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Защо е важно? Към приобщаваща учебна програма 
 

Въздействие на ниските нива на грамотност върху успеваемостта в широк аспект и 
способността за пълно участие в обществото.  

Учебните програми се съставят в една система, която все още игнорира преживяванията 
на малцинствата и изключва много индивиди от достъп до позиция на сила. 

 “Невъзможно е да се говори за индивидуалната история без да се говори за позиция 
на силата. Също като сферите на икономиката и политиката, историите също се 
определят от принципа на нкали (да бъдеш повече от другия): как се разказват, кой 
ги разказва, кога се разказват, колко истории се разказват, всичко това зависи от 
позицията на сила.“ Шимаманда Нгози Адиче, нигерийски писател  

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?l
anguage=en 

 

Предизвикателства 
Да се научим как да се отучваме от стереотипите – в контекста на недоимък и финансов 
натиск върху училищата, както и ограничаващи учебни програми.  

 „Без да имат вина за това, нашите учебни програми правят така, че една група от 
деца се чувстват по-маловажни, а други са с усещане за превъзходство. 
Цветнокожите деца не се виждат отразени в отношението на околните и в крайна 
сметка чувстват, че не могат да бъдат онзи персонаж, който виждат във 
вдъхновяващата история.“ 

www.theguardian.com/education/2020/jun/08/calls-mount-for-black-history-to-be-taught-
to-all-uk-school-pupils  

 

Неформалното учене като ключ 
Изпробван успешен метод за засилване на постиженията на целевите групи – ученици в 
неравностойно положение, дискриминирани, деца в риск от отдалечаване от ученето и 
ранно изпадане от училище, като по този начин затвърждават неравностойното си 
положение. 

Свободни от ограниченията на задължителния национален учебен план. 

 

Творчески подход 
Нашите програми са основани на доказан подход и създадени специално и за първи път 
за работа с целеви групи за повишаване на грамотността и самочувствието чрез 
творчество. 
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Ключови фактори за успешно прилагане: 

● Ясна политика получила подкрепата и разбирането на цялата училищна общност  
● Конкретен човек, чиято длъжност е да отговаря за стратегията 
● Ефективно определяне на деца в риск от ниски постижения 
● Лесни за следване и прилагане допълнителни материали така че учителите, 

останалият персонал, управлението и доброволците да могат да развиват 
стратегията 

● Изграждане на партньорство за промяна 
● Критично преразглеждане на учебната програма, за да могат младежите да имат 

инструменти да преразгледат стереотипите и предразсъдъците около и в тях. 
● Постигане на съгласие относно колониалната история, за да могат младите хора 

да растат без предразсъдъци и дискриминационно отношение. Възпитание без 
предразсъдъци и дискриминационно отношение. 

● Работа с други заинтересовани и кампания за достигане на тези, които отговарят 
за вземането на решения. 

 

„Деколонизирането на учебната програма дава гласност на тези, които преди това са 
били маргинализирани. Разгледано в контекста на борбата срещу расизма и движения 
като „Животите на чернокожите имат значение“ по време на Covid-19, 
деколонизирането повдига въпроса за йерархията и неравенството. Това е стъпка към 
по-приобщаващо общество.“ 

www.theguardian.com/education/2020/jun/08/calls-mount-for-black-history-to-be-taught-
to-all-uk-school-pupils  

 

Защо е полезно за училищата и защо е важно училището да 
разполага със стратегия STORYWEB? 
 

Стратегията STORYWEB подобрява грамотността на младежите, както и развива в тях 
едно по-широко разбиране за приобщаването и неравенството, подкрепя творческите 
им изяви, самочувствието, мотивацията им за учене и желанието да продължат да четат 
през целия си живот. Тя предоставя пространство на младежите да развихрят 
въображението си и да станат по-креативни чрез творческо мислене, сториборд, 
разказване на истории и поезия. 

Стратегията дава възможност на учителите да придобият умения за разказване на 
истории и за преподаване на творческо писане с цел подобряване на грамотността на 
учениците, като по този начин усилват мотивацията им за учене, гордостта от себе си и 
самочувствието им.  
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Училищата придобиват както разбиране за стратегическите подходи за увеличаване на 
грамотността, така и развитие на положително отношение към приобщаването и 
равенството и експертиза за поддържане на дейности за положителни резултати.  

Стратегията STORYWEB в училище е мощен инструмент за предизвикване на 
стереотипите и дискриминацита, за развиване на емпатия и празнуване на разликите и 
равенството. 

 
Събуждане на любовта към четенето 
Много деца са функционално неграмотни: въпреки че знаят да четат, пишат и правят 
основни сметки, способността им да разбират какво четат и да разрешават елементарни 
математически и научни задачи е силно ограничена и това ги затруднява да 
функционират нормално в обществото. Децата в неравностойно положение изостават и 
обикновено колкото по-голямо става детето, толкова повече се засилват разликите. 

Четенето на книги, писането на истории, подкрепянето на творческите изяви и 
предоставянето на пространство където деца от различни възрасти, произход и ниво на 
грамотност могат да общуват в безопасна среда е задача, която днешните училища някак 
са успели да пренебрегнат. Когато фокуса е върху академичните сфери и децата се 
насърчават да се стремят към по-добри постижения в тях, образователната система 
поставя високи изисквания за всички деца. По принцип четенето, и още повече писането, 
са заели второстепенно място спрямо математиката, аналитичните есета, 
стандартизираното тестване и простото преповтаряне на наизустени факти и цифри. 

