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Възложител КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ 

Реализация на изследването Дружество на психолозите в България 

Период на провеждане 

Анкетно проучване сред учителите: 20.05-20.06.2011 г. 

Фокус групи с ученици: 26.09 - 07.10.2011 г. 

 

 

 

Обем на извадката 

- 980 учители от подготвителната и основната 
образователни степени.  

- 132 деца от подготвителната и основната 
образователни степени 

Метод на формиране на извадката 

- Анкетно проучване:  представителна, целева, 
разпределена в 98 гнезда пропорционално в цялата 
страна.   

- Фокус групи с двама модератори: целева по степен и 
етнос 

 Метод на регистрация на 
информацията 

- Пряко интервю по месторабота на респондентите 

Статистическа обработка 

 

Екип на изследването 

-  Statistica 7.0 на StaSoft 

-  SPSS 15.0 

Иван Игов, Методи Коралов 

 
  



 

 
Комисия за защита от дискриминация 

  

 
Проект  VS/2010/008/0536“Равенството – Път към прогрес” 

Project VS/2010/008/0536“Equality as a Path to Progress” 
 

3 

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програмата на Европейската 
Общност за заетост и социална солидарност - ПРОГРЕС (2007-2013) 

Supported by the European Community Programme for Employment and Social Solidar ity – 
PROGRESS (2007-2013) 

 

 

Министерство на труда и социалната политика 

I. СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДАННИ 
 
 
1. Пол:        мъже 14%          
 жени 86% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Възраст: 
 
До 30 години 4,69% 
31 – 40 години  19,9% 
41 – 50 години  40,82 % 
51 – 60 години  28,47 % 
Над 60 години  6,12 % 
 
 
 
 
 
 
 
. Образование:  
 
 Процент 
средно 0,2 
средно специално 0,4 
полувисше 9,6 
бакалавър 19,1 
магистър 69,7 
доктор 0,3 
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4. Семейно положение: 
 
 Процент 
неженен/неомъжена 8,9 
женен/омъжена 73,8 
разведен/разведена 9,8 
свободно съжителство 3,1 
вдовец/вдовица 3,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Етническа принадлежност: 
 
 Процент 
българска 94,9 
турска 3,0 
ромска 0,4 
друго 1,2 
 
 
 
 
 
6. Вероизповедание: 
 
 Процент 
християнско (източноправославно) 92,8 
християнско (католическо) 0,1 
християнско (протестантско) 1,4 
ислямско 3,3 
друго 1,4 
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7. Доходи в семейството: 
 
 Процент 
много високи 0,7 
по-скоро високи 2,0 
средни 67,2 
по-скоро ниски 25,0 
много ниски 2,7 
липсващи 2,3 
 
 
8. Преподавате в: 
 
 Процент 
предучилищен клас 16,0 
начална степен (1-4 клас) 41,2 
основна степен (5-7/8 клас) 38,8 
липсващи 4,0 
 
 
 
9.  По кои предмети преподавате в това училище: 
 
 Процент 
предучилищна 16,1 
начален учител 37,9 
български език и литература (БЕЛ) 8,4 
математика 5,6 
английски език 3,1 
история 4,6 
география и икономика 2,0 
физическо възпитание и спорт 2,1 
изобразително изкуство 2,0 
интегрирано обучение 0,2 
информатика и информационни технологии 1,6 
музика 1,9 
друг чужд език (френски, немски, испански) 1,5 
друг специализиран предмет (физика, химия, биология) 5,7 
друго 3,3 
липсващи данни 3,9 
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10. Преподавате ли на деца от различни етнически групи: 
 

 Процент 
да 89,6 
не 9,2 

липсващи 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Преподавате ли на деца с увреждания или СОП: 
  

 Процент 
да 58,3 
не 39,4 

липсващи 2,3 
 
 
 
 
12. Населено място: 
 
 Процент 
столица 16,8 
областен град 38,2 
друг град 24,4 
село 20,5 
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Министерство на труда и социалната политика 

II. РЕЗУЛТАТИ 

 

