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Проблеми на педагогическата работа
в мултикултурната кла сна стая
Иван П. Иванов

Уводни думи
Мултикултурната класна стая все повече започва да става норма за
съвременното училище. Съвместният живот и дейности на ученици и уч ители от различни култури в с ъщо така мултикултурно обкръжение изисква
от учителя ясна позиция към мултикултурността и нейните ефекти и ефе ктивни опити за интеркултурно образование.
Учителят трябва да създаде положителни и благоприятни отношения
с всички ученици, да стимулира тяхното личностно развитие и потенциала
им за самоактуализация. Той трябва да създаде условия за положителен
социален климат за адекватна комуникация. Чувствителността към ку лтурните различия на учениците се изразява чрез гъвкавостта на прилаг аните методи на обучение и възпитание.
В крайна сметка, всичко зависи от „ефекта на очакването” – нагласите и предразсъдъците на учителя спрямо различните категории ученици.
Ефективният интеркултурен учител трябва да се интересува от и ндивидуалността на всеки ученик, към гру пата като цяло и към процесите в
нея. Именно за това инте ркултурните отношения в класната стая са най важният източник на знания и взаимно обогатяващ опит за различните в
културно отношение ученици.
Интеркултурното образование не се изразява само в изучав ане на
майчин език или обучение на деца -билингви или пък в изучаване на ку лтурни артефакти. То има много по -широки и по-важни задачи. То е ефект
от човешките отношения.
За тези и за някои други страни и проблеми в мултикултурния клас
се говори в този текст.
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1. Методологически проблеми
1.1. Теоретични проблеми на мултикултурното образование
Мултикултурното образование – образование на разнообразието.
Мултикултурното образование се появява като пряко следствие от борбата
за граждански права през 60 -те години на ХХ век и носи политическата и
идеологическа натовареност на това време.
Като главна цел на мултикултурното образование най -често се посочва училищна реформа, насочена към осигуряване на образователно
равенство за учениците с разнообразни расови, етнически и социално икономически характеристики. [19]
Мултикултурализмът е идейната основа на образованието. Той се
основава на Плурализма като отношение към културите.
Разнообразието като измерение на цивилизацията се анализира от
четири позиции:
 Релативизъм – всяко знание е самодостатъчно в специфичната ку лтура или езикова общност. Въпросът за това кое е по -висше или по-низше
изобщо не стои на дневен ред.
 Перениализъм (универсализъм) – има общо или постоянно в цял ото разнообразие на човешката мисъл и то е по-важно от разнообразието.
 Йерархизъм – акцентът е върху видовете разнообразия, критериите
за развитие, прогресивност относно съвременната водеща мисъл.
 Плурализъм – разнообразието не само трябва да бъде признато, но
и уважавано и стимулирано. То не е проблем или дефект, а ресурс. [10]
Културен плурализъм – идеологическа доктрина на интер културното образование . Културният плурализъм се дефинира от Ovando
и Collier (1998) като общество, в което членовете на разнообразните ку лтурни, социални, расови или религиозни групи са свободни да поддържат
своята собствена идентичност и всички равностойно (справедливо) да
участват в широката политическа организация, икономическа система и
социална структура. [5]
Критика на мултикултурализма . Критиките са много, но основните са в следните насоки:
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 Мултикултурализмът е форма на регресивен носталгичен рома нтизъм (Radtke, 1991).
 Постмодерна етнократска идеология, която е предназначена да н оси полза на лични и групови интереси.
 Неопределена концепция.
 Трансконтекстуална идеология – може да се използва в множество
контексти, макар, че също така може да е и в конфликт с определени ку лтурни контексти. [14]
Измерения на мултикултурното образование . Концепцията е на
James Banks (1995):
 Удовлетворителна интеграция или н ива на представеност на ра знообразните групи. Интеграция на учебно съдържание за другите култури
и основно за малцинствата в курикулума.
 Процес на конструиране на знанията – помощ на учениците да
преодолеят негативните културни нагласи. Оценка на ценностит е, които
са в основата на знанията.
 Редукция на предразсъдъците или развитие на възприемчивостта
на обучаемите в тънките и структурни форми на дискриминация. Развитие
на положителни расови и етнически отношения.
 Справедлива педагогика или стратегии за раб ота с разнообразни
ученици за създаване на демократично училищно общество. Учителите
изменят методите си на работа (стиловете на преподаване) така, че да се
получи пълноценно образование за всички.
 Подкрепяща училищна култура и социална структура или защи та
на социалната справедливост и демокрацията. [2; 4]
Подходи към мултикултурното образование . Според Marable
(1995), те са четири:
 Корпоративен мултикултурализъм - съсредоточен върху обуч ение в чувствителност към различията и положителна оценка към разно образието. Не се разглеждат различията през призмата на властта – мнозинство-малцинства и оттам и на структурни изменения в това направление.
 Либерален мултикултурализъм - явно антирасистски подход, но
насочен към интеграция на малцинствата в социалната с труктура, без тя
да се изменя.
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 Расов есенциалистки мултикултурализъм - възвеличаване на
историята и културните достижения на малцинствата и осигуряване на
основание за гордост, солидарност и уважение.
 Радикал-демократически мултикултурализъм - подчертава паралела между различните форми на дискриминация и стимулира съюза на
угнетените. Акцент върху структурните промени. [15]
Проблеми на учителя . Един от основните проблеми в работата на
учителя е действителното осигуряване на равен статус на учениците.
 Редица изследвания показват влияние на доброто отношение на
учителя върху академичните достижения на учениците от малцинствата.
 От учителя се очаква повече време, отделено на такива деца, пов ече и по-разнообразно стимулиране, по -топли отношения, общо повеч е
внимание.
 Недостатъци – недостатъчно зрителни контакти, игнориране на
техните коментари, често прекъсване, отделяне на малко време за обсъ ждане на учебните проблеми, пренебрежение и дори явна отрицателна р еакция на малцинствения език, слаба и некачествен а обратна връзка.
 „Ефект на мисионера” при учителите – предположението, че най добре познават образователните потребности на малцинствата, макар че
фактически познанията им са малко и неточни.
 Banks (1996) - двете най-големи грешки в мултикултурното обр азование са силната асимилационистка идеология и неспособността на уч ителите да видят гледната точка на малцинствата. Това увековечава ку лтурно капсулиращите и етноцентристки митове. [1]
Изучаване на интеркултурната проблематика . В САЩ, през периода 1990-95 това е най-бурно развиващата се тематика. Оказва се, че 42 59 % от програмите за подготовка на учители и 89 % от докторските про грами по педагогика и педагогическа психология включват такива теми.
Общ извод е, че не може интеркултурното образование да с е провежда по традиционен начин – на базата на опита от монокултурното уч илище.
Интеркултурното образование изисква нова образователна паради гма: обединяване на опита на учениците, засилено внимание към различи ята в стиловете на учене, съобразяване с тов а, как културата е възпроизв едена в класната стая, творческо използване на конфликта като основание
за изменение. [17]
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1.2. Мултикултурна класна стая
Определение за мултикултурна класна стая . Като мултикултурна
се определя най-често класна стая, в която съвместно учат и е поле за к омуникация между културно разнообразни ученици. Трябва да ес отбел ежи, че в редица източници се отбелязва, че децата с физически и интеле ктуални недостатъци в съвременните инклузивни класове в системата на
интегрираното обучени е трябва да се третират като малцинствена култу рна група [15].
Alfredo Sfeir-Younis (1995) дава най -често цитираното определение:
класна стая, в която се създава климат за положителна оценка на ра зличните култури, уважение и доверие, в която се прилагат ме тоди за
обучение, които изключват игнорирането на разнообразието (моноку лтурно образование) и се прилагат подходи, които признават и включват
тези различия във всички аспекти на обучението (мултикултурно образ ование). В нея:
 Учителят и учениците знаят как техните собствени културни иде нтичности засягат динамиката в стаята.
 Нормите за поведение и основните правила са отражение на ку лтурното разнообразие.
 Всички ученици участват, независимо от своите културно разн ообразни стилове на комуникация.
 Учебното съдържание, ученето, задачите и оценяването отразяват
културно разнообразните им стилове.
 Властта е споделена.
 Конфликтите – и явни, и тайни, се използват конструктивно, за да
се осмислят и превъзмогнат различията и се подобрят учебните резултати.