На петото издание на Международния конгрес за четене с разбиране в ранното детство 
и в основен етап (CICLIP) в Мадрид през 2021г. беше оповестено, че 60% от учителите 
считат, че обучението им не е достатъчно, за да развиват адекватни стратегии за 
подобряване нивата на четене с разбиране сред учениците. По-голямата част от 
учителите (80%) подкрепят провеждането на повече обучения за адаптиране към 
нуждите на всеки ученик. Броят на книгите за четене както и броят на часовете посветени 
на развиване на четенето са намалени в училищата в цяла Европа. В същото време 
учителите подчертават нуждата от затвърждаване на четенето с разбиране извън 
часовете от учебната програма, като това умение се счита за универсално и ключово за 
общото представяне на учениците. Доказано е, че по-големият брой часове по четене в 
училищата е свързан с по-добри постижения по всички свързани с това индикатори. 
 

Повишаване на грамотността 
Грамотността е в основата на човешкото развитие: тя е не просто неотделима част от 
ученето, но и позволява на човек да води почтен и активен живот в своята общност и в 
обществото като цяло. Грамотността влияе на всички сфери от живота. Ниските нива на 
грамотност водят до неравенство в обществото като повишават риска от бедност и 
социално изключване. В същото време, с подходяща подкрепа, всеки човек може да 
достигне адекватно ниво на грамотност, за да участва в обществото. 
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Чрез стратегията STORYWEB насочваме фокуса към четенето и творческото писане. Сега 
вече знаем, че компетентността и увереността в грамотността, включително усвояване 
на граматика, правопис и говорим език, са ключови за напредъка във всички сфери на 
учебната програма. За учениците е по-трудно да усвоят другите предмети, ако не са 
развили достатъчно уменията си за четено до средата на началното училище. 

Според изследванията учениците, които пишат по-често имат по-добри резултати не 
само на тестове включващи есета или някакъв вид писане, но също и на тестови въпроси 
по много други предмети. Ангажирането на децата в дейности, които ги вдъхновяват да 
пишат или да създават истории и стихотворения им помага да изградят уменията си за 
мислене и умозаключения. За това могат да се подобрят и други академични сфери, 
които не попадат в обхвата на този проект. Сигурно е, че един положителен страничен 
ефект на развиването на уменията за писане при децата е по-доброто представяне в 
социалните науки, науката и математиката. Децата със затруднения в четенето имат 
много по-бавен напредък по математика, например, защото повечето задачи изискват 
дълбоко разбиране на въпроса и бавното четене или писане възпрепятства детето да се 
справи със съответната задача. 

Четенето развива умения свързани с критичното мислене и иновациите. Учениците, 
които обичат да четат са способни да решават повече задачи и да извършват дейности 
по-бързо и по по-разнообразен начин. Когато детето започне да чете от ранна възраст и 
в него се изгради стабилна култура на четене преди средното училище, то ще може 
лесно да прави изследвания, които иначе притесняват децата и те ги избягват. Четенето 
като цяло прави по-лесно осмислянето на събраната или представена информация. 

Разказването на истории развива не само грамотността и езиковите умения, речника и 
писането, но и разширява въображението, творческото мислене и увереността при 
разказването и създаването на собствени истории, както и социални връзки. Няколко 
учители подчертават факта, че умението за четене има много важна „прагматична полза: 
да сме способни да го използваме в ежедневието си, за да разбираме света, в който се 
движим.“ 

 
Предизвикване на стереотипите 
Фокусът върху грамотността следователно е ключов елемент за адресиране на 
нарастващите неравенства. Не става въпрос само за академични постижения, но и за 
пълноценно участие в обществото, което без основата на грамотността е невъзможно – 
и все по-важно в контекста на продължаващата дискриминация по раса, пол, увреждане, 
сексуална ориентация или срещу бежанци и хора търсещи убежище.  

За това нашият подход е свързан и с поставяне под въпрос на дискриминационните 
стереотипи и празнуване на различията чрез дейности развиващи грамотността, за да се 
подобри самочувствието и да се разшири творчеството и емпатията и така да се 
облагодетелстват всички ученици, независимо от произхода им и ситуацията, в която се 
намират. В този смисъл стратегията STORYWEB може да бъде и важна част от училищните 
политики и практики насърчаващи равенството и включването.  
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Насърчавайки децата да четат, да изиграват и създават истории, ние им предоставяме 
пространство където безопасно да мислят, четат, правят грешки и да учат важни уроци 
относно емпатията и равенството. Въпреки че има много начини да се култивира 
емпатия, по-голямата част от тях включват упражняването на положителни социални 
поведения, като опознаване на другите, поставяне в обувките на другите и 
предизвикване на собствените предразсъдъци. Посредством художествените 
произведения можем да преживяваме света през друг пол, етнос, култура, сексуална 
ориентация, професия и възраст. И всичко това влияе на това как се свързваме с другите 
в реалния свят.  

Разказването на истории свързани с разнообразието и културното приобщаване по 
практичен, игрив и забавен начин е чудесен метод и ресурс за училищата, с който могат 
да приобщават ученици от различен произход без непременно да имат еднакво ниво на 
грамотност или езикови умения. 

„Художествената измислица и историите ни служат по много начини. Те ни излагат на 
неудобни идеи … и ни дават възможност да преживеем гледната точка на други хора по 
един безопасен и дистанциран начин. Така литературата се превръща в площадка за 
упражняване на емпатични умения.“ Уилям Чопик, психолог в университета Мичигън 

 

Относно разликите създадени от пандемията 
Пандемията от Covid направи още по-големи разликите в грамотността и с това повлия 
на всеобщото академично представяне. 