Дискриминацията в учебните програми и текстовете, по които учениците учат, не е 

само в съдържанието. Трудните и неразбираемо написани учебници; задачите и 

изискванията, които не отговарят на възрастовото и интелектуалното развитие на 

децата; абстрактността и неприложимостта на изучавания материал, също са форма на 

дискриминация. Ето защо първия въпрос от анкетата бе насочен към тази група 

фактори: 

 

1. Може ли да се твърди, че в учебното съдържание, което преподавате и в 

учебниците и учебните помагала, по които се готвят учениците ви, се срещат теми, 

задачи, определения и пр., които:  

Таблица 1.1 
 

 

 
0 10 20 30 40 50

Не отговарят на възрастовото 
развитие 

Сложни и неразбираеми 

Съдържат фактически грешки

Са остарели и неактуални.

Практически неприложими 
Много често

Често

Понякога

Много рядко

Не съм срещал

 Никога не съм 
срещал/а 

Много 
рядко Понякога Често Много 

често 
Не отговарят на възрастовото развитие на децата. 19,69 24,08 38,06 12,86 4,59 
Сложни и неразбираеми за децата. 12,65 19,90 41,12 19,90 5,61 
Съдържат фактически грешки 34,80 40,10 19,08 2,65 0,82 
Са остарели и неактуални. 38,16 31,12 5,20 2,24 2,14 
Практически неприложими в реалния свят. 32,96 26,02 26,73 9,49 2,96 
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Не съобразени с възрастовото развитие 

 

Над 80% от учителите в предучилищна, начална училищна възраст и в 

прогимназиалния курс смятат, че има учебно съдържание и учебници (учебни 

помагала), които не отговарят на възрастовото развитие на децата. А 17,5% от тях 

твърдят, че това се случва често и много често. (табл.1.1.). Във възрастов план, най-

критични са учителите с най-голям стаж и на възраст 45 – 60 години, както и по-

младите (табл. 1.2.). Също така, жените учители са по-критични от мъжете (табл. 1.3.). 

Най-лошо е положението в начален курс. Там над 20% от учителите смятат, че често и 

много често учебното съдържание и учебниците не отговарят на детското развитие, а 

85% смятат, че има такова, макар и да го срещат по-рядко (табл. 1.4.). Най-малко 

критични са учителите в предучилищната степен. При тях само 9% смятат, че учебното 

съдържание не отговаря на възрастовото развитие на децата. В прогимназиалната 

степен най-лошо е положението в учебното съдържание по химия и физика – там 36,8% 

от учителите смятат, че то не е пригодено за възрастта на децата, следвано от 

физическото възпитание и историята (табл. 1.5) 

 

Сложност и неразбираемост 

 

Почти няма учител, независимо от коя образователна степен, който да не смята, че 

учебния материал, учебниците и помагалата са „Сложни и неразбираеми за децата” – 

87,3%, а една четвърт (25,5%) от всички анкетирани твърдят, че това се случва често и 

дори много често. (табл.1.1.).  

По-младите учители по-често са убедени в това. Близо една трета от тях смятат, че 

несъобразяването с детските възможности  е нещо, което се среща постоянно (табл. 

1.2.). Това е факт, както в начална, така и в прогимназиална степен. 28,6% от 

преподавателите от 5 до 7 клас, отбелязват, че това се случва често и дори много често 

(табл. 1.4.). Най-засегнати са преподавателите по български език и литература: 42,6% 
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Министерство на труда и социалната политика 

от тях са убедени, че често и много често в учебното съдържание и учебниците има 

сложни и неразбираеми текстове. Останалите приемат, че това се случва по-рядко. 

 

Фактически грешки в учебниците 

 

Сравнително по-малък е процентът на учителите, които откриват фактически грешки в 

учебниците и учебните помагала – 65,2%, като за 3% от тях това се случва често 

(табл.1.1).  В най-голяма степен такива намират преподавателите в предучилищната 

степен - 9,5%  (табл. 1.3.) От предметниците, най-много са засегнати преподавателите 

по история (от които 7% смятат, че това е нещо, което се случва често и много често), 

по изкуствата и по български език и литература (табл. 1.5.) 

