници в кръга, всеки си взема по едно листче и го прочита на висок
глас. Дори това да не се окаже неговото собствено листче, ученикът трябва да се опита
да се вживее в чувствата на съответния му притежател и да ги опише.

Основно правило е, че никой не трябва да прави собствени преценки по отношение
на страховете на другите. Наблюденията трябва да се дискутират.

Други варианти на играта: в шапката могат да се събират мнения, нещата, които
харесваме или не харесваме, желания, тревоги или нещата, които са от особено значение
за нас.

“МОЖЕШ ЛИ ДА РАЗПОЗНАЕШ ТВОЯТА ЯБЪЛКА?”. Играта запознава групата
с  дейност,  свързана  с  процеса на разпознаване  и  с  откриване на  специфичните
характеристики  (различия)на всеки предмет.

Материали: по една ябълка (цвете) за всеки участник.
На всеки  участник  се раздава  по една ябълка и му  се  дава възможност,  в

продължение на две минути, внимателно да я опипа и огледа. След това ябълките се
събират, смесват се и се поставят в съд. После всеки трябва да открие и разпознае
своята ябълка.

Дискусия: оригиналността на всяка ябълка трябва да накара учениците да се
замислят върху уникалността и оригиналността на всяко нещо във вселената.

Ако се използват цветя, участниците си избират по едно цвете от един букет.
После всички цветя отново се събират и се смесват. След това всеки участник трябва
да разпознае своето цвете в букета.

“КОТКА И МИШКА”.
Играта  е  предназначена  за  възпитание  в  ненасилие  и  съпричастност.

Представлява дискусия по следната приказка:
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“Вървиш по дълга права улица, която води към една изоставена къща. Приближа-
ваш, изкачваш стълбите, буташ входната врата и ето, намираш се в една празна, тъмна
стая.  Внезапно  усещаш  как  тялото  ти  се  разтреперва, изпитваш  странно  чувство,
забелязваш как ставаш все по-малък и по-малък. Вече не достигаш височината на
прозореца: сега си голям почти колкото книга. Усещаш как тялото ти се покрива с козина
и носът ти се издължава: превръщаш се в мишка.

Неочаквано чуваш как вратата изскрибуцва; ето, влиза една котка. Напредва
бавно в стаята, насочва се право към теб. Чуваш как сърцето ти тревожно бие, дъхът
ти спира.

Какво решение ще вземеш? Какво ще направиш?
Докато мислиш, ето, че отново усещаш как се разтреперваш: тялото ти отново

започва да се трансформира, както и тялото на котката; ти ставаш по-голям, а тя се
смалява.

Ето, сега размерите и на двама ви са еднакви.
След това метаморфозата продължава: сега ти си котка, а котката се превръща

в мишка.
Какво изпитваш сега?Опитай се да си представиш как се чувства котката. Какво

ще направиш?
Тялото ти започва отново да трепери: пак се променяш, възвръщаш нормалните

си размери; напускаш къщата, поемаш отново по улицата и се връщаш в тази стая.”

12.2.7. ИГРИ ЗА ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ

“РОЛЯТА НА МЪЖА И ЖЕНАТА”. Следващите две методики са предназначени
за дискусия върху разбиранията на участниците за мъжки и женски роли (еднаквост,
различия).

І. КАКЪВ СЪМ АЗ
Посочете своя пол. Прочетете списъка, който следва и отбележете, ред по ред,

на кой пол прилягат посочените качества: повече на жените или на мъжете, еднакво на
двата пола или на нито един от тях. (1) Авантюристичен/на (2). Благ/а, мил/а (3). Спокоен/
спокойна (4). Силен/силна (5). Загрижен/а за своята фигура (6). Емоционален/на (7).
Шумен/на (8). Конкурентен/на (9). Сантиментален/на (10). Слаб/а (11). Страхлив/а (12).
Доверчив/а (13).Смел/а (14). Отговорен/на (15). С лош характер (16). Мекушав/а (17). С
добър характер

ІІ. КАК ТРЯБВА ДА СЕ ДЕЛИМ?
Посочете  твоя  пол. Напишете М  пред  думите,  които  според вас  описват

задълженията предназначени за мъже и Ж пред онези отговорности, които би трябвало
да се поемат от жени, и МЖ пред отговорностите характерни за двата пола — мъже и
жени.