Според изследване на ЮНЕСКО над 100 милиона деца са изпаднали под минималните 
нива на умения за четене в резултат на затварянето на училищата заради пандемията от 
COVID-19. Преди избухването на пандемията тези нива спадаха, но цифрите скочиха на 
20% и анулираха напредъка за 20 години.  

Според мозъчния тръст Институт за образователни политики това продължително 
прекъсване на образованието в Англия „помете десетилетие на напредък в 
заличаването на разликите между децата в неравностойно положение и техните 
връстници.“ Според анализ изготвен от „Спасете децата в Румъния“ функционалната 
неграмотност се е увеличила от началото на кризата след COVID-19 както и нивата на 
изпадане от училище. Много ученици не могат да се адаптират към новите методи на 
учене или нямат възможност да посещават часове онлайн. Този проблем без съмнение 
е много по-тежък при групите в неравностойно положение. Затварянето на училищата 
за дълги периоди през 2020г. и в началото на 2021г. направи разликите в грамотността 
още по-големи. Стратегията STORYWEB цели да противодейства точно на тази реалност. 
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Застъпени ценности: четене през целия живот и активно ангажиране на 
младежите в защита на равенството, приобщаването и многообразието. 

 

В основата на стратегията STORYWEB са ценности като равенство, приобщаване и 
многообразие, без които нашите образователни системи ще продължат да се провалят 
пред голяма брой деца. Тази позиция е основана на разбирането, че равенството, 
социалното включване и многообразието трябва да се преподават постоянно през 
цялата учебна година и че грамотността играе централна роля в това, наравно с 
посочването на недостатъците в съдържанието на учебната програма на по-високо ниво. 
 
Искаме да насърчаваме грамотността – и особено четенето за удоволствие; и в същото 
време да овластим младите хора да се осмеляват да предизвикват стереотипите и 
нетолерантността и да бъдат посланици на социалното включване, равните 
възможности и многообразието. 
 
Проектът Weaving Webs of Stories демонстрира важността на дейността ни чрез 
пилотните тестове в страните ни.  
 
Равенството, многообразието и приобщаването са взаимосвързани стълбове на едно 
по-единно общество, което е ключов елемент на успешните страни.  
 
„Равенството“ е основано на признаването, уважението и приемането на 
многообразието от индивидуални и групови нужди. Равенство означава създаването на 
едно по-честно общество основана на достъп, участие и придобивки за всички граждани, 
в което всеки може да участва и да допринася за добруването на обществото и където 
всеки има възможността да достигне своя потенциал.  
 
Равенство означава, че хората имат еднакви свободи, статут и права, между които и 
граждански права, свобода на словото, право на собственост и равен достъп да 
определени социални блага и услуги. Социалното равенство е фундаментално право, 
което насърчава равни възможности за всички, независимо от индивидуалната 
ситуация. Социалното равенство е свързано с идеята за социална справедливост, според 
която всички хора е нужно да имат еднакви политически и граждански права и достъп 
до социално осигуряване (образование, здраве и работа). 
 
За да се гарантира социално равенство е изключително важно да се подкрепя 
социалното включване. Приобщаването е прилагането на равенството на практика – 
създаването на равен достъп до тези свободи, статус и права, които помагат на индивида 
да се разгръща независимо от произход, цвят на кожата, етнос, религия, увреждания и 
др. „Включването,“ или приобщаването, насърчава образователна среда, в която всяко 
дете е добре дошло и е включено по начин, който позволява да се зароди чувство на 
дълбока принадлежност и детето да се развива към разгръщане на пълния си потенциал.  
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Многообразието е най-силната проява на това какво се случва когато равенството и 
социалното включване работят. Многообразието захранва обществото с това, което е 
нужно, за да бъде напредничаво, да се разширяват перспективите, да се появяват 
решения и да се предотвратяват потенциални проблеми. Многообразието определя 
самата природа на нашето общество. То означава признаването и цененето на 
разликите, така че всеки е уважаван, за това което е, без значение от социален статут, 
пол, увреждане или умение, и т.н.  
 
Уважение към многообразието е дълбоко междуличностно умение и може да бъде 
определено като разбирането, че хората участват равностойно в един етичен свят, 
припознавайки уникалността и различията на всеки индивид. Уважението към 
многообразието е отвъд толерантността и разбирателството, тъй като то предполага 
активното прилагане на еднакви ценности за всички хора.  
 
Основните ценности на равенство, социално включване и многообразие за по-свързано 
общество са също основополагащи за създаването на положителна среда в класната стая 
където децата могат да пуснат на воля талантите си и са подкрепени да бъдат 
решаващите фигури за един по-добър свят.  
 
Във връзка с въпроси свързани с расизма и расовото равенство например, в 
Обединеното кралство фокусът до сега често е бил върху дейности част от месеца на 
Историята на цветнокожите, сочат данни на изследователския институт и мозъчен тръст 
Runnymede Trust. Много често инициативи за отбелязване на месеца на Историята на 
цветнокожите и празнуване на приноса им често е зависело от усилията на отделни 
учители вместо да е институционализирано в училищните практики според Runnymede. 
„Въпреки че месецът на Историята на цветнокожите служи като ценен катализатор за 
поставяне във фокус на расата, особено черната раса, много е показателно, че тази 
инициатива е всичко, което учителите могат да кажат относно расите, многообразието и 
борбата с расизма в учебната програма,“ се казва в изследването.  
 