 Динамичните процеси в класната стая са важен фокус за усъвъ ршенстването на съдържанието и технологията на обучение. [17]
„Културна” педагогика . Постмодерните разбирания са, че педагогиката е културно определена (контекстна). Културите трябва да бъдат
разбрани в техния собствен контекст. Въпреки това, педагогическите о бсъждания, в това число и за мултукултурализма често се провеждат в
трансконтекстуална светлина – „трансконтекстуална грешка” (W.Loch)
[14]
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По думите на M. Ramsey: Всички форми на социална или групова
идентичност или споделени обстоятелства са конструирани от културата раса, етнос, пол, сексуална и афективна ориентация, география, класа,
възраст, и религия. Всички хора притежават множество културни идент ификации и те се изменят в зависимост от ситуац ионни фактори от типа на
време, текущи контакти, социополитическа действителност и съвкупен
житейски опит. Всички културни идентификации са равни по своята ва жност. Комуникацията винаги е многоизмерна в културна насока, не е само
мнозинство-малцинство, например. [17]

1.3. Морални проблеми в мултикултурната класна стая
Морални идеали в мултикултурната класна стая . Работата в мултикултурните класни стаи е свързана с два противоречиви морални иде ала. От една страна е желанието за по -голямо внимание към учени ците с
културни и други различия, от друга – идеята за формално равенство пред
закона. [8]
Универсалистки (генерализиран) морален идеал . Ю.Хабермас
развива теорията за моралните основания на комуникацията. Всяко и стинско разбиране или съгласие между хор ата трябва да е резултат от св ободно, ненасилствено участие. За тази цел, всеки участник трябва да ув ажава правата на другите, за да участва в комуникацията. Изискването за
обратимост и равнопоставеност (взаимност и симетрия) изисква отнош ение към другия такова, каквото ние очакваме към нас самите, т.е. абстр ахиране от неговите специфични идентичности.
Учителят-универсалист фактически налага в комуникацията своите
културни стандарти, игнорирайки културните различия и по този начин
изначално нарушава принц ипа за равенство.
Партикуларен морален идеал . Вниманието към различията е осн овен идеал на мултикултурализма - културните различия трябва да се ув ажават и подкрепят с образователни методи.
Признаването на различията по език, религия, етнос и пр. е призн аване и на тяхната даденост, т.е. тяхната необратимост. Това води до нар ушаване на принципа за справедливост и равенство в достъпа до образов ание.
Изхождайки от отказа за индивидуализация на идентичността, ние
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всъщност „бетонираме различията” и отричаме въз можността за развитие
и промяна.
Учителят трябва да прилага „конкретно уважение” – включващо
признание на партикуларизма (Seyla Benhabib). Усилие да се разгледа и
разбере другия, без да се прави опит да се променя.
Взаимозависимост на идеалите . B.аEndres развива тезата, че ун иверсалистките (генерализирани) и партикуларни морални перспективи
логически зависят една от друга и имат едновременно място в практиката
на обучението.а[8]
Формално учителят е задължен да работи еднакво пълноценно с вс еки ученик, като стимулира неговия ръст, отчитайки индивидуалните му
потребности и идентичност.
Фактът, че всеки човек е уникален и в някакъв смисъл недостъпен за
другите не трябва да ни отказва от универсалистки подход в комуникац ията (симетрия и взаимност). Проблем ът е как да не направим подхода
асиметричен – за отношението на общо и специфично. [8]
Сходство и различие . Л. Блум описва в мултикултурното образов ание два вида ценности: основани на сходство и основани на различие.
Всъщност те са интуитивно съвместими – например отношението към
расизма; те само изтъкват различни аспекти. Учителят от позициите на
комуникативната етика трябва да реши въпроса за обединението на це нностите в процеса на взаимното разбиране.
Ендрес прави някои изводи специално за мултикултурн ата класна
стая:
1. Властовите различия между учителя и учениците и между социа лните и културни групи често водят до „пре -идентификация” с привилег ированата група.
2. Демонстрациите на „опростени” уважение и равенство често ма скират „заинтересовани” интерп ретации на другия.
3. Когато вниманието към специфичните различия не е съпроводено
с по-генерализирано уважение, тези различия стават основание за опро стени интерпретации на идентичността.
4. Културните различия често създават скрити бариери пред взаи мното разбиране и уважение.
5. В уважението на специфичните идентичности има тенденция да се
преувеличава подобието на сродните хора, което е проява на несправедл ивост. [8]
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2. Личностни проблеми в мултикултурния клас
2.1. Формиране на аз-концепция в мултикулт урния клас
Аз-концепция на учениците от класа . На аз-концепцията на учениците непосредствено въздейства цялостната структура и функционир ане на училището. Тя обикновено отразява културата на мнозинството.
Различни форми на поведение са непосредствено свър зани с или зависят
от аз-концепцията на учениците:
 Изпълнението на учебните задачи.
 Себеодобрението и одобрението на другите от собствените и други
групи.
 Себелюбието и етноцентризма.
 Самооценката и нивото на аспирации и лично мотивиране.
 Самооценката и социалното приспособяване към и извън учил ището.
Формиране на аз-концепция. Животът в мултикултурните класове
влияе на аз-концепцията на учениците и по този начин на техните дост ижения.
Аз-концепцията е пряко повлияна от академичните успехи и върху
нея може да се въздейства чрез индивидуализирано обучение, съобразено
със силите и слабостите на учениците. Положителното влияние може да се
укрепи по различни начини и чрез положителна обратна връзка.
Подобряването на Аз-концепцията на учениците в мултикултурн ата
класна стая изисква от учителя:
 Създаване на образци на успех в съзнанието на ученика и насочено
създаване на възможности за изживяване на успех.
 Иницииране и управление на положителни „само -изпълняващи
предсказания” относно всички ученици в класа.
 Създаване на благоприятна атмосфера в клас, която способства за
успешни достижения и позитивни социални отношения.
 Създаване на климат на сътрудничество на етническите и културни
групи в класа.
 Създаване на чувства и отношения на взаимно уважение, разбир ане, непредубеденост и човешко достойнство.
 Демонстриране на искрен интерес към всеки ученик, независимо
от неговия етнически произход.
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 Справедливост, последователност, откритост и искреност в подх ода към всички ученици.

2.2. Стереотипизация на възприятията
Категоризация. Категоризацията е процес на привеждане на опита
на хората в някаква система. Това е опит да се опрости и рационализира
познанието.
Категоризацията е полезен инструмент за крос -културно възприемане и контакт.
Проблемът при категоризацията е да се избегне неправомерната ст ереотипизация. Тя може да е резултат от невежество, но и от предразсъд ъци. [16]
Стереотипизация. Социалната оценка и стереотипизацията са част
от социалната действителност в мултикултурната класна стая. Учителите
имат тенденция да дават по-висока оценка на ученици със специфични
имена и физически привлекателни ученици и по -ниска оценка на културно
и социално различни, особено расово и езиково, в мултикултурните кла сни стаи.
Стереотипизацията е тенденция към каквото и да е обоб щение относно специфична социална група, което отразява неточно и преувеличено
нейните качества. Hewstone и Giles (1986) посочват аспектите на стере отипизацията в мултикултурната класна стая:
 Стереотипизацията е следствие от илюзорното приписване на уч ениците от една група на еднакви психологически признаци и черти
 Стереотипите влияят на начина на обработка на информацията за
конкретния човек. По -благоприятната информация се възприема и помни
за in-groups, по-неблагоприятната - за out-groups.
 Стереотипите създават очаквания относно другите хора. Хората
търсят потвърждение за своите стереотипни представи в поведението на
другите.
 Стереотипите провокират поведение, което ги потвърждава.
 Стереотипите живеят свой живот и имат своя логика на развитие.
Те са изключително жизнени и трудно се променят.
 Стереотипизацията е явление с положителни и отрицателни страни.
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Аргументи „за”. Аргументи „за” процеса на стереотипизация:
 Стереотипизацията е необходим принцип при организацията на
обучението в условията на класно -урочната система.
 Стереотипизацията е неизбежна, възприемането на другите само
като уникати, без филтъра на класификацията и идентификацията е н евъзможен идеал. Въпросът е да се контролира степента на стереотипиз ация, особено в мултикултурните класни ста и.
 Ефективният учител демонстрира гъвкавост и самоконтрол при
стереотипизирането.