Следва списъкът:
(  ) Взема решение за отглеждането на деца (  ) Полага грижи за децата (  ) Лекува

хората (  ) Възпитава деца (  ) Осигурява прехраната на семейството (  ) Печели пари за
семейството (  ) Създава законите на страната (  ) Готви (  ) Купува дрехи (  ) Пере (  )
Шофира по време на семейни пътувания (  ) Чисти къщата (  ) Служи във войската (  )
Управлява страната (  ) Строи къщи (  ) Строи пътища (  ) Сключва сделки (  ) Въдворява
ред при семейни спорове (  ) Заема ръководна религиозна длъжност (свещеник) (  )



268

Заема полицейска длъжност (  ) Отдава се на изкуство, музика, литература (  ) Помага на
хора с психиатрични проблеми (  ) Извършва ремонт в къщата

Резултатите се изписват на дъската, като се разграничат отговорите на момчета
и момичета.

Дискусията се води около стереотипните роли (длъжности), характерни за всеки
пол. Въпрос, който също се обсъжда е дали е справедливо мъже и жени да играят в
живота различни роли?

“ЕДИН, НИКОЙ ИЛИ МНОГО?”. Упражнението е предназначено за работа в малка
група. От участниците се иска да изберат една категория хора — например: родители,
учители, запалянковци, футболисти, ученици или др., и след дискусия да им присъдят по
пет обобщения с подходяща квалификация (всички, повечето, много, някои, никой или
“не знам колко”) после да ги представят на съучениците си, които трябва да познаят
каква категория хора са избрали.

Пример: китайците са азиатци (всички); имат тъмни и прави коси (повечето); не
произнасят добре буквата “р” (много); ядат рагу (някои); са високи (малко).

“КОГА МОЖЕМ ДА ОБОБЩАВАМЕ?”. Учителят организира дискусия, целяща
след всяко от следващите съждения да  се означи степента на валидност: всички,
повечето, много, някои, малко, никой, не знам. Съжденията са както следва: (1). Топките
за тенис са бели (2). Слоновете са силни (3). Змиите са отровни (4). Сладките са вредни
за зъбите (5). Учителите са по-умни от учениците (6). Бедните хора са мързеливи (7).
Южняците не са трудолюбиви (8). Американците са богати (9). Политиците са непочтени
(10). Негрите танцуват добре (11). Новородените плачат (12). Ромите са престъпници
(13). Учениците не са ученолюбиви (14). Италианците са европейци

“ДА ПОСТИГНЕМ ЕДИНОДУШИЕ”. Контролирана от регламент дискусия по
интеркултурна тематика. Провежда се по следните правила:

1.Формират се групички от по 4 до 6 души, които говорят един език.
2.Всяка група си избира докладчик.
3.Прочита се едно съждение, подобно на следните: (1). Навсякъде е необходимо

малцинствата да се приспособяват към нравите и ценностите на мнозинството. (2).
Примитивните народи все още не са достигнали по-високите равнища на цивилизация.
(3). Английският език трябва да се възприема като универсален. (4). Европейците имаха
голямото великодушие да научат другите народи как да се развиват правилно. (5). Много
скоро, целият свят ще започне да се развива с еднакви темпове и всички хора ще могат
да се разбират по-добре.

4.Всеки изказва мнение на съгласие или несъгласие. Дори само един човек да е
изразил несъгласие, групата трябва да направи необходимите корекции на съждението.

5.Коригираните съждения се подлагат на обработка от страна на групата до
постигане на общо съгласие.

6.Когато всички групи се съберат, всяка от тях чрез докладчика, представя най-
малко две изявления, по които са били извършени някакви поправки.

“ЦЕННОСТИТЕ НА РОДИНАТА”. Дискусията се предшества от отговори на три
въпроса:

1.Защо се живее по-добре в България, отколкото в някоя друга страна? Изберете
три думи от по-долу изброените: свободата; климатът; жизненото равнище; нравът на
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българите;  начинът  на живот;  природните  красоти;  отношенията  между  хората;
спокойствието; културното наследство; кухнята.