За това нашият подход е да се разказват историите на всички, не „една история“, която 
провокира размисъл относно различията и дискриминацията в интерес на силните. 
Нашият подход също така е основан на все по-голям брой изследвания относно 
значението на „дълбокото четене“, този тип четене, който се случва в ефективните 
часове по роден език и при който учениците навлизат в текстове посветени на сложни 
теми като расизъм, другост и колониализъм. 
 
Както се посочва от новозеландската образователна мрежа: „Дълбокото четене 
позволява на хората не просто да срещнат, но и да се въплътят, посредством пълното им 
потапяне с писмен текст, в различни животи, различни перспективи и различни светове. 
Четенето на книги и дълги статии е и един от най-добрите начини човек да се научи да 
мисли критично, да разбира сложни теми и да отделя факти от измислица.“ 
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Участието на деца и тяхното сътрудничество помага за изграждането на груповата 
спойка и за разрушаването на предразсъдъците между членовете на групата. Децата са 
любопитни към другите култури, страни и хора. В много от работилниците ни 
използваме истории и ситуации от много различни региони и култури. По думите на 
британския образовател Рева Клейн децата не просто научават за живота на други деца, 
те се поставят в обувките на другия, демонстрират солидарност и разбират своята роля 
като участници в един по-глобален мащаб.  
 
Важно е да се насърчава емпатията, разбирателството и сътрудничеството от ранна 
възраст, за да разбират учениците, че всеки има различен произход и да се уважават 
въпреки различията. В нашите кръжоци изграждането на близки отношения и 
споделянето на истории означава опознаване на участниците като индивиди и с това 
разрушаване на стереотипите и изграждане на емпатия и уважение към другите ученици 
от разнообразен произход.  
 

Стратегията STORYWEB в основата си е за грамотността като човешко право; правото 
да разкажем собствената си история и правото на всеки от нас да чуе тези истории. 

Проектът Weaving Webs of Stories застъпва прилагането на тези ценности органично в 
обучителните пространства чрез развитие на уменията за четене и писане с 
многостранен подход. От една страна въвеждаме и разясняваме понятия и теории 
простичко и привлекателно. От друга страна внимателно подбираме книгите и 
историите свързани с трите ни основни ценности.  

Четенето трябва да се ползва като инструмент за насърчаване на активно участие и 
развитие на отворен ум, разпознаване на неравенството, стереотипите и 
дискриминацията. За да се постигне желаното състояние на ума е нужно да преведем 
младите читатели през книгите, които доставят качествено съдържание. Книгите могат 
да се използват за развитието на ценности и морал. Учителят или фасилитаторът на 
кръжока по четене трябва да бъде снабден с разнообразие от материали за четене за 
различните нива на зрелост и/или грамотност. Всяко дете, независимо от своя статут на 
моментното си развитие или специални потребности, трябва да може да се запознае 
със съдържание, което да предаде желаното послание. 

В нашите внимателно организирани кръжоци опитните ни учители предават на 
учениците всички необходими инструменти, за да се потопят дълбоко в историята, да 
се свържат с героите, да използват фантазията си, за да достигнат до разрешение, в 
което всички печелят и да изразят себе си като напишат своя собствена история. Тази 
инициатива предава на децата усещането, че имат известна власт върху ситуацията и 
че могат да влияят на бъдещето си и да го подобряват.  

 
Вярваме, че литературата е безценен инструмент, който може да се използва, за да се 
овластят учителите да развиват дейности и подходи, в които са ценност многообразието, 
равните възможности и социалното включване и по този начин да се създаде култура на 
приобщаване. Литературата е безценен инструмент, който може да се използва, за да се 



  

  Page 10 of 23 
 

овластят и децата да изследват и разбират богатството на многообразието в света ни и 
да се развиват включващи практики през целия живот. Историите, в които 
многообразието, равенството и социалното включване са ценности, са жизненоважен 
източник на учене, който подкрепя положително отношение и поведение към 
равенството и многообразието. Историите могат да помогнат на обучителите да 
разгласяват ценността на многообразието, равенството и социалното включване и по 
този начин да предизвикат дискусии относно предразсъдъци и дискриминация, да 
предизвикат мисленето ни и да ни накарат да се замислим относно отношението и 
ценностите си.  
 

Да избегнем да „научим“ и да се научим как да се „отучим“ от 
стереотипите: инструменти за училищата чрез учебна програма за 
грамотност, книги, документални филми и дейности. Техники за 

„поправяне“ на изградени стереотипи и дискриминационно отношение. 

Това е проблем във всяка страна по света. Въпреки че нашият фокус е върху „отучване от 
стереотипите“, множество психологични изследвания изказват съмнение дали това 
може да се постигне. Според много психолози, стереотипите са нещо, което не може да 
се избегне тъй като те са функция на мозъка, която не може да бъде отстранена. Всички 
сме възпитани със стереотипи и те се прокрадват дори когато сме срещу тях. 

В творбата „Природата на предразсъдъците“ публикувана през 1954г. и актуална и днес 
в изследването на стереотипите и предразсъдъците, американският психолог Гордън 
Алпорт се фокусира върху когнитивните процеси при създаването на стереотипите и 
предразсъдъците. Понятието за предразсъдък произлиза от социалната психология през 
1980те години, използва се и днес и гласи, че това е неизбежния резултат от нормалните 
умствени процеси. През последните години се провеждат изследвания съсредоточени 
върху невронните механизми на стереотипите и предразсъдъците. 