 Стереотипизацията не е винаги отрицателно натоварена. Тя може
да има положителна конотация и по този начин да стимулира себеизявата
на ученика в положителна насока (Ефект на очакването, „Пигмалион ефект”).
Аргументи „против”. Изтъкват се редица аргументи „против” про цеса на стереотипизация (Saunders, 1982):
 От хуманистична гледна точка е недопустимо хората да се катег оризират.
 Често класификацията отрича индивидуализацията и диференциацията.
 Стереотипите обикновено включват отрицателни образи, основани
на неточни данни.
 Стереотипите обикновено класифицират хората на основата на
вродени неизменни характеристики.
 В основата на стереотипите е предположението, че собствената
група е норма за оценка.
 Стереотипизацията води до себеизява на предсказанието.
 Стереотипизацията е нежелана от стереотипизираните.
 Стереотипите може да се придобиват чрез учене и обучение и не са
задължителен ефект от тях.
 Стереотипизацията е несъвместима с принципите на демокрацията,
равенството и плурализма, особено в мултикултурния клас. [11]
Изследвания на ефекта от стереотипизацията в мултикултур ните класове.
Bennett (1990) разкрива положителна връзка между социалната пр иемливост на ученика (или популя рност) и неговите социални умения;
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между академичните достижения и чувството за приетост от връстниците.
Ученици от малцинствена културна или етническа група в културно ра знообразен клас имат по -високи достижения в атмосфера на приемане,
стимулираща самоуважението. В класове с ниска степен на междурасово и
междуетническо приемане, различията са явни, видими с просто око и
групите имат тенденция към капсулиране.[11]
Изследвания на „Ефекта на очакването” („Пигмалион ефект ”).
Теория, разработена от T.Merton (1949); Rosenthal, Jacobson (1968);
Brophy, Good (1974), у нас И. Иванов (1996) – очакванията към учениците
ги карат да се държат така, че да им отвърнат. Много учители имат по ниски очаквания към ученици, различни от тяхната собствена етническа
или културна група. Това се изразява в неблагосклонно отношение, по малко стимулиране и подкрепа – „неумишлен расизъм” (Bennett).
 Очакванията на учителя към ученика влияят на комуникацията с
него по същия начин като неговата аз -концепция и достижения.
 Очакванията на учителя предизвикват авто -очаквания у ученика:
възприемане на собствените способности и очакван успех или неуспех.
 Очакванията на учителя към всеки ученик са основани на офиц иалната информация от училището, културните възприятия, обсъждания с
другите колеги, стереотипи, културни представи и предшестващия инте ркултурен опит.
 Очакванията на учителя имат тенденция да бъдат осъзнати и да
предизвикват поведение и действия от страна на учениците, които акту ализират началните (истинни или лъжливи) очаквания. [ 11]
Изследвания на връзката диференциация -поляризация.
 Диференциацията е известен и основен подход за индивидуализ иране на обучението в класно -урочната система. Учителите групират уч ениците на базата на доминиращата система от училищни ценности най често по способности, академически достижения и поведенческо съотве тствие.
 Поляризацията описва ученическата адаптация и образуването на
субкултури, като реакция на диференцирането.
 На успешните ученици се дава висок статус, а неудачниците са с оциално пренебрегнати и академично маргинализирани. Последните имат
тенденция да отхвърлят училището и неговите ценности. Такива са най често учениците от малцинствата.
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 Това засилва неравенството в разпределението на образователните
ресурси.
 Веднъж категоризирани, учениц ите от малцинствата се обединяват
на базата на ниските очаквания към тях и отрицателното отношение от
страна на учителите и се държат съответно на очакванията.
 Разновидност на тази теория е разбирането, че училищния курик улум и училищна култура са по същес тво моно-културни. Затова те неявно
(и понякога даже явно) систематически игнорират достиженията на етн ическите и културни малцинства и ги поставят в културно подчинено п оложение. В резултат ги отчуждават от училището и учителите (Hargreaves,
1986; Lacey, 1970; Ball, 1981).
Изследвания на отношението към работата.
 В мултикултурната класна стая може да бъдат открити и привлек ателност и отвращение от работата; различно социално оценяване и при емане (отхвърляне).
 Откритите класни стаи (сътрудничество) повече стимулират формирането на дружба и по -малко ученици са отклонени или пренебрегнати
от връстниците си. Известно е, че пълноценното общуване с връстниците
е абсолютна потребност за нормалното познавателно и социално развитие
и социализация.
 Целенасоченото формиране от учителя на смесени работни групи
при кооперативно обучение е особено важно за създаване на дух на при емане, уважение и сътрудничество.
2.3. Културна чувствителност и грамотност
Същност. Според Hebert (1990), културната чувствителност е съзн ателно познаване на някои аспекти на културата и техните роли в ежедн евието, както и нашата възприемчивост към това знание.
Фундаментални идеи относно обучението в културна чувствите лност:
1. Културата е динамична.
2. Културата е едновременно и устойчива, и променлива.
3. Културите са разнообразни.
4. Културата се състои от много кодове.
5. Културата се предава по много начини.

39

6. Културната чувствителност може да бъде развита успешно и в
различни степени. [9]
Културна грамотност. Понятието „културна грам отност” е въведено от Hirsch (1987), за да означи степента на познатост на особеностите на
културите на малцинствата за децата от мнозинството и обратното.
Включва в себе си съдържание и градации, респективно възможности за
ръст. [9]
Обучение в културна г рамотност. За тази цел се провеждат спец иални обучения (тренинги). Ето учебните цели на един такъв курс:
 Осъзнаване на културните различия.
 Увеличаване на разбирането на учениците и комфорта им при о бщуването с техните собствени и чуждите култури.
 Да се демонстрира на учениците как етноцентризмът или тенде нцията да се разглежда техния собствен начин на изпълнение на дейностите
като единствено правилен, често е културно ограничен и нанася вреда.
 Да се помогне на учениците да разберат властните отношения пр ез
призмата на етноцентристкото мислене.
 Да се демонстрира на учениците важността на мултикултурната
компетентност в осмислянето и осъществяването на ефективни практики
на договаряне и водене на преговори.
 Да способства за по -високо интра- и междугрупово разбиране и
уважение.[17]

3. Комуникацията в мултикултурната класна стая
Термини. Думата „комуникация” е с латински корен: communis.
Буквалният превод е „опит за взаимно разбиране” [20].
Комуникацията се основава на мисленето, …сортировката, отбора,
формирането и предаването на символи между хората, за да се получи
взаимно разбиране.
Комуникация в класната стая се определя от Cooper (1995), като
сложен процес на споделяне на информацията, състоящ се от вербални и
невербални контакти между учениците и м ежду учители и ученици
Комуникацията е социално взаимодействие и включва в най простите схеми предавател, съобщение, среда, приемател; осъществява се
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по канал; като процеси включва винаги най -малкото слушане (четене) и
говорене, обмен на информация (мнени я и идеи) по взаимно признати
канали.
Без комуникация не е възможно предаване на знания.
Тя е ежедневен опит; основен компонент на всички сфери на живота.
Комуникацията е сложен многомерен процес – не винаги е ясна, тъй
като комуникаторите може да имат м ного и различни несъвпадащи цели в
рамките на едно съобщение. Самото съобщение, за да бъде разбрано,
трябва да се интерпретира еднакво от гледна точка на възприеманите си мволи.
Комуникацията е парадоксално явление: въпреки, че изглежда есте ствена и лека, е трудно да се съобщи нещо ефективно и да се гарантира, че
значението ще бъде споделено.
Комуникацията е среща на умовете чрез действия, реакции, въпроси
и отговори. Тя е споделяне на опита на вербално и невербално ниво [20]
Ефективната комуникация очевид но е по-трудна в мултикултурното
училище, отколкото в хомогенното.

3.1. Интеркултурна комуникация
Определение. Интеркултурната комуникация се определя от Kim и
Ruben (1988) като комуникационен процес, при който образците на ве рбално и невербално кодиране и декодиране на комуникаторите се отлич ават значимо един от друг в резултат на културни различия. Различават
се не само езиците, например, но и разбирането за света. Хората възпр иемат света и влизат в комуникационния процес от позициите на своята
собствена културна група. По просто: взаимодействие между хора от
различни култури (Chen и Starosta, 1998)
 Хората са били винаги взаимозависими. Те са способни активно да
стимулират творческото развитие на своите общности чрез символични
действия.