 
Неактуалност на учебното съдържание и учебниците 

 

За 62% от учителите, част от учебното съдържание е неактуално и остаряло (повечето 

от това учебно съдържание е на над 10 години), а за 4,4% такова е почти цялото. Това в 

най-голяма степен се отнася за младите учители (до 30 г.). Така смятат близо 90% от 

тях, като за 26,1% това е нещо, което е повсеместно. Този процент е много показателен 

тъй като той надхвърля почти пет пъти мнението на учителите в следващата възрастова 

група (табл. 1.2.). Най-лошо е положението в прогимназиалния курс (табл. 1.4.) и в 

учебното съдържание и учебниците по история, география, информатика и в 

нормативите по физическо възпитание (табл. 1.5.). Мъжете посочват приблизително 

три пъти по-често от жените, че това, което се учи, е неактуално (табл. 1.3.). 

Практическа неприложимост в това което преподават виждат 67% от учителите, като за 

12,5% от тях по-голяма част от учебното съдържание и от учебниците и помагалата са 

такива. Най-очевидно е това в прогимназиалния курс и по физическо възпитание, 

български език и литература, физика и химия и др. (табл. 1.5.) 
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Таблица 1.2. 
По възраст (процент на отговорилите „често” и „много често”) 
 

 
Таблица 1.3. 

По пол (процент на отговорилите „често” и „много често”) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Таблица 1.4. 

По степен, в която преподава (процент на отговорилите „често” и „много често”) 
 

 

 
 

0 5 10 15 20 25 30 35

Не отговарят на възрастовото развитие 

Сложни и неразбираеми 

Съдържат фактически грешки

Са остарели и неактуални.

Практически неприложими Прогимназиална

Начална

Предучилищна

 До 30 години 31-45 46-60 Над 60 
Не отговарят на възрастовото развитие на 
децата. 17,4 16,7 19,1 12,2 

Сложни и неразбираеми за децата. 32,6 24,7 25,2 19,5 
Съдържат фактически грешки 4,34 4,1 3,1 0 
Са остарели и неактуални. 26,1 5,9 6,7 9,7 
Практически неприложими в реалния свят. 21,8 10,6 12,4 12,1 

 Мъже Жени 
Не отговарят на възрастовото развитие на децата. 12,4 18,2 
Сложни и неразбираеми за децата. 19,4 26,3 
Съдържат фактически грешки 4,7 3,3 
Са остарели и неактуални. 17,1 5,7 
Практически неприложими в реалния свят. 13,9 12,2 

 Предучилищна Начална Прогимназиална 
Не отговарят на възрастовото развитие на децата. 9,1 20,1 18,4 
Сложни и неразбираеми за децата. 9,1 28,1 28,6 
Съдържат фактически грешки 9,5 4,3 3,8 
Са остарели и неактуални. 2,6 6,2 9,6 
Практически неприложими в реалния свят. 4,4 12,4 14,6 
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Таблица 1.5. 
По предмети (процент на отговорилите „често” и „много често”) 
 

 
Забележка: В тази таблица (и следващите от същия тип) съкращенията означават: 

БЕЛ – Български език и литература 
Мат Инф – Математика и информатика 
Ист – История 
Геогр – География 
ФизВ – Физическо възпитание 
Изк – Изобразително изкуство и музика 
ФиХ – Физика и Химия 
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Практически неприложими 

Са остарели и неактуални.

Съдържат фактически грешки

Сложни и неразбираеми

Не отговарят на възрастовото 

 БЕЛ МатИн
ф 

Чужд 
език Ист Геогр ФизВ Изк ФиХ 

Не отговарят на възрастовото развитие на децата. 19,2 19,7 6,7 26,7 20,0 29,5 7,7 36,8 
Сложни и неразбираеми за децата. 42,6 28,1 11,1 35,5 20,0 0 20,4 37,4 
Съдържат фактически грешки 4,9 4,2 0 6,8 5,0 4,8 5,1 1,8 
Са остарели и неактуални. 8,5 11,2 4,4 15,6 15,0 15,3 7,8 5,3 
Практически неприложими в реалния свят. 18,2 11,3 6,7 15,5 10,0 28,5 7,7 19,7 