The Implicit Project, мрежа от изследователи изучаващи индиректното социално 
познание, търси нови начини за разбиране на отношението, стереотипите и други скрити 
предразсъдъци, които влияят на възприемането, преценките и действията ни. 
Проведените тестове измерват времето, което отнема на участниците да свържат образ 
или дума. Например, свържете думите „женски“ и „мъжки“ с други думи. Или свържете 
образите на хора с черна или бяла кожа с положителни или отрицателни думи. 

Еволюционните теории подчертават, че човешките същества могат да бъдат генетично 
повлияни от механизми заучени в продължение на милиони готини, които водят до 
предразсъдъци. Това означава, че неявните предразсъдъци се активират автоматично, 
без човек да разбере. Има изследвания, които сочат, че индиректните предразсъдъци 
или стереотипи не се дължат само на вътрешни познавателни процеси, но са силно 
повлияни и от културата.  
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Въпреки че сме изложени на този тип автоматизация, можем да я рационализираме, да 
я променяме и в крайна сметка да вземем съзнателно решение различно от 
автоматизираното и така да следваме принципите и ценностите си.  

Множество изследвания показват, че е възможно да се намалят тези индиректни 
предразсъдъци и влиянието им чрез процес на саморегулиране на предразсъдъците. 
Първата стъпка е да има мотивация за това. Когато човек осъзнае реакцията в следствие 
на нежеланото активиране на предразсъдък, може да положи „компенсиращо усилие“. 
Всички дисциплини могат да допринесат по различен начин за едно по-мирно и 
равноправно общество. 

С тази цел стартирахме с подкрепа към младите хора, да придобият солидно разбиране 
за стереотипите и вредния ефект от тях върху отделния човек и върху групата. Така 
вярваме, че те ще развият положително и приобщаващо отношение към „различията“ и 
уменията и дипломатичността да поставят под въпрос и да предизвикват (спокойно и по 
положителен начин) дискриминацията и предразсъдъците. 

Считаме, че друг начин да се борим със стереотипите и предразсъдъците е да 
подкрепяме многообразието, социалното включване и равенството. За това смятаме, че 
работата ни чрез стратегията STORYWEB е в това да помагаме на децата и младежите да 
са осъзнати, да говорят, обсъждат и обясняват тези два аспекта: срещу стереотипите и в 
полза на многообразието.  

Вярваме в силата на литературата, писането и в самия език за осъзнаване на нашите 
участници на това колко е важно да ценят еднакво себе си и другите. Така „отучването“ 
се постига чрез „повече“ учене. 
 
Éamonn Dunne (2016г.) разбира „отучването“ не като антоним на „учене“, а вместо това 
като подривен процес, чупене и изненадващо учене. Dunne (2016г., 20) пише, че ученето 
започва когато знанието е спряно“. Философията зад този подход е, че ученето не е нито 
крайна цел, нито абстрактна цел като създаването на „учащи за цял живот“. Този подход 
може да е много плодоносен с по-малки деца, чийто поглед върху света все още не е 
затвърден и които имат все още и капацитета, и свободата да си представят. За това са 
особено полезни дейности, при които нещо се разделя на части и после пак се 
конструира. 
 
Четенето като начин да се отучим от предразсъдъци и стереотипи  
Голям проблем е егалитарни ценности, които са внедрени в културата до такава степен, 
че децата, които обикновено се научават на стереотипи много рано в детството си 
(учените спорят, че може да е още на 3, 4и 5 години) ги усвояват дълбоко и в крайна 
сметка ги активират и практикуват често, спонтанно, неумишлено, до степен че хората 
не съзнават, че е активиран стереотип. Това е интересен казус, защото ценностите, които 
обикновено и официално се преподават са доста в противоречие със спонтанните 
реакции. Така че, ако се съгласим, че стереотипите не са нещо, което можем да 
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избираме, тогава нека също се съгласим, че това, което можем да избираме е как си 
взаимодействаме с тях. 

Човек може да отхвърли предубеждения свързани с пол, раса и много други, но човек 
може и моментално да разпознае стереотипи. Знаем, че не трябва да действаме според 
стереотипи, но това не означава, че осъзнатостта или знанието ни за тези стереотипи 
може просто да изчезне. 

Има връзка между косвен предразсъдък и дискриминационно поведение. Цял списък от 
стратегии, разработени от психолози, в помощ на разпознаването и преодоляването на 
неумишленото предубедено мислене, са много тясно свързани и могат да бъдат 
подкрепени с четене. 

Една такава стратегия е заемането на различни перспективи, като се разсъждава върху 
опита на групи, които са били заклеймявани в историята и може би дори и в наши дни. 
Четенето може да се използва тук, за да прочетат учениците какво означава да бъдат 
поставени под въпрос научните ти способности само защото си жена или да ти бъде 
отказана работа, защото си сляп или да те считат за терорист, защото си мюсюлманин, 
или да те считат за враждебен и агресивен, заради цветна на кожата ти, а не заради 
нещо, което си направил. 

Друга стратегия е да се свържем с представители на заклеймените групи. Ако това се 
свърже отново с четене, би било чудесна идея децата всъщност да се срещнат и опознаят 
нови хора, а представители от тези групи могат да им четат или да четат с тях и да 
отговарят на въпроси след това или да бъдат живи библиотеки.  