 Независимо, че хората от различни култури могат да влагат разл ичен смисъл в различните символи, те могат да общуват помежду си.
 Когато те влизат в комуникация помежду си, тези с различни ку лтури от основната изпитват повече проблеми и трябва да направят повече
усилия. [12]
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Теории. Интеркултурната комуникация се обяснява от сравнително
малко теории. Сред тях водещи са две:
Теория за намаляване на неувереността (URT)
Теория за комуникативното приспособяване (CAT)
Теория за намаляване на неувереността . Теорията (Uncertainty
Reduction Theory, URT) е дело на C. R. Berger и R. J. Calabrese (1975). Ид еята е много проста – когато двама непознати се срещнат, тяхното първи чно чувство е безпокойство и тревожност. С течение на времето те намал яват и опознаването става основа на взаимоотношенията.
 Желанието за съкращаване на неувереността е особено силно в
ранните стадии на отношенията.
 Възприемането на хората като подобни намалява неувереността.
 Съкращаване на неувереността прави хората по -удобни един за
друг и общуването е с п о-висока степен на близост.
 Мяра за съкращаване на неувереността е атрибутивното доверие
(Attributional Confidence, Clatterbuck, 1979) – адекватното възприемане и
обяснение на поведението на другия и предсказването на бъдещото пов едение.
 Бергер описва три основни пътя за получаване на информация за
другите хора:
 пасивни стратегии – наблюдение, самонаблюдение;
 активни стратегии – разпитване за другия, организиране на ситу ация, в която се проявява дадения човек;
 диалогови стратегии - непосредствено общуване с другия.
В модела на общуването има три фази:
1. Входна фаза, на базата на социо -демографска информация. Общ уването се определя от правила и норми.
2. Персонална фаза на базата на информация за ценности, нагласи и
убеждения. Общуването е по -непринудено и по-малко нормирано.
3. Изходна фаза – свободно общуване, планиране на бъдещи срещи.
[12]
Теория за комуникативното приспособяване . Теорията (Commu nication Accommodation Theory, CAT) е създадена от Хауърд Джайлз
(H.Giles, 1973). В началото това е етно -лингвистична теория за езика. Х ората приспособяват или изменят начина, по който говорят в дадена ситу ация.
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 Вербалното и невербално поведение имат особености, които са
въпрос на сходство (конвергенция) и различие (дивергенция).
 Всеки общуващ има стремеж да промени езика и поведението си,
за да увеличи разбирането или търси одобрение или показва солидарност.
 В другия случай, нарочно се подчертават различията.
 Някои елементи на речта и актове на поведение остават едни и с ъщи в различни ситуации – процесът се нарича поддържане.
 Подобията имат тенденция да увеличават привлекателността на
интеркултурните взаимодействия, а различията – обратното, намаляват я.
Има три принципа на интеркултурното взаимодействие.
 в етапа на началната ориентация, интеркултурният конт акт силно
въздейства на личностната и социалната идентичност, което води до сп ецифичност на взаимодействието. Ситуационните ограничения (норми,
теми, конкуренция) на всяко взаимодействие изменят началната ориент ация на комуникаторите.
 хората започват за използват различни стратегии за самоидент ификация като комуникатори или за реакция на партньорите си.
 индивидуални фактори от типа на заявяване на персонални цели
(например, одобрение или солидарност от страна на групата) или социо психологическа ориентация към другия (отрицателна или положителна);
 социолингвистически и поведенчески умения (например, интера кционен мениджмънт и междуличностен контрол) в процеса на кодифиц иране и етикетиране на поведението на комуникатора или приписване о тносно усилията и наме ренията им при разшифроването на процеса.
 хората оценяват поведението (своето и на партньора), за да прец енят как се интерпретира взаимодействието и да решат дали да променят
или потвърдят ориентацията за следващите взаимодействия.
Причините за това са, че някои елементи на речта и поведението са
подложени на поддържане, а други - на сходство или различие не са, че
хората искат да са привлекателни за другите. Особено важни са значимите
за личността хора и тези с висок статус, на които се стремим да направ им
впечатление, като се държим като тях, приспособявайки се към техните
очаквания. Често ситуацията може да провокира демонстрация на разл ичия поради гордост и предразсъдъци (език, раса, етнос). [12]
Комуникацията в мултикултурната класна стая . Класната стая се
разглежда като поле на активна двустранна комуникация. Комуникацията
е другото наименование на обучението.
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Успешният процес на обучение зависи от ефективната комуникация
между учителя и учениците, в която той запазва своята властна и рък оводна позиция.
Основна категория са „културно различните ученици” – ученици,
които произхождат от страни, етнически и религиозни групи, различни от
основната и чиято културни характеристики са различни; тяхното присъ ствие е главното проявление на мултикултурализма в класната стая.
Според Cooper (1995), комуникацията в класната стая има шест ко мпонента:
 комуникатори (учители и ученици) - в мултикултурната класна
стая те са от разнообразни култури, с различни ценности, възприятия и
норми, които силно влияят на техните стилове на учене и познание.
 съобщение (главно информация),
 шум (физически, психологически и изходни ограничения),
 обкръжаваща среда (относителна атмосфера) – климат, междуличностни отношения, които зависят от процеса на общуване.
 канали на връзка - в интеркултурните контексти хората имат ра злични системи за кодиране на вербалното и невербално поведение. При
комуникацията тези системи могат да създаван бариери.
 обратна връзка.
Според Chen и Starosta (1997), интеркултурната комуникация има
четири основания за културните различия: възприятие/ценности, език,
невербални знаци, относително развитие. [12]
3.2. Ефективност на интеркултурната комуникация
Ефективността като критерий за компетентност . Ефективността
е предложена като критерий за компетентност на комуникацията от
Spitzberg и Cupach (1984).
 Интерпретира се като степента, в която комуникаторите достигат
споделени значения и желани резултати в дадената ситуация.
 Ефективната комуникация в мултикултурната класна стая води до
положителен учебен опит и високи академични резултати.
 В училище ефективността се свързва с това, дали всички ученици
чувстват придобитите знания и изобщо опит като благоприятни и дали са
удовлетворени от тях? [12]
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Изисквания за ефективна комуникация в мултикултурните кл асове. Интеркултурната комуникация се гарантира от:
 Позитивно отношение към другата култура, ситуацията, условията.
Всячески да се отхвърли резервираното отношение. Гъвкавост в комун икацията – да се прилага според ситуацията формален и неформален стил и
кога да се говори по-силно или по-тихо.
 Опит да се разбере детето с неговата семейна среда, опит, социа лни условия на живот. Да се поощряват децата да говорят за това.
 Опит да се разбере модела на комуникация на приемника – вербален и невербален кодекс.
 Учениците трябва да изучават ценностите, споделяни фактически
от всички културни групи (например, правосъдие, равенство, свобода,
мир, състрадание и милосърдие). [3]
 Екстралингвистичните универсалии от типа на вежливост, друж елюбие, справедливост, искреност и демон страция на уважение са жизнено
важни.
 Да се възприемат чувствата, отношенията и убежденията на пр иемника сериозно. Да се избягва покровителствен или авторитарен подход
към детето.
 Важно е да се създадат открити отношения с децата.
 В урока да се използв ат примери, които демонстрират разнообр азието от култури и етноси.
 Да се избягва двусмислеността. Съобщението да е логическо, ясно
и добре структурирано. Да има само едно реално значение. Даже едно
неутрално съобщение би могло да бъде нееднозначно в интер културната
ситуация.
 Да се анализират комуникативните умения – собствените и на приемника. Да се отчита скритите послания. Начинът на лично комуникиране
трябва да е приемлив за другите
 Обратна връзка за ефекта от комуникацията. Да варира формата на
съобщението, което се отправя според особеностите на приемника. При
необходимост тази форма да се променя.
 Учениците трябва да бъдат поощрени да говорят един с друг по
спорни теми, за да се с ъздаде чувство за взаимно доверие. Да не се допу ска доминиране или налагане на мнението над другите.