2.Защо се живее по-зле в България, отколкото в някоя друга страна? Посочете
три от изброените думи: престъпността; лошото управление; корупцията сред политиците;
данъчната несправедливост; безработицата; дезорганизацията; лошото здравеопазва-
не; прекалено голямата свобода; недостатъчни социални осигуровки.

3.Ако имаше възможност да избираш, щеше ли да предпочетеш да живееш в
друга страна? Ако отговорът е “Да”, коя страна би си избрал: САЩ; Франция; Швейцария;
Германия; Холандия; Испания; Друга (да се посочи).

12.2.8. ДИСКУСИИ

”ИМЕТО НА ЧОВЕКА”.

ЦЕЛИ:
Предизвикване  на познавателен  интерес  към феномена  ”име на  човек”  и

първоначално ориентиране във функциите на  името.
Възприемане на името като символ на признаване правото на живот на детето

и като свидетелство за правото му на принадлежност към определен род и култура.
Запознаване с традиционни вярвания и ритуали при даване на име у различни

етноси, живеещи на територията на България.

ХОД.
1. Разказ ”Приказка за имената” (I част): ”Отдавна, много отдавна в едно далечно

царство живеели без имена. Един ден през техните земи минал странник, който им
разказал, че някога техните прадеди имали имена, но били омагьосани да ги забравят и
да заживеят, без да дават имена на децата си.”

2. Беседа. Въпроси: “Успяхте ли да си представите как хората от приказката са
живеели без имена? По-лесно ли им е било да се разбират помежду си или по-трудно?
Възможно ли е хората да живеят заедно, без да имат имена? Защо отговаряте с ”да” и
защо с ”не”? Какво е име на човек?”

3. Разказ ”Приказка за имената” (II част): “…След като хората се убедили, че е
важно да имат имена, попитали, как могат да ги получат. Странникът им казал, че само
мъдрецът от Високата планина може да им помогне.

Тогава хората отишли при мъдреца, за да го помолят да им даде имена. Той казал,
че тази задача не е по силите му. Хората недоумявали защо мъдрецът не се решава да
им даде имена. ”Нали човек не си избира сам името? - казали те. - Ти си най-умният
човек, когото познаваме, кой друг да ни даде имена?

Тогава мъдрецът им отвърнал:”На новороденото се избира име, с което му се
пожелава нещо добро. Вярва се, че това ще помогне на детето да израсне добро. Тогава
казваме, че човекът следва своето име”. И по-нататък той продължил така: ”А вие вече
сте зрели хора и сами можете да решите, според доброто, което носите в себе си, какви
имена ще ви подхождат”.

4. Активизираща игра. Учениците са подредени в кръг. Всеки от тях казва по
едно прилагателно име, което започва с буква от неговото собствено име и коментира
дали то му подхожда.

5. Мозъчна атака: ”Защо, когато детето се роди е важно веднага да му се даде
име?”

Въпросът се записва на дъската и се определя време - 5 мин., през което учениците
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предлагат отговори.
Обяснение:”Защо името пази човека?” - основни идеи: С даването на име се

признава правото на живот на детето. Чрез името се признава правото на детето да
принадлежи към определен род и култура.Името пази със смисъла, който е вложен в
него.

6. Беседа: ”За ритуала, с който се дава име на дете”. Въпроси към учениците:
“Как се нарича ритуала (при християни, евреи и мюсюлмани), с който се дава име на
дете? Защо този празник се празнува от роднините и близките на детето? Знаете ли кои
хора се канят да дадат име на детето и защо? Какви пожелания се правят на детето?

7. Дидактическа игра: ”Да дадем име на нашия клас”. На учениците се предлага
да си представят, че са добри орисници и трябва да решат каква благословия да отправят
към класа. За изпълнението на играта се разделят на три: ”орисници”, ”кръстници” и
”ритуалчици”.

8. Домашна работа: Да нарисуват имената си така, че да личи, какво е тяхното
значение.