Според Патриша Дивайн, професор по психология и директор на Лаборатория за 
предразсъдъци и междугрупови отношения към университета в Уисконсън-Мадисън: 
„Ние казваме, че го забелязваш, обмисляш го, отхвърляш го и след това можеш да го 
заместиш с отговор, който е в повече синхрон с ценностите ти.“ Четенето е основният ни 
шанс да предадем този начин на мислене на децата ни и така да повишим възможността 
да автоматизират реакции и поведения, които не позволяват заклеймяването и 
дискриминацията. 

 

Как да „поправим“ вградени стереотипи и дискриминационно отношение 
Кооперативно учене Работата по проекти е доказано ефективен инструмент за 
изграждане на екипи и развитие на хармония между групите. Класът се разделя на 
смесени групи момичета-момчета и им се поставя проект, който изисква сътрудничество 
и взаимодействие с експертиза от всеки член. Учениците се учат в процеса на работа, че 
се нуждаят един от друг за да завършат успешно задачата. Научават, че приноса на всеки 
един е важен за постигането на общата цел. 
 
Игрите по роли и симулациите дават възможност на учениците да учат чрез 
преживяване. Такива дейности могат да намалят предразсъдъците и са мощни 
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афективни инструменти, туй като учениците са искрено въвлечени в новите си роли. 
Нужно е да се включат дискусии с учениците, като съставна част на симулациите, за да 
се изяснят недоразумения или неясни ситуации. 
 
Умения за критично мислене 
Предразсъдъците и стереотипите в много случеи са резултат от нелогично мислене (а не 
от чувство на малоценност, фанатизъм и чувство на превъзходство, както си мислят 
хората). Преподаването на умения за критично мислене (да си интелектуално 
любопитен, да си обективен, с отворен ум, да мислиш системно и логично) помага на 
учениците да избягват предразсъдъците. Обогатени с умения за критично мислене, 
учениците могат да декодират посланията от медиите, да посочват предразсъдъците в 
учебната програма и да са скептични към стереотипите. 
 
Видеата и филмите, които са реалистични и представят автентични герои, с които 
учениците могат да се идентифицират и да се поставят на тяхно място, могат да са много 
ефективи инструменти. Тези герои представляват модели за подражание, чиито 
положително отношение и поведенческо развитие може да бъде оценено и подкрепено 
от учениците. Те са повод за дискусии относно отрицателните последствия от 
предразсъдъците, стереотипите. Най-ефективните видеа и филми са автентични филми, 
които не са директно насочени към това да „учат децата относно предразсъдъците и 
дискриминацията“. 
 
Ползването на положителни модели за подражание в училищната програма 
Използването на положителни модели за подражание помага за намаляване на 
предразсъдъците и предотвратява стереотипите и дискриминацията. Учим се на 
стереотипи през опита си когато си взаимодействаме с другите. Тези преживявания 
водят до обобщения относно групи хора, които могат да прераснат в стереотипи и могат 
допълнително да се подсилят от медиите. Като се има предвид положителното 
въздействие на моделите за подражание за намаляване на предразсъдъците и 
предотвратяване на стереотипите и дискриминацията, учителите трябва добре да 
подбират ресурсите си.  
 
 
Изучаване на културата 
Културата е широко, сложно и динамично понятие. Изучаването на други култури не 
води до по-голяма хармония между групите, защото разбирането на другите култури 
минава през разбирането на собствената култура. Едва когато опознаеш обичаите, 
традициите, ценностите и вярванията на собствената си култура, можеш да приемеш и 
да имаш автентично непредубедено разбиране за други култури. Учителите е добре в 
началото да насърчават децата да изучават собствената си култура. Когато се въвежда 
друга култура, да се започне с изучаване на приликите, и едва тогава на разликите между 
културите. 
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Нашие идеи, опит и различен подход готови за прилагане 
 

Училищата са места където децата могат лесно да се организират в учебни или извън-
учебни занятия по четене на безопасно и познато място. Фасилитаторите на групите 
могат да бъдат учители или външни експерти. Но за да може стратегията storyweb да 
работи най-добре в училище е нужно фасилитаторът да е достатъчно гъвкав да 
промени програмата спрямо конкретните интереси, нужди и желания на децата. 

Важно е всички да бъдат включени, така че да се създадат възможности за участие на 
деца с обучителни затруднения или с различни увреждания. Поканете дете със зрително 
увреждане да почете браилова книга на другите деца, научете малко от езика на 
глухонемите, за да предразположите участник със слухово увреждане, никога не 
пришпорвайте участник със затруднение в говора, никога не натискайте никой участник 
да прави нещо, което не желае. Който откаже да чете, защото се чувства неуверен, може 
да изненада приятно всички на следващата среща. Използвайте всички теми повдигнати 
от децата. Ако се повдигне темата за уврежданията по време на дискусия – бъдете 
готови с вдъхновяващ откъс от книга, който да препоръчате на децата. Същото се отнася 
за теми свързани с „животът на цветнокожите има значение“, ЛГБТ, правата на жените, 
както и хората, които са дискриминирани двойно или тройно, тъй като попадат в повече 
от една стереотипна категория (например цветнокожа жена, жена с увреждания, 
цветнокож човек с увреждания, цветнокожа ЛГБТ жена, и др.) Използвайте всички 
естествено създадени възможности да включите тези теми в дискусиите и насърчавайте 
децата да задават въпроси, за да си изградят колкото се може по-пълна картина.  