 

 
Комисия за защита от дискриминация 

  

 
Проект  VS/2010/008/0536“Равенството – Път към прогрес” 

Project VS/2010/008/0536“Equality as a Path to Progress” 
 

12 

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програмата на Европейската 
Общност за заетост и социална солидарност - ПРОГРЕС (2007-2013) 

Supported by the European Community Programme for Employment and Social Solidar ity – 
PROGRESS (2007-2013) 

 

 

Министерство на труда и социалната политика 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТЕРЕОТИПИТЕ 

 

Вторият въпрос от изследването бе насочен към това, доколко учебното съдържание, 

учебниците и помагалата могат да формират определени отрицателни стереотипи в 

учениците. Затова той бе формулиран така: 

 

 

2. Може ли да се твърди, че в учебното съдържание, което преподавате и в 

учебниците и учебните помагала по които се готвят учениците ви, се срещат 

опростени представи за света и човешките отношения: 

Таблица 2.1. 
 Никога не 

съм срещал/а 
Много 
рядко Понякога Често Много 

често 
По отношение на половите различия между хората 60,20 20,40 11,42 4,40 2,01 
По отношение на хората с увреждания 63,60 16,50 11,70 3,67 2,65 
По отношение на расите и етническия произход на хората 59,28 16,42 15,10 5,70 1,49 
По отношение на религиите и религиозните вярвания 57,75 19,59 13,57 5,70 1,90 
По отношение на сексуалните ориентации на хората 75,91 11,12 6,22 2,35 2,45 
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Министерство на труда и социалната политика 

 

Оказа се, че най-често учителите не откриват подобни елементи в учебното съдържание 

и в учебниците и учебните помагала. Основната причина е, че за тези неща просто не 

се говори в училище. В час не се обсъждат и се премълчават различията, което също 

може да се определи като форма на дискриминация. От друга страна самите учители 

също са носители на  значителен брой стереотипни представи (виж по-надолу в 

изследването), което само по себе си обяснява тези резултати. 

Опростени са представите най-вече за хората с увреждания и за хората с различна 

сексуална ориентация. (табл. 2.1.). Не би могло да се каже, че различаването на 

материалите, формиращи отрицателни стереотипи в училище е свързано с възрастта 

(табл. 2.2). Оказва се, че по-младите, както и по-възрастните учители имат много 

близки нагласи, което е обяснимо, тъй като тези вярвания се формират и са наложени 

от средата в която са израснали. От друга страна откриването на учебно съдържание и 

текстове формиращи отрицателни нагласи е тясно свързано с опита като учители. За 

това и по-възрастните като че ли по-често откриват такива. 

По-различни стават нещата, когато се обърнем към учители от друг етнос (табл. 2.3.). 

Тук чувствителността към подобни текстове нараства над два пъти. 

Най-често информация и учебно съдържание, опростяващи  и схематизиращи 

представите на децата, се срещат в начален курс. Тук почти 10% от преподавателите са 

убедени, че това е честа практика (табл.2.4.). Изключение прави само проблема с 

различите сексуални ориентации.  

В прогимназиален курс, най-често такива примери се срещат в учебниците по история 

и по отношение религиите и етническата и расова принадлежност (табл. 2.5.) 

Стойности от 15% учители които смятат, че това се случва често и много често, никак 

не са за пренебрегване. Подобни примери дават и учителите по география, по 

изкуствата и др. 
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Министерство на труда и социалната политика 

Таблица 2.2. 
 
По възраст (процент на отговорилите „често” и „много често”) 

 Възраст на учителите 
До 30 години 31-45 г. 46-60 г. Над 60 г. 