”ЦЕННОСТТА НА ПРАЗНИКА”

ЦЕЛИ:
Ориентиране на учениците към възприемане на празника като духовна връзка

между хората, като начин за съпреживяване на общата история и вярвания.
Откриване на общото в символиката и предназначението на празници от различни

етнокултурни системи.
Ориентиране на учениците към откриване на факти, свидетелстващи за наличието

на междукултурни взаимодействия в бита и вярванията на хората.

ХОД.
1. Мозъчна атака:  ”Защо хората са измислили празниците?” Осъществява

приемственост в осмислянето на функциите на празника и създава нагласи за адекватно
възприемане на  посланията  от  предстоящата  беседа,  свързана  с ценността  на
празниците.

2. Беседа: ”Защо и по какво си приличат празниците, които отбелязват различни
етноси в България?” Примерни въпроси: Има ли християнски, мюсюлмански, еврейски,
арменски и други празници, които си приличат? Защо посочените от вас празници си
приличат? Ако хората празнуват по различен начин едни и същи неща, това пречи ли,
или  им помага да се разбират помежду си? Чрез отговорите си, учениците стигнаха до
извода, че християни и мохамедани имат празници, натоварени със  символи, по които
си приличат (Курбан байрям и Сирни заговезни)

3. Упражнение: ”Познай, кой какво е донесъл?”
Прочитане на глас на думи, които трайно са навлезли в бита на различните

етноси, населяващи България, а децата се опитват да познаят кои ястия от кои етнически
групи са донесени по нашите земи. Например: от турците - баклава, кебап, кебапче,
гювеч, кавърма, качамак, локум, имамбаялдъ, мусака, бамя, бакла, кайма, яхния, сърми;
от арабите - кафе; от гърците - кимион; от персите - боза, фурма, индрише.

”ПОДОБНИ И РАЗЛИЧНИ”

ЦЕЛИ:
Развиване  на  чувствителност  у  учениците  към различието  между  хората,
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предпоставени от техния расов, етнически, полов, социален и здравен статус.
Идентифициране на личностни и социални проблеми, резултат от неразбирането

на различията между хората.

ХОД.
1. Упражнение. ”Различният човек”. Предварително се подготвят карти, на

които има изобразени  животни (кон, заек, жаба, мечка). На всеки ученик се раздава по
една карта. Учениците са разпръснати из цялата класна стая. След подаден знак (пляскане
с ръце) всички тръгват, като се стараят да изпълняват движения и да издават звуци,
характерни за животните от техните карти. Целта на активизиращата игра е учениците
с еднакви карти да се съберат в една група, където ще работят заедно.

След групирането на учениците се поставя задача да изработят по групи колажи
на тема: ”Различният човек”, в които да посочат колкото е възможно повече различия
между хората. Материали: стари списания и вестници с богат снимков материал, предста-
вящ разнообразие от изобразени различия между хората (расови, етнически, полови,
социални, възрастови и др.). Всяка група самостоятелно изработва своя колаж като
изрязва подходящите картинки и снимки, а след това ги подрежда и залепя според
разбиранията си за художествено оформление.

2. Дискусия: ”Трудно ли е да живеем с хора, които се различават от нас?”
Въпрос към групите, сформирани за изработване на колажите:  ”Какви трудности в
разбирането помежду си срещат хората заради това, че са различни?” Например какви
неприятности или  конфликти възникват между: хора от различни етнически  групи -
българи, турци, роми, евреи, арменци и др.; бедни и богати; мъже и жени; ”здрави” хора
и хора, които се нуждаят от специална подкрепа - инвалиди, незрящи, нечуващи и хора с
умствени затруднения?

3. Упражнение: ”Нашите девизи”. Като резултат от дискусията се предлага на
учениците да открият свои правила за подходящи начини, по които да се отнасяме един
към друг, независимо от различията си. Своите правила те изработват по двойки, а след
това ги записват и оформят като девизи и ги поставят на избрани от тях места по
стените на класната стая.