Създаването на повече кътове с книги в училище и възможности за седене и четене 
може да превърне четенето в част от ежедневието. Колкото повече насърчавате децата 
да споделят какво са чели, толкова по уверени ще се чувстват. 

Превръщането на четенето в култура на цялото училище означава, че няма нищо 
свързано с това, което да направи някой ученик да изглежда странно или различно от 
останалите. Децата, а по-късно и тийнейджърите, имат едновременно нужда да 
изглеждат като всички останали и да направят впечатление и да изпъкнат. Ако повечето 
деца в училище четат, това ще се счита за нещо обикновено. Ученик може да изпъкне в 
клас или в клуба по четене с това, което е прочел или нови идеи, които е усвоил от текста. 
Част от библиотеката или някоя учебна стая без определено предназначение може да 
бъде превърната в редовен клуб за четене и създаване на истории.  

Часовете по литература или роден език могат да се използват да се покани целия клас 
да чете история или да прави някаква активност, макар че по-малки групи от по 5, 6 или 
до 10 деца могат да са много по продуктивни. 

 
Познаване на децата 
Когато избирате кои дейности да проведете е важно да обмислите определени фактори. 
Нужно е да познавате децата, които ще участват: какво е нивото им на развитие, какви 
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са интересите им, притесненията им и стиловете им на учене? Има ли конфликти или 
проблеми в групата? Имат ли тези деца проблеми като част от общността? Какво знаят 
децата вече за човешките права и литературата? Все пак, това не означава да чакате 
докато получите отговор на всички тези въпроси, за да започнете дейности. Често самите 
дейности са най-ефективният начин да опознаете групата си.  

Възможно е да е най-добре първоначално да изследвате интересите на учениците и 
отношението им към разказването на истории. Не всички ученици може да са активни 
читатели, но много от тях може да харесват други форми на разказване на истории като 
филми, телевизионни шоута или видео игри. Може да е полезно за привличане 
вниманието на учениците да се инкорпорират елементи от тези интереси в дейностите. 

Ако учениците се интересуват от сценични изкуства, историята може да бъде написана 
като пиеса вместо в проза. По този начин учениците може да научат различните начини 
да се оживи герой, да научат емпатия и да развиват емоционалната си интелигентност. 
Лесно е да се координира групово писане на пиеса. Или учениците могат да напишат 
филмов сценарии и да заснемат историята. 

Тази програма може да бъде успешно интегрирана в STEM програми или програми за 
кодиране, или арт програми. Учениците могат да създадат наратив за видео игра, която 
ще трябва след това заедно да кодират. В арт програмите учениците могат да съчетаят 
разказването на истории със създаването на арт книга (вдъхновено от Сабрина Уод 
Харисън) или комикс. 

Някои дейности могат да се използват, за да повишат общата познание по литература и 
ценности, или просто могат да бъдат забавни. Но основно темите могат и трябва да 
бъдат подбирани, така че да резонират на децата или да отразяват проблем в групата, 
или общността, или света. 

Учебна поредица: устойчиви знание, умения, ценности и отношение не могат да се 
предадат в една дейност. Организирайте дейностите в блок или около обща тема, или 
около общо умение, което развиват. Може да подберете дейности, които пасват на 
учебната програма или които се отнасят до актуален проблем в групата или общността. 

Промяна на дейностите: Активностите могат да се използват като готварска книга. Също 
като добър готвач, когато модерирате дейност, нужно е да импровизирате със 
„съставките“ на дейността, за да паснат на времето и материалите, размера и нивото на 
групата и други условия. В повечето дейности ще намерите съвети за промени.  

Запомнете, че има много различни стилове на учене в една група и че уменията на 
децата са на различно ниво. Много по-лесно е да предложите на децата множество 
възможности за учене от колкото ако те трябва да се нагаждат към един начин, който 
вие им предлагате. Нужно е внимателен избор и адаптиране на дейностите за деца със 
специални потребности – например деца от улицата, имигрантски деца, бежанци и деца 
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от домове. Нужно е те да бъдат включени и да могат да участват наравно с другите. 
Избягвайте да излагате различията, от които децата могат да се засегнат.  

Използвайте интерактивни стратегии за преподаване, които целят да подобрят 
уменията за четене на децата, ентусиазират ги да станат читатели за цял живот, както и  
подобряват уменията им за критично мислене и творчество. Четенето на глас трябва да 
е втъкано в ангажиращи дейности с предизвикателства за детския интелект, 
стимулирайки въображението им и разсъждения като предвиждане, задаване на 
отворени провокиращи мисълта въпроси, които насочват децата през историята, 
разпознаване и обсъждане на основното послание на историята, свързване с предишния 
опит и знание на децата, организиране на дискусии и дебати между децата след 
четенето на историята, разглеждането на думи и картини или света на думите и техните 
значения. 

Използвайте ефективни стратегии за подобряване на уменията им за писане като се 
потапяте в интересите на децата, чрез технологии, интерактивни техники за писане 
(учениците предлагат идеи за завършване на изречение, история и др.) или прилагане 
на положителни разнообразни ограмотителни практики (диаграми, кооперативно 
учене, четене на глас, групови дискусии или градиране на материала). 