 Очакванията към всички ученици независимо от пола, етноса или
културата, трябва да са, че те ще преуспеят, че са способни, уникални и
оценени. [20]
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 Училището трябва да създава мултикултурни общности (хорове,
състави, отбори), за да подобри междугруповите отношения. [3]
 Учениците трябва да изучават стереотипите и предразсъдъците си,
които влияят негативно на расовите и етнически отношения. [3]
 Училището трябва да обезпечи възможности за учениците от ра зличните расови, етнически, културни и езикови групи за такива взаим одействия, които да намаляват страха и безпокойството. [3]
Фактори, затрудняващи комуникацията . Съществуват много такива фактори, но някои са основата на културните различия между пред авател и приемник. В резултат се получават различия в интерпретацията на
символите.
Основни бариери в комуникацията са:
 Блокирането на съобщенията може да стане много по -често в мултикултурна отколкото в хомогенн а ситуация.
 Блокирането може да се дължи на „шум” - отрицателни отношения, предразсъдъци, етноцентризъм, езикови проблеми, неразбиране или
неадекватност на невербалното общуване (непознати невербални коде кси), конкурентна комуникация.
 В комуникацията се р азличават открити, явни и очевидни сигнали
и скрити – сугестивни, коварни, неявни. Понякога вторите влияят на пъ рвите като „шум”. В училище именно тези вторите, свързани с формиран ето на ценности и убеждения по неявен път имат особено силно значение.
 Интеркултурната комуникация се осъществява по вербален и н евербален път. И двата варианта са културно обусловени, като вариациите
са особено силни при невербалната комуникация – едни и същи жестове
могат да имат различен смисъл при хора, говорещи един и същ ези к.
 Нагласи и диспозиции като основа на отношенията. Klope опред еля отношенията като генерализирани, интернализирани предразполож ения, човек да се държи по определен начин; оценъчни отговори на обекти,
цели, ситуации и хора. Хората може да имат различни ц енности. Превъзходство или подчинено положение.
 Различия във възприятията – влияят на отношенията с другия.
Може да се дължат на предишния опит и фона.
 Предразсъдъци и субективност. Хората виждат това, което им се
иска да видят. Пренебрегва се информацията , която влиза в конфликт с
това, което вече знаем.
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 Впечатлението, което получателя има от комуникатора. Стереот ипи – категоризиране на други хора и ситуации според наблюдаваните п одобия между тях.
 „Хело” – ефект - човек бива оценяван глобално на основата н а
единствена (отделна) характеристика или случай.
 Етноцентризъм – когато една културна група измерва думите или
поведението на друга група против нейните собствени културни станда рти без опит за разбиране.
 Целите на различните културни групи, свързани с к омуникацията –
може да се различават и неправилно да се интерпретират.
 Език и семантични проблеми – хората интерпретират съобщенията
в специфичните за езика им термини и в зависимост от специфичното въ зприемане на контекста или ситуацията. Думи и символи м огат да означават различни неща.
 Недоразумения и неумения да се изразяват – много деца разбират
официалния език, но трудно го говорят. Необходима е особено прецизна
яснота при предаването.
 Естественият страх от разкриване – хората изпитват естествена
мнителност и страх от нарушаване на интимността в комуникацията.
 Неефективно възприемане – счита се за най-голямата бариера пред
ефективната комуникация. Специалната емоционална украса на изказване
на съобщението, може да създаде различни впечатления от инфор мацията.
Използването на жаргон или високо професионални изрази, също може да
доведе до неразбиране.
 Влияние на групата, с която получателя се идентифицира. Бари ерите имат тенденция да стават групово достояние. Те са взаимозависими
(Puth). [20]

3.3. Конфликти в мултикултурните класни стаи
Климат и атмосфера в класа . Климатът в класната стая - социалноемоционалната среда, която се получава в резултат на динамичното
взаимодействие в групата.
 Положителен е климатът, който носи по -високи образователни р езултати; свързан е с приятни чувства, загриженост, оцененост и поддръ жка (Cooper, 1995).
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 Положителен климат по -трудно се установява в група на културно
различни хора и изисква целенасочена работа от страна на учителя. [12]
 За да се облекчи развитието в мултик ултурната класна стая на а тмосфера на безопасност, доверие и поддръжка, Tatum и Walsh (1988)
предлагат няколко основни правила:
 уважение на чуждите мнения и поверителност при себеразкрити ето в клас;
 разрешаване на другите да завършват своите изказвания, пр еди да
им се отговори;
 избягване на персоналната критика и „приземяване” на учениците,
които не споделят тази идея;
 разбиране на културния светоглед на другия.
 целта е постигането на „мултикултурна визия”: учениците да раз глеждат проявите на разнообразиет о и различието като еднакво законни и
нормални. [17]
Роля на конфликта в мултикултурната класна стая . В мултикултурните класове е нереалистично да се мисли за безконфликтност. Кон фликтите се считат за основни ситуации на социално учене и развитие.
 Трябва да се направят видими и явните, и тайните конфликти, за да
се използват конструктивно. [17]
 Конфликтът е неизбежна ситуация в живота, а поведението на ч овек в конфликта е съществено и необходимо житейско социално умение.
То е критично в културно разнообраз на среда.
 Културният плурализъм в класната стая създава много възможно сти за взаимно обогатяване, също така има и потенциал за положителни
или отрицателни резултати.
Положителни ефекти . Ако конфликтът се управлява правилно, то
той може да има много полож ителни ефекти и да очиства напрежението и
да оздравява климата в класа. Потенциално конфликтът може да води до:
 Увеличени достижения и производителност.
 Развитие на уменията за творческо решаване на проблеми.
 Ръст в способностите за познание и морални разс ъждения.
 Нарастващо умение за търсене на перспектива.
 Нарастваща социализация на крос -културните умения.
 Общо усъвършенстване на взаимодействията и работата с връс тници от разнообразни културни и етнически групи.
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 Намалява напрежението.
 Стимулира търсенето на аргументи и факти.
 Стимулира иновации и прогрес.
 Увеличава чувството за солидарност.
 Подобрява интеркултурните отношения.
 Функционално основание за разгръщане на творческия потенциал,
сътрудничеството, взаимното разбиране, приемане и уважение.
Отрицателни ефекти. Ако учителят игнорира конфликта или не го
управлява по правилен (взаимно изгоден и конструктивен) начин, учен иците губят тези възможности.
 Етноцентризмът, етническите и расови предразсъдъци, стереот ипизирането, усилват междукултурния конфликт.
 Учителят трябва да отчита факта, че разнообразието на учениците
често води до ниски достижения, консервативно отклонение на нова и нформация за различните и увеличен етноцентризъм.
 Резултат - враждебност, отхвърляне, търсене на изкупителна жер тва, грубост, стереотипизиране, предразсъдъци и расизъм.
 Училището не трябва да е безконфликтна организация, в която
конфликтите се потискат, избягват, осъждат и препятстват, а да са „кон фликт-положителни” организации. [11]
Крос-културен сблъсък. Не всички междуличностни и междугрупови сблъсъци може да се определят като крос -културни. За такива трябва
да се смятат само тези, при които има различия в ценностите (Margolis &
Rungta, 1986). [16]
Мултикултурни инциденти в класната стая . У.Спаркс и К.Бът
[18] анализират голям брой емпирично регистрирани инциденти в класн ата стая, породени от различията. По честота те са както следва:
 Поради умствени и физически недостатъци – 30,62%. Такива деца
или биват дразнени, или биват игнорирани и не са включени в дейностите
на другите ученици.
 Поради моторни различия – 19,86%. Успяващите и високо квал ифицирани ученици нямат търпение или не желаят да участват в дейности с
по-малко квалифицирани ученици.
 Поради джендър-различия – 14,59%. Инцидентите обикновено се
предизвикват от момчета и най-често по време на игра.
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 Поради расови различия – 10,53%.
 Поради различия в социоикономическия статус – 6,22%.
 Поради езикови различия – 5,02%.
 Поради културни различия – 4,54%.
 Поради религиозни различия – 4,06%.
Всяка категория изисква специфичен подход от учителя за реализ иране на общия принцип на образователна справедливост и мултикултур ализъм.

3.4. Учителят - комуникатор
Учителят и учениците . Учителят трябва да споделя властта си с
учениците в класната стая.
 Доверие в учениците, стимулиране да поемат отговорност за сво ето образование чрез диалогови методи, само -рефлексивни техники,
 Съвместно учене на учители и ученици един от друг в областта на
културните характеристики. [12]
 Учителите трябва да помогнат на учениците да придобият социални умения, необходими за ефективно взаимодействие с ученици от други
расови, етнически, културни и езикови групи. [3]
Комуникационни проблеми . Комуникационните процеси поставят
няколко проблеми пред учителя.