ДИСКУСИЯ ЗА МНОЗИНСТВОТО И МАЛЦИНСТВАТА

Учениците изразяват отношението си по следните съждения:
1. Докато се подчинявам на законите, властите не могат да ме преследват.
2. Аз се обличам както си искам и ям каквото си искам.
3. Ще възпитам своите деца в тази религия, която искам.
4. Ако съм несправедливо обиждан, например от съседи или началници в работата,

ще търся защита от съответните национални органи.
5. Тези, които са на власт винаги имат право и ние сме длъжни да им се подчиняваме

независимо от обстоятелствата.
6. Аз  винаги променям мнението си  след изборите,  така че  да не преча на

мнозинството.
Следва дискусия дали мнозинството винаги спазва индивидуалните права на

всички хора.
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“ПОБЕДАТА НА ДЪЛГОКОСИТЕ”

ОПИСАНИЕ. На учениците се представя разказът “Победата на дългокосите” -
може да е в писмена форма, но може и да се чете от учителя. Дискусията, която следва
цели да покаже на учениците, че демокрацията може да е опасна и не винаги болшинството
е право. Да се акцентира на факта, че всички дискриминационни решения са взети по
демократичен път.

РАЗКАЗ. “В демократичната република Шампоания, промишлеността, търговията
и селското стопанство били слабо развити. Жизненото равнище на гражданите, обаче
било високо. Причината била в това, че поради особените природни условия косите
растели много бързо. Тълпи от хора се стичали в Шампоания за да им израсте коса или
да подобрят качеството на тази, която имали. На всяка крачка се срещали ТВ и кино
звезди, модели, политици, богаташи.

В 1955 г. Партията на Радикалдългокосите (ПРД) спечелила изборите в Шам-
поания и нейният лидер станал президент. Изборите се провели в период на намаляване
на притока от туристи в сравнение с предишните години. От загуби се оплаквали хотелите,
ресторантите, шофьорите и всички други, които обслужвали туристите. Съгласно ПРД,
причина за загубите били... плешивите. Странно, но въпреки идеалните условия, имало
няколко местни жители, които по рождение били плешиви. Според ПРД, те отблъсквали
туристите и намалявали привлекателността на страната, като й правели антиреклама.

В Парламента ПРД имала болшинство. Бил наложен данък за плешивост и на
плешивите било забранено да се появяват на места, където имало туристи. След време,
когато спада в посещението продължил, бил приет и закон за забраната на появата на
плешивите на всички  публични места, полицейски час, забрана да се ползват влакове,
самолети и др. превозни средства. Партията на късокосите (ПКК) била забранена. Вестник
“Плешивец” бил спрян.

Въпреки това печалбите намалявали. След няколко години лидерът на ПДК обявил
пред народа, че “ние бяхме твърде меки...”. Скоро бил приет закон за депортирането от
страната на плешивите. Преди следващите избори ПДК излязла с декларация: “Ние
направихме всичко възможно за да спасим Шампоания...” Изборите пак били спечелени.”

ДИСКУСИЯ. На дискусия се подлаган следните въпроси: (1). Рационални ли са
мисленето и действията на законодателите? (2). Демократични ли са решенията на
Парламента? (3). Нарушени ли са правата на някои хора? (4). Какви ограничения трябва
да има за решенията на демократично избраните властници (закони, индивидуални и
групови права). (5). Какво трябва да се промени в Конституцията на Шампоания.

“УМНОТО МАЛЦИНСТВО”

ОПИСАНИЕ. Играта цели да изгради нагласа за действие от позициите на малцин-
ството. Учениците избират един от вариантите и образуват три групи: А,Б,В. Да се
акцентира на идеята, че всеки вариант на поведение има положителни и отрицателни
последици.

МАТЕРИАЛ. “ Как малцинството да реагира при нарушаване на правата му: (А).
примирение с мнозинството за момент, но стартиране на политическа кампания за
отмяна на решението колкото се може по-скоро; (Б). отмяна на решението чрез насилие;
(В). външно приемане на решенията и фактическа скрита съпротива.



273

ДИСКУСИЯ. Провежда се дискусия по следните въпроси: (1). Какви са положи-
телните и отрицателни последици в първия, втория и третия случай? (2). Каква е “цената”
(баланс на + и -) във всеки от трите случая? (3). Как се действа в екстремални ситуации?
(4). Има ли “цена” нарушаването на демократичната процедура?