Установяване на редовен ритъм от поне една среща седмично ще помогне на децата да 
се свържат и да се посветят на това, което правят, ще могат да следват програмата 
ефективно, да разберат предложените им инструменти и идеи, да подобрят начина си 
на писане и изразяване и да помислят върху обсъжданите идеи. Нещата, които децата 
обичат: забавни начини на разказване, динамични игри, разказване с костюми и 
сценарии, време за размисъл след четенето на историята, включване на някакъв вид 
изкуство – рисуване, глина и т.н., да си представят, че тяхната история ще бъде 
публикувана в книгата. 

„Капсули“ за работилницата на проекта Weaving Webs of Stories са добра практика в 
няколко аспекта. Като структура, която е по-различна от традиционното, резултатът 
беше, че се оказа по-привлекателна и за учители, и за ученици дори в самото начало. 
Така че това е вълнуващ и полезен подход за разпалване на първоначален интерес и 
ангажиране в работилницата. 

По време на някои от работилниците по проекта предложихме на учителите няколко 
сесии. Също така адаптивността на материали ни позволи, заедно с учителите, да 
изберем най-интересните модули и да развием фокуса на съдържанието около тях. В 
този смисъл дори избирането между повече опции дава на учителите усещането за 
вземане на решение от една страна, спрямо тяхната експертиза и добро познаване на 
учениците им, а от друга дава пространство за свежи извънучебни подходи. Така че 
разнообразните възможности са голям плюс, и това означава, че училищата имат повече 
варианти да адаптират работилницата към своите нужди и така да комбинират игривия, 
творческия и полезния аспект. 
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Така както адаптирахме съдържанието, по същия  начин преплетохме трите основни 
ценности на проекта: равенство, социално включване и многообразие. Възможността 
структурата и съдържанието да са колкото се може по-отворени означава, че можем да 
се адаптираме повече към интересите на децата и това, което ги вдъхновява. Въпреки 
че избрахме да имаме присъствена работилница, избрахме да смесим дигитални 
технологии с книгите, като включим социалните медии и клубове по четене. 

Друго преимущество относно училищната администрация и учениците беше да ги 
убедим, че свежият подход към грамотността, ще е предимство през целия им живот, 
като също им помага в работата, личните отношения, реализацията и др. Грамотността, 
език, говорене, писане, изразяване и творчество са ценни неща в живота, които са също 
и много ефективни инструменти. 
 
Що се отнася до преподаването, забелязахме, че учители, които вземаха участие в 
развиването и „копираха“ сесиите с ментор, и след това прилагаха в своите групи, имаха 
силно задоволителни резултати. Това означава, че съдържанието и структурата са лесни 
за следване. 
 
  
Предложения за подобрение 
Двете предизвикателства са все още да убедим училищната администрация и учителите 
не от нуждата (която те ясно припознават), а от необходимостта от време във все по-
заетия живот. Разпространението на идеята, че грамотността не е просто четене може 
да накара училищата да отделят повече място. Нужно е да сме отворени за разписването 
на нови материали, лесни за следване от учителите и вълнуващи и ангажиращи за 
учениците.  
 
От опита ни с присъствените дейности, все още мислим, че това е най-добрия начин да 
се развива работилницата. Въпреки това, веднъж щом има стабилен интерес и 
ангажираност от страна на учениците, може да е в плюс да се добави и „виртуален“ 
аспект, като се премине към хибриден вариант. Но това не трябва да е под натиска на 
нужда (като ограниченията по време на пандемията например), а като добавена 
стойност, съставна част на проекта за ограмотяване. 
 
Най-голямото предизвикателство все още е да се хване вниманието на децата, и да ги 
заинтересуваме малко повече, особено когато дейността не е задължителна, така че 
историите е нужно да бъдат интересни и вълнуващи за тях. Първите две сесии могат да 
се посветят на изследване на интересите им и за да се адаптира или промени дизайна 
на съдържанието. Част от обратната връзка от учениците беше, че може да се включат и 
дейности на открито, като част от работилницата. 
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Information about the EU policy and the national policy in Bulgaria Introducing inclusion in 
schools is set as a priority in:  

Council resolutions:  

2008/C 319/01 - Resolution of the Council and the Representatives of the Governments of the 
Member States, meeting within the Council of 20 November 2008 on the health and well-
being of young people 

2008/C 319/02 - Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of 
the Member States, meeting within the Council of 21 November 2008 on better integrating 
lifelong guidance into lifelong learning strategies 

Both available from here:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2008:319:TOC  

The Bulgarian state in the face of the Ministry of Education and Science has developed a 
special strategy for upbringing work in educational establishments in the country /2019-
2030/.   
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According to the upbringing interactions, which are prescribed by the strategy within the 
classes, during extracurricular and out-of-school (including project work) activities and class 
periods, the schools should: 

1. Form a prosocial behavior via activities in support of voluntarism, charity, environmental 
initiatives and others – on the territories of the educational institutions or beyond them. 

2. Form attitudes for tolerance towards differences between the children and the students 
based on race, nationality, ethnic background, religion, etc. 

3. Create conditions for prevention against hate speech. 

4. Increase the motivation for learning, including regular attending of school, management of 
one’s own development and progress in the context of educational and vocational orientation. 

7. Include in the teaching strategies elements with upbringing impact and influence.  

According to the strategy, the development and formation of values via pedagogical activity 
is at the grounds of the upbringing work in the educational institutions.  The importance of 
the value development of the citizens of the EU as a community, characterized by pluralism, 
non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between men and women is a 
part of the mere beginning of the Treaty of Lisbon, where article 1а marks the main values, 
which the EU is based on -  

 - „respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law”. The same values 
are inserted at the grounds of the strategy for upbringing work in the educational institutions.  
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