На познавателно ниво (намаляване на неув ереността) учителят тря бва:
 Да знае, че културните различия, които съществуват в класа зас ягат комуникацията в класната стая и въздействат на образователните р езултати.
 Да познава възможните уклони и предразсъдъци да развива чувс твителност към тях.
 Да позволи на учениците да знаят повече за своя учител - ценности, очаквания, изисквания, политика и т.н. Често да разяснява своята п озиция за да се получи обратна връзка.
 На поведенческо ниво (приспособяване) трябва:
 Да има знание за комуникатора като културен куриер в мултикултурна среда.
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 Да има знание за културните различия изобщо и конкретната ку лтура в частност.
 Да има знание за различните стилове на учене и комуникация.
 Да има знание и умение да използва някои специфични невербални
реплики, за да се приспос оби към съответната среда.
 Ефективността в мултикултурната класна стая изисква от учителя:
 Да стимулира конвергиращи стратегии (сходство) при въвличането
в комуникация на всички ученици.
 Да използва разнообразни методи за обучение, за да удовлетвори
децата с различни стилове на учене и познание.
 Да се опита да стимулира междуличностно учене/обучение в о бластта на интеркултурните отношения и да установи благоприятен климат
в класната стая за всички ученици. [12]
Културна компетентност на учителите . Когато класната стая е
културно разнообразна, особено важна е културната компетентност на
учителите. Те трябва да развиват в себе си интеркултурна комуникативна
перспектива.
 Да са чувствителни относно процеса на интеркултурна комуник ация и за комуникаторите като „културни куриери” (познавателно ниво,
разбиране) за да планират / контролират и да внасят изменения, включ ително вербални и невербални поведения (поведенческо ниво, приспособ яване), за да гарантират ефективна комуникация. [12]
 Комуникаторите като куриери на културата. Учителите и учениц ите имат жизнен опит, възприятия и специфични стилове на познание, уч ене и преподаване. Те имат уникални комуникационни перспективи и ли чна култура – набор от ценности, убеждения, норми, образци на поведение
и правила. Учителите трябва да разбират културните различия в класната
стая, за да намалее неувереността.
 Те трябва да се съобразяват със стиловете на учене - познавателни,
емоционални и психологически поведения, които служат като устойчиви
индикатори за това, как учениц ите чувстват, взаимодействат с, и отговарят
на обкръжаващата среда (Keefe).
 Нито един стил не е по -добър от другите, но те са свързани с ос обеностите на учениците, в това число и породени от културните различия.
Изследванията показват, че етническата прин адлежност е свързана с д оминиращ стил.
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 Учителите в мултикултурни класни стаи трябва да познават връ зката културни - (етнически) различия и да преодоляват свойственото за
тях предубеждение към нехарактерните за тях стилове на учене. [7; 12]
4. Проблеми на обучението в мултикултурна среда
4.1. Курикулум за интеркултурно образование
Характеристики на курикулума в интеркултурното образо вание. Курикулумът (основно учебен план и съдържание) в мултикултур ните училища трябва да има интеркултурни характеристи ки:
1. Цел – поощряване на учениците да работят с останалите учен ици и хората от общнос тта, за да планират, изпълняват и оценяват
проектите. Проекти на разнообразни по възраст и подготовка
ученици.
2. Ценности и етика – оценка на загуби, изгоди и конфликти, и нтереси.
3. Аз и другите – оценка на отношенията на учениците.
4. Система – ученикът като част от социалн ата система.
5. Умения - математически, технически, лингвистични и физиче ски умения.
Принципи на курикулума в интеркултурното образование :
 Всички ученици могат да достигат високо ниво на изпълнение на
образователните стандарти в различно време и по различен път.
 Училищният живот трябва да запознае учениците с демокрацията
и плурализма.
 В учебното съдържание трябва да присъстват теми, които отраз яват културното разнообразие на учениците.
 Курикулумът трябва да помага на учениците да развият своите к омуникативни умения.
 Курикулумът трябва да провокира положително отношение към
културното разнообразие на учениците. [5]
 Училището трябва да комбинира гъвкавост и отг оворност. [19]
 Учебният план трябва да помогне на учениците да разберат, че
знанието е социално и отразява персоналния опит на хората, както и соц иалните, политически и икономически контексти, в които те живеят и раб отят. Учебното съдържание обикновено е е тноцентристко. [3]
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 Училището трябва да осигури на всички ученици възможности да
участват във извънурочни и извънкласни дейности, които развиват знан ията, уменията и отношенията, увеличават академичните достижения и
способстват за положителни междуетнически отношения. [3]
Типове интеркултурни учебни материали . Дидактическите основания на интеркултурното образование влияят на средствата за обучение.
Практически само Byram (1986) разглежда тези материали като ку лтурни компоненти. Възможностите им за интеркул турни занимания са
недостатъчно осветлени.
Правени са опити за категоризация на дидактическите материали от
гледна точка на техните функции (Kehoe, Echols, 1984). Интеркултурните
материали могат да са предназначени за:
 редукция на предразсъдъците,
 развитие на перцептуално-познавателните способности,
 изменение на отношенията и поведението,
 развитие на емпатия и разбиране на другите култури,
 удовлетворяване на различните стилове на учене.
Според съдържанието (Connors, 1984), те могат да бъдат на:
 „музеен” подход – знанието се базира на опита или на архивни и зточници;
 „многократни интерпретации” – контакт с представители на ра злични култури и анализ на социалната хетерогенност;
 „критически рефлексивен процес” – учителят и учениците заедно
изучават собствените и чужди културни перспективи. Тогава учебното
съдържание трябва да е децентрализирано.
Според сложността на материалите, Banks (1988) ги дели на четири
групи, които са всъщност и четири стъпки в изграждането на курикулума:
1. Акцент върху приноса на герои , празници и други дискретни
културни елементи.
2. Съдържание, концепции, теми и перспективи без опити за и зменения.
3. Трансформационен подход – разглеждане на концепции, про блеми, случаи и теми от перспективата на разнообразни етнически, лин гвистични и културни групи.
4. Вземане на решения и социален подход – учениците вземат
решения по важни социални проблеми и действия, за да им се помогне да
ги решат. [9]
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4.2. Преподаване и учене
Подготовка на учителя за успешно преподаване . Учителите трябва да се подготвят в професионални програми за квалификация за работа в
мултиетнически класове. Те да включват:
 разкриване на техните персонални нагласи към расовите, етниче ски, езикови и културни групи;
 придобиване на знания за историята и културата на разнообразн ите расови, етнически, културни и езикови групи в училището;
 запознаване с перспективите на различните етнически и културни
общности;
 да разбират пътищата, по които институционализираното знание в
училище и популярната култура могат да формират стереотипи относн о
расовите и етнически групи;
 да придобият знания и умения, необходими, за да прилагат „спр аведлива” педагогика (J.Banks) - обучение, което осигурява за всички уч еници равни възможности да достигнат академически и социален успех в
училище. [3]
Възможности за учене. Училището трябва да гарантира, че всички
ученици имат равни възможности да се учат и да изпълняват успешно
стандартите. Доброто училище максимизира познавателните възможности
на учениците.
 качество на учителя (индикатори: опит, подготовка, уча стие в квалификационни дейности, риторически способности, умение да награждава
и мотивира)
 безопасна учебна обкръжаваща среда;
 време, активно заето в учене;
 ниско съотношение на броя на ученици / учители;
 константност на курикулума;
 методи на диференци ране, които не са основани на предишния
опит (изпълнение);
 достъп до учебни и информационни ресурси.
 достъп до извънкласни и извънурочни дейности. [3]
Стилове на преподаване при теми, натоварени с етнически и р асов потенциал. Учителите обикновено прилаг ат един от двата стила на
преподаване (Appiah, 1999):
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 Представят материала и „от другата страна” - още един набор факти, теории или контекст, които ще бъдат овладени или разбрани безкр итично. Това става поради страх от конфликт в класната стая.
 Представят само „позицията на политически коректната култура”,
и тогава учениците се страхуват да говорят поради страх да бъдат обозн ачени като расисти и/или невежи. [11]
 Изисквания към учителя:
 Подходът трябва да е диалогов и демократичен, тъй като за някои
ученици расата или етноса не са абстракция, а истински екзистенциални
проблеми.