12.2.9. ДРУГИ УПРАЖНЕНИЯ

ПРОЕКТИ ЗА ДЕЙСТВИЯ.  Обучаемите разработват проект, който ще приведе

тяхното знание в действие. Примери за  проекти - създаване на видео клип, брошури,
групови дискусии, съставяне и реализиране на програма в общежитие или в клас. Проектът
включва информация за участниците, описание на действията, ресурси (включително
навици и контакти), етически проблеми.  [93]

ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ. Избира  се  позната  книга  за  всички  с  текст,  свързан  с
културни,  етнически,  расови, джендер различия …. От нея  се  търсят примери  за
предразсъдъци:

• Незабележимост на културното разнообразие.
• Стереотипизация.
• Селективност и неустойчивост, включително недостиг на перспективи.
• Нереално изображение на обществото.
• Фрагментация и изолация на не-доминантните микрокултури.
• Лингвистически предубеждения.

ИДИОМИ. Много от трудностите при превода от един език на друг са свързани с
идиоматичните изрази. Те са различни в различните езици. Упражнението е свързано с
еквивалентността на идиомите. Прави се сравнителна таблица като се тръгва от идиоми
на български език и техните еквиваленти в другия.

МИТОВЕ. Всеки етнос има определени суеверия и митове. Прави се сравнителна
таблица на тези суеверия.

КУЛТУРЕН КОНФЛИКТ. Задачата е за 30 минути  да се напише кратко есе, в което
на базата на собствен опит, на виц, анекдот, видяно, чуто, прочетено и пр. да се отрази
културно недоразумение, отказ от контакт поради културна несъвместимост, културна
конфронтация, културен конфликт или интелектуален блокаж поради подобни причини.
Учителят може да даде пример. Следва прочитане на есетата без да се обявяват
авторите и дискусия на тема: доколко са възможни тези ситуации в класа.

РАЗГОВОР НА ЧУЖД ЕЗИК. Цел на упражнението е да се илюстрират трудностите,
които човек изпитва поради незнание на чужд език. Учениците се въвличат в различни
ситуации и общуват без думи - с жестове, мимики, нечленоразделни звуци. Следва
анализ.

МНОЖЕСТВЕНОСТ НА ВЪЗПРИЯТИЯТА.  Цел  на  упражнението е  да  се
демонстрират различията във възприятията на хората и необходимостта от обмен на
мнения за да се постигне цялостност. Учениците сядат в кръг. В центъра е един сложен
по цвят и форма предмет. Те трябва да го нарисуват. Всеки го вижда от своя зрителен
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ъгъл и се получават недоразумения.
ЖЕСТОВЕ И МИМИКИ. Прави се съпоставителна таблица на жестове и мимики

според тяхното значение в различните езици и в практиката на различните етноси.

НАРОДНА МЕДИЦИНА. Прави се съпоставителна таблица на народни средства

за лечение на леки заболявания: настинка, колики, главоболие и пр.

12.2.10. МЕТОДИ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ НА ДЖЕНДЪР-
ДИФЕРЕНЦИАЦИЯТА

СЕКСУАЛЕН СЦЕНАРИЙ

СЪЩНОСТ. Терминът сексуален сценарий (sexual script) означава “репертоар от
действия и статуси, които са признати от социалната група, заедно с роли, очаквания и
санкции, управлявайки тези действия и санкции.” (Laws & Schwartz,1977). Като част от
един процес, хората развиват структура, която управлява техните сексуални разбирания,
желания и поведения, в условията на взаимна зависимост с другите хора (Laumann,
Gagnon, 1995). Тази структура се формира от културното обкръжение и собствените
интереси и опит. Сценарият включва предписания за това с кого може да се извършва
секс, кога и къде, какви типове действия са приемливи, кои са причините за участие (или
неучастие) в такава дейност, кой трябва да е инициатор, какви са властните отношения
в тази дейност. Възможностите, социализацията и интерпретацията са параметрите на
сексуалното само-конструиране (Blumstein, Schwartz, 1990), и заедно със сексуалността,
съдържанието на сценария може да се развива относно контекста и опита. Сценариите
може да се нормативни (общи) и индивидуални, като освен съвпаденията на отделни
параметри, вариациите може да са много големи.