По отношение на половите различия между хората 4,3 5,3 7,1 6,2 
По отношение на хората с увреждания 2,2 6,4 6,6 6,3 
По отношение на расите и етническия произход на хората 4,3 6,7 7,7 6,3 
По отношение на религиите и религиозните вярвания 5,5 8,1 7,8 6,2 
По отношение на сексуалните ориентации на хората 6,5 5,7 3,6 12,3 
 
 

Таблица 2.3. 
По етнос (процент на отговорилите „често” и „много често”) 
 Български Друг 
По отношение на половите различия между хората 6,1 13,3 
По отношение на хората с увреждания 6,3 10,1 
По отношение на расите и етническия произход на хората 6,9 13,3 
По отношение на религиите и религиозните вярвания 7,1 17,7 
По отношение на сексуалните ориентации на хората 4,2 15,5 
 
 

Таблица 2.4. 
По степен в която преподава (процент на отговорилите „често” и „много често”) 

 

 
 

0 2 4 6 8 10 12 14

Предучилищна

Начална

Прогимназиална
По отношение на сексуалните 
ориентации

По отношение на религиите и 
религиозните вярвания

По отношение на расите и етноса

По отношение на хората с 
увреждания

 Предучилищна Начална Прогимназиална 
По отношение на половите различия между хората 8,9 9,8 3,1 
По отношение на хората с увреждания 7,6 9,3 2,9 
По отношение на расите и етническия произход на хората 8,1 9,9 3,9 
По отношение на религиите и религиозните вярвания 5,7 9,7 6,1 
По отношение на сексуалните ориентации на хората 12,6 5,9 3,1 
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Министерство на труда и социалната политика 

Таблица 2.5. 
По предмети (процент на отговорилите „често” и „много често”) 
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 БЕЛ Мат 
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Чужд 
език Ист Геогр Физ

В Изк ФиХ 

По отношение на половите различия между хората 1,2 2,8 0 4,4 10,0 6,8 5,1 3,6 
По отношение на хората с увреждания 3,5 0 0 0 5,0 9,5 5,1 5,4 
По отношение на расите и етническия произход на хората 4,6 0 6,6 13,3 5,0 0 7,7 5,4 
По отношение на религиите и религиозните вярвания 8,5 4,2 4,4 14,4 10,0 0 10,3 3,3 
По отношение на сексуалните ориентации на хората 4,6 3,2 0 2,2 5,0 4,8 10,2 3,6 
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Министерство на труда и социалната политика 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ 
 
Етимологията на думата „предразсъдък” означава нещо, което подсъзнателно (или 

„преди разсъдъка”) влияе върху поведението ни. Предразсъдъците (позитивни и 

негативни) се формират на базата на стереотипите и представляват устойчиви нагласи и 

отношения към средата и към другите. Тъй като се създават през въздействието и 

познанието, ние изследвахме доколко това се случва в училище според учителите. 

Първия въпрос се отнасяше до позитивните нагласи: 

 

3. Може ли да се твърди, че в учебното съдържание, което преподавате и в 

учебниците и учебните помагала по които се готвят учениците ви, се срещат 

текстове и материали, които създават положително отношение към: 

Таблица 3.1. 
 Никога не 

съм срещал/а 
Много 
 рядко 

Понякога Често  Много  
често 

Хората с увреждания 33,27 21,63 31,32 15,00 7,10 
Хората с различен етнически произход или раса 18,98 15,91 26,84 23,98 12,76 
Хората с различна религиозна принадлежност 24,18 16,75 23,88 22,65 10,20 
Хората с различна сексуална ориентация 71,33 11,83 7,76 3,68 3,27 
Децата със специални образователни потребности 45,41 18,88 15,71 11,02 6,93 
Равенството между половете 30,10 15,91 18,27 16,63 12,34 
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Министерство на труда и социалната политика 

Както се вижда от табл. 3.1. потвърждава се факта, че за различията в училище по-често 

не се говори, което само по себе си е дискриминация. Това най-вече се отнася до хората 

с различна сексуална ориентация, но и за децата със специални образователни 

потребности, които би трябвало да са включени в училищния живот. Ако проследим 

отговорите на учителите които никога не са срещали в учебното съдържание и в 

учебниците и помагалата материали създаващи положително отношение към 

различията, ще видим, че това няма пряка зависимост с възрастта (табл. 3.2.), а по-

скоро с опита. По-често преподавателите в предучилищна и начална училищна възраст  

дават позитивни примери, отколкото тези в прогимназиалния курс (табл. 3.3.). Както би 

следвало да се очаква, най-малко за различните се говори в часовете по математика и  

информатика, но това се отнася и за хуманитарните предмети, като часовете по 

изкуство, история и български език и литература (табл. 3.4.) 