 Учениците трябва да имат свободата да говорят без страх по въ лнуващите ги теми и да изразяват чувствата си.
 Всеки трябва да се чувства в безопасност, уверен и положително
оценен.
 Конфронтацията между учениците по тези теми практически не
може да се избегне. Тя може да се заглуши в часа, но не и в междучасието.
 Задача на учителите е да стимулират промените в стереотипите на
учениците.
 Задача на учителите е да накарат учениците да мисля т за себе си,
да са критични, но справедливи. [11]

4.3. Кооперативно обучение
Традиционно и кооперативно обучение . Обичайният подход в
урока за организация на ученическата работа включва фронтални методи
на обучение.
Традиционното групиране по способнос ти (диференциация) твърде
често е скрита форма на сегрегация в класната стая.
Кооперативното обучение се лансира през последните десетилетия
като алтернатива на традиционното (урок, групиране по способности и
конкуренция между учениците). Счита се, че то е особено подходящо за
мултикултурните класове. [13]
Кооперативното обучение не винаги подобрява академичните до стижения, но води винаги до развитие на чувството за собствено достойн ство, взаимно приемане и уважение и до развитие на уменията за решаване
на проблеми. [1]
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Дефиниции и характеристики . Според Slavin (1983), под коопер ативно обучение трябва да ес разбира съвкупност от методи, при които
учениците работят в хетерогенни групи (4 -6 члена) и печелят признание,
награди и понякога оценки на базата на ак адемичното оценяване на и зпълнението на работата от цялата група. Различните кооперативни методи
се различават по процедурите, предназначението на резултата и структ урата на възнаграждението. [1]
Когато хората си помагат и работят заедно за обща цел започв ат да
се възприемат по-положително и да си взаимодействат конструктивно при
изпълнение на колективни задачи.
Значение за интеркултурната комуникация . Кооперативното обучение подобрява междугруповите и интеркултурни отношения по няколко
причини:
 Учениците са принудени да влязат в активно и многостранно о бщуване, работейки по задачата.
 Осъзнават, че различията не са нещо лошо, а обогатяване за груп ата.
 Признават ценността на взаимопомощта пред индивидуалната р абота.
 Засилват самоконтрола (вътрешен локус на контрола).
 Контактът поощрява взаимозависимите отношения.
 Контактът стимулира разбирането за социално равенство, одобр ение на груповите норми и егалитаристки нагласи.
 По същество същите социални качества и умения, които се разв иват в процеса на изпълнени ето на груповата задача са необходими за п оложителни интеркултурни отношения. [13]
Положителните изменения стават бавно. Изследване на Davis (1985)
показва, че едва след два месеца практикуване на форми на кооперативно
обучение може да се говори за стати стически значими резултати.
Ефекти за мултикултурните класни стаи.
1. Кооперативното обучение подобрява междуличностните и инте ркултурни отношения.
 Развитие на взаимни положителни чувства;
 положителни устни взаимодействия;
 повече крос-етнически приятелства.
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2. Кооперативното обучение подобрява чувството за собствено до стойнство на културно разнообразните ученици, културните идентичности,
и чувството за само-ценност.
 По-ниско чувство за собствено достойнство у културно разноо бразните ученици в конкур ентни класове.
 По-често се изживяват чувствата на „победители” и „победени”, а
не само на едно от тях; в резултат – възприемат се като колеги и приятели,
а не като конкуренти.
3. Кооперативното обучение подобрява академическите достижения
на културно разнообразните ученици. Има много изследвания, които по твърждават това (Slavin, 1987; Kagan, 1985) - драматично по-високи достижения на деца от малцинствата в кооперативния, сравнен с традиционния
формат. Обикновено такава зависимост по отношение на учениците от
доминантната култура не се установява.
Организация на кооперативното обучение по модела improve
(подобрявам).
 Учителят представя новата тема пред целия клас (I).
 Метакогнитивна беседа (М) - учениците се разделят на малки х етерогенни групи, от по 2 -4 ученика. Целта е след обсъждане да отговорят
на три вида въпроси:
 Разбиране - ясно да се формулират главните идеи в проблема, да ги
класифицират в съответни категории и да разработват нови концепции.
 Стратегия – стратегии за решаване на проблема.
 Връзка - въпроси относно подобия и различия между изложения
проблем и други, известни с решението си вече проблеми.
 Практика (P) - съвместна работа за достигане до общо решение.
 Дефиниране на трудности (R) за решение на проблема.
 Достигане до степен на майст орство (O).
 Проверка (V) - корективни действия
 Обогатяване (E) [6]

4.4. Оценяване
Работата в мултикултурния клас изисква комбинация от методи на
оценяване и критерии за оценка, които отчитат културното разнообразие.
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Учителите трябва да отчитат при оц еняването на достиженията на
учениците техните различия в познавателните и социалните умения, пор одени от език, познавателен стил, и култура.
Методите трябва да са разнообразни, тъй като единственият подход
ще фаворитизира едни ученици, а трябва да се оси гури еднаква възможност за всички:
 количествени и качествени оценки;
 наблюдения, устно изпитване, практически тестове, стандартиз ирани подходи;
 в ситуация на конкуренция и на сътрудничество;
 индивидуално и групово.
 лекции, симулации, ролеви игри, кейс стъди, демонстрации на в идео- и звукозаписи от дейности в мултикултурна среда;
 да се използват само-рефлексивни методи (напр. дневник);
 изследователска работа в малки групи в областта на културата или
културна практика.
Обратната връзка с учениците е особ ено важен елемент на оценяв ането [3; 17].

4.5. Обучение на деца от лингвистични малцинства
Характеристики. Децата от лингвистични малцинства имат една
или няколко от следните характеристики:
 Недостатъчни комуникационни умения по български език.
 Недостиг на социокултурни знания
 Говорят български по начин, повлиян от техния майчин език
 Изпитват трудности в разбирането при слушане (особено при и нтерпретация)
 Изпитват трудности при писмено изразяване.
 Проблеми в усвояването на училищната култура.
 Трудности в употребата на български език и извън училището.
Оптимална езикова среда за развитие на езиковите умения . Вербалното поведение в мултикултурни класни стаи преди всичко е свързано
с езиковата бариера. Известно е, че езикът е фактор, който по -силно влияе
при междукултурната, отколкото при вътрекултурната комуникация.
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 Основен фокус е овладяването на официалния език от децата, ко ито не го влияят достатъчно (а и от учителя, в някои случаи).
 Изследванията показват, че стимулирането на билингвизъм от
всички ученици и учителя се посреща благоприятно от децата с езикова
непълноценност и засилва привлекателността на „мнозинството”.
Отношение към нестандартния език на малцинствата в учил ище:

 Почти изключително като път към развитието на техния потенциал
за академични достижения и към личностен ръст, като и двете се свързват
с официалния език.
 Във всички мултикултурни общества в училище се използва ди апазон от множество езици, но едва ли всичките са в еднакво положение.
Езиковата дискриминация практически е неиз бежна. Като пример за му лтикултурно общество с огромни породени от това проблеми, се дава ЮАР,
в която в момента има 11 официални езика.
 Да се отрази цялото лингвистично многообразие на обществото в
училище е нереалистично и ненужно.
 Слабото или никакво вл адеене на официалния език (официалните
езици) прави децата от малцинствата потърпевши и не им дава възмо жност да завоюват висок статус в училище.
 Езиковите различия провокират стереотипи и активизират пре дразсъдъците в мултикултурните класни стаи (Corson, 1998).
 Възприемането на детето от малцинствата и оценката на неговите
способности от учителите много често е повлияно от владеенето на оф ициалния език.
 На образователните успехи в училище влияят фактори от типа на
раса, култура, пол, обкръжаваща среда, с оциоикономическа класа и ген етична основа. Те по-лесно или по-трудно могат да бъдат неутрализирани.
Не стоят така нещата с функционалното владеене на официалния език.
 Образователните успехи зависят в значителна степен от спосо бностите на учениците да демо нстрират знание и умение чрез писменото и
говоримо владеене на официалния език.
 Езикът е в основата на всеки аспект на образованието – учебна
среда, учебно съдържание, преподаване, педагогически средства.
 Мозъкът не създава езика, езикът създава и актуали зира потенциала на мозъка.