Смисълът на писането на сексуални сценарии е не само да се откроят различията,
но и хората да осъзнаят възможностите за самоконструиране на собствена сексуалност
и за коригиране на някои свои особености, с цел по-добра приемливост. [93]

СЪДЪРЖАНИЕ. Включва подробен отговор на въпросите: как, кога, къде, защо
и с кого Вие участвате в сексуални дейности.

Въпроси за коментар на сценария:
• Какви са нормативните сценарии  за мъжете и жените днес?
• Как получихте тази информация?
• Какви социални сили действат, за да се гарантира, че хората ще следват тези

сценарии?
• Какви са рисковете за хората, които не се придържаат твърдо до тези сценарии?
• Как хората променят своите сценарии?
• Какво се случва, когато хората действат по променени сценарии?
• Какво означава “позитивен сексуален сценарий”?

• Как можем да поощрим хората да променят сценариите си когато и като желаят?

АНАЛИЗ НА ДИСКУРСА . С термина “дискурс” (discourse) се означава е между-
личностна система от съждения, термини, категории и разбирания, която гравитира
около общи значения и ценности (Gavey, 1993; Scott, 1994). Дискурсът се интерпретира



275

не като еднократен акт, а като продължителен процес, който трае цял живот и дава
информация (родители, приятели, партньори, учители, медии, религия социална политика)
за интерпретацията на сексуалните различия. Той е исторически и социален отговор на
преобладаващата власт и методи (социални институции, закони, начини на мислене),
така че да отговори на интересите им.

Съдържание на анализа на дискурса:
• Пътища на формиране на сексуалните сценарии в съответствие със социалните

изисквания.
• Фактори за формиране на сексуалните сценарии.
• Изражения на  сексуалните сценарии в литературата,  изкуството, медиите,

рекламата. Така, например, Мишел Файн (Fine,1988) дефинира четири варианта
на  развитие  на  женската  сексуалност:  “насилие”,  “преследване”,
“индивидуална етика”, “желание”.

Кое е “нормално” в сексуалния сценарий и как е институционализирано? [93]

ГРУПОВИ ДИСКУСИИ.  Групи от по 4-5  члена изследват  теми от типа на
религиозни перспективи, сексуални ориентации, проституция или остаряване и джендър-
диференциация. Членовете изпълняват различни роли в контекста на темата. Описват
се очакванията преди началото на дискусията (позициите) и се презентира груповия
опит. Анализират се промените в позициите в края на дескусията.  [Ib.]

РЕПЕТИРАНЕ-МОДЕЛИРАНЕ (REHEARSALS-MODELING).  Прави се демонстра-
ция на ситуация, включваща кратко описание, контекст, време, сексуален проблем.
Участват доброволци, като може да се включат и други доброволци, които дават друго
решение. Прави се групов анализ. [Ib.]

КРАТКО СЪЧИНЕНИЕ.  Съчинението е в рамките на 5 минути, без да се подписва
листа.  Листите  са  събират,  разбъркват и  след  това  се  четат. Следват  въпроси и
обсъждане. Теми:

1. Опишете пубертетните изменения, които са най-незабравими за Вас.
Въпроси: (1). Какви социални ценности и послания отразяват те? (2). Защо тези

послания са се развили в обществото? На чии интереси служат? (3). Как тези послания
ограничават индивида?

2. Какви аналогии със спорта в езика се използват при обсъжданията на
сексуалните различия?

Въпроси: (1). Защо спортните аналогии може да бъдат използвани при обсъждане
на сексуалните дейности? Какво общо има в аналогиите? (3). Какви нови аналогии може
да се предложат извън спорта?

3. Според това, което сте слушали, наблюдавали или преживели, какви са
измененията в менопаузата при хетеросексуалните жени и лесбийките?

Въпроси: (1). Проблеми или загуби? (2). Изменения и възможности?  [Ib.]
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