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 Отношения между език и социокултурни особености: много често
хората, които са социално подобни, са също и лингвистично подобни.
Академичната училищна култура е много повече лингвистично подобна
на тази на доминантната група в об ществото, отколкото на малцинствен ите.
 Ранните различия имат тенденция да се увеличават с възрастта. В
много страни по света се правят курсове за езиково обогатяване и култура
на малцинствата през целия период на ученичеството, като се използва
много по-ефективно потенциала на билингвизма.
 В училище трябва да се подчертава и поощрява културата на ма лцинствата и техните езици, но това не трябва да става в противовес на
изучаването и употребата на официалния, а точно обратното - за да се
създава положителна а тмосфера и майчиният език да е мотиватор за из учаването на официалния. [11]
Невербално поведение . Невербалното поведение засилва израз еността на отношения и чувства, което въздейства на емоционалните и ак адемични отношения в класната стая.
 Като културно определени се считат kinesics (очи, лице, тяло),
proxemics (пространство, територия, дистанция), параезик (интонация),
haptics (осезание), chronemics (възприемане и организация на времето),
комуникацията чрез миризми.
 В мултикултурните класни стаи учители те трябва да контролират
своето собствено невербално поведение за въздействие върху учениците и
да се опитват да разбират значението на техните сигнали. (Kougl, 1997).
[12]

5. Препоръки за мултикултурната класна стая
Общи принципи на работа.
 От компенсиране на дефицити към повишение на възможностите
 От недостатък към ценно качество
 От съкращение към допълване
 От толерантност към приемане
 От стандарт към разнообразие
 От лишаване от права към даване на права
 От асимилация към акултурация
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 От съобразяване с лингвистични и повърхностни културни разл ичия към различия в стила на учене и познание [5].
 От етноцентризъм към мултикултурализъм и културен релатив изъм.
 Разбиране и оценка на чуждото поведение от позициите на ку лтурния контекст.
 Мултикултурна рефлексия и авторефлексия.
 Неизбежност на културния конфликт и културните грешки, като
част от интеркултурното образование. Конфликтът – възможност за изследване на личностните културни подобия и различия, отношения между
култура и власт. [17]
 Поддръжка на ученицит е, които поемат отговорност за социетални
промени.
 Да не се вземат прекалено на сериозно отрицателните реакции на
учениците, да не се избързва с реакцията.
Потенциални педагогически проблеми.
 Ученическото възприемане на двусмислеността.
 Различни нива на развитие на ученическата етническа / културна
идентичност,
 Ученически страхове, свързани с уклони и предразсъдъци.
 Ученически емоции при сблъсък с новостите и при конфликт на
ценности.
 Смесването на междугрупови и вътрегрупови различия може да
заблуди много ученици при обсъжданията, тъй като разликата често е н еуловима за тях. Понякога вътрегруповите различия доминират по сила
(роми).
 Използването на опростени обяснения или рецепти при тълкуван ията на етноса и културата обикновено предизвиква стереотипн и интерпретации и безпокойство.
 При това опростяване и стереотипизация, оценката на поведение,
отношения и ценности на другите етнически / културни групи се прави
само от тяхната собствена позиция и това води до обезценяване и миним изиране на уникалния ко нтекст на другите групи.
Методи на преподаване
 Интерактивен режим. Традиционните дидактически подходи не са
адекватни за представянето на нееднозначни концепции и емоционално
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натоварени проблеми. Да се прилагат групови проекти, гостуване на въ ншни лица, гледане на филми, ученически презентации, експериментални
методи – издаване на вестник, работа в малки групи и по двойки, учебни
екскурзии, групови дискусии, фасилитативни стратегии.
 Използване на етно-културна литература или други изкуства (и зложби, фестивали), за да се избяга от строго академичната среда.
 Да се организират групови изследователски дейности, насочени и
към междугрупови подобия и различия, и към вътрегрупови такива.
Групова организация на работа
 Основно изискване е групите от 4 -6 ученици да са културно хет ерогенни.
 Децата да бъдат насочвани да работят в групата, в насока на гр уповите цели, като се подчертава, че не се очаква индивидуална оценка и
отговорност.
 В групата да се комбинират и ученици с различни стилове на учене
и познание.
 Да се стимулират групите да говорят, обсъждат, дискутират, изр азяват несъгласие и пр., колкото може по -често.
 Да се преследват всички прояви на предразсъдъци, расизъм и ст ереотипизация в хода на кооперативното обучение. [13]
Дидактически материали
 Да се използват дидактически материали, които отговарят на изи скванията на мултикултурализма, а ако такива няма, да се подготвят или да
се представят различни културни позиции с други материали (най -вече
Интернет).
Оценяване:
 Да се съчетават различни форми на оц еняване, например тестиране
и портфолио.
Етническа идентичност :
 Многомерна културна идентичност, на която влияят раса, етнос,
пол, сексуална и емоционална ориентация, класа, възраст, социополит ически фактори, география и религиозност.
 Потвърждаване и свъ рзване на културните различия с основана на
сила, а не на дефицити перспектива.
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 Да се използват при дискусия в клас модели за развитие на етн ическата идентичност като тези на Atkinson, Morten, Sue (1993) или Smith
(1991), за да се диагностицират индивидуал ните нива на развитие.
 Да се извърши изследване на индивидуалната идентичност в малки
хетерогенни групи.
 Учениците трябва да се самоосъзнаят като етнокултурни индив идуалности, за да могат да разберат и другите като такива. Това трябва да
се прави последователно. Разработва се етнокултурно портфолио.
Борба с предразсъдъците и стереотипите:
Да се използват т.н. „10 културно определени предположения” на
Paul B. Pedersen за анализ от учителя и учениците на стереотипи, опрост ени разбирания и ценности и като нас ока за промяна. Много хора са скло нни да търсят готови стереотипни решения и рецепти.
1. Едностранно определение на „нормалните”
2. Индивидуализмът е привилегирована перспектива
3. Тясно определени професионални граници на консултирането
4. Нискоконтекстуалните абстракции са по -изискани
5. Зависимостта е нещо лошо
6. Системите за поддръжка не са от практическо значение
7. Рационалното мислене винаги е линейно
8. Да изменим клиента, а не системата
9. Историята не е от практическо значение
10. Ние сме наясно за своите предположения
Работа с деца, които не владеят добре езика.
 Да не се правят прибързани констатации за това какво знаят и м огат и какво не учениците.
 Очаквайте фрустрация и възможни недоразумения.
 Окуражавайте учениците да се включват в различни извънкласни
дейности, за да общуват повече на официалния език.
 Уважавайте бикултурната идентичност на учениците, като нас ищате учебното съдържание с мултикултурни елементи, свързани с разли чните идентичности.
 Непрекъснато да се правят сравнения между езици те – лингвистични, фонетични, граматически и пр.
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 Непрекъснато да се обясняват правилата за устно, писмено и н евербално общуване, дори и тогава, когато учителят счита, че това е н енужно.
 Да се организират различни интерактивни методи, чрез които да се
подобряват комуникативните умения на учениците.
 Да се стимулират учениците да увеличават своя активен речник и
стилово разнообразие при изразяване.
 Усъвършенстване на езиковите средства, увеличаване на култу рната грамотност, извън сферата на фонетиката, морфоло гията и синтаксиса, поддръжка на бикултурната идентичност, разбиране на социалната
действителност и усвояване на ритуализирани образци на поведение.
 Усвояване на разнообразни стилове на устно и писмено изразяване
и правилата, които ги направляват.
 Непрекъснати обсъждания и сравнения на езиковите подобия и
различия, особено при използване на жаргон или изрази (думи) от разг оворната/простонародната реч.
 Обучение в чувствителност към културните различия и разбиране
на специфичните за културата идеи, възприя тия и ценности.
 Предвиждане на ученическите затруднения и възможни недораз умения и източниците на тяхната тревога.
 Окуражаване на учениците при включването им в социални де йности, клубове, отбори и организации, за да се увеличи възможността им
за диалог; усвояване на езика като социален инструмент.
 Облекчаване на интеграцията в училищната култура чрез ролеви
игри за изпълнение на обичайни дейности.
 Поощрение на учениците в четенето на детска литература (прика зки, хумор, комикси), исторически четива; кръсто словици (съставяне и
решаване); поезия; слушане на оратори и артисти; обогатяване на акти вния речник. [5]
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