Въпросът за „позитивните” предразсъдъци изключваше до голяма степен социалната 

желателност в отговорите на много от преподавателите, както и влиянието на техните 

собствени предразсъдъци. 

Таблица 3.2. 
По възраст (процент на отговорилите „НИКОГА”) 
 До 30 години 31-45 46-60 Над 60 
Хората с увреждания 56,5 34,0 28,8 40,6 
Хората с различен етнически произход или раса 37,0 18,4 18,7 25,0 
Хората с различна религиозна принадлежност 43,4 25,1 20,5 37,5 
Хората с различна сексуална ориентация 76,1 74,0 71,8 68,8 
Децата със специални образователни потребности 54,3 48,3 42,1 43,7 
Равенството между половете 30,1 32,3 27,8 28,1 

Таблица 3.3. 
По степен в която преподава (процент на отговорилите „НИКОГА”) 
 
 Предучилищна Начална Прогимназиална 
Хората с увреждания 27,9 24,3 43,3 
Хората с различен етнически произход или раса 16,5 8,6 29,1 
Хората с различна религиозна принадлежност 27,2 11,9 33,7 
Хората с различна сексуална ориентация 67,1 77,9 68,3 
Децата със специални образователни потребности 43,0 40,4 51,3 
Равенството между половете 27,8 30,5 31,0 
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Министерство на труда и социалната политика 

Таблица 3.4. 
По предмети (процент на отговорилите „НИКОГА”) 
 

Вторият въпрос предназначен да изследва материали и програми в училище създаващи 

предразсъдъци, бе насочен към негативните нагласи: 

 

4. Може ли да се твърди, че в учебното съдържание, което преподавате и в 

учебниците и учебните помагала по които се готвят учениците ви,  се срещат 

текстове и материали, които създават отрицателно  отношение към: 

Таблица 4.1. 
 Никога не 

съм срещал/а 
Много 
рядко 

Понякога Често  Много 
често 

Хората с увреждания 92,44 3,98 1,93 0,41 0,21 
Хората с различен етнически произход или раса 87,44 8,57 2,44 1,20 0,50 
Хората с различна религиозна принадлежност 87,55 8,36 2,44 1,20 0,20 
Хората с различна сексуална ориентация 91,73 4,49 1,73 0,51 0,12 
Децата със специални образователни потребности 90,81 4,89 2,34 0,41 0,20 
Равенството между половете 83,37 7,34 2,65 0,91 0 
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Не съм срещал/а

 БЕЛ Мат 
Инф 

Чужд 
език Ист Геогр Физ

В Изк ФиХ 

Хората с увреждания 35,4 64,8 42,2 40,0 30,0 23,8 38,5 42,9 
Хората с различен етнически произход или раса 8,4 61,8 22,2 6,7 5,0 33,3 25,6 42,8 
Хората с различна религиозна принадлежност 8,6 70,4 35,6 13,3 5,0 38,1 25,6 46,4 
Хората с различна сексуална ориентация 64,6 85,9 73,3 71,1 50,0 38,1 74,4 58,9 
Децата със специални образователни потребности 52,4 70,4 57,7 46,6 35,0 23,8 23,1 48,2 
Равенството между половете 18,3 56,3 28,9 15,6 10,0 33,3 35,9 28,6 
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Както можеше и да се очаква, при директно зададен въпрос за негативни примери от 

учебното съдържание и от учебниците и помагалата, сработиха защитните механизми 

на учителите, които трудно признават, че самите те преподават  неща, формиращи 

отрицателни нагласи към различията. Доказателство за това са по-високите проценти 

на откриваемост при по-младите учители и тези на пенсионна възраст, които се 

чувстват по-малко обвързани от работодателите си. (табл. 4.2.). Учителите с не 

български етнос също са по-чувствителни към дискриминационните текстове и учебно 

съдържание и дават повече примери за такива (табл. 4.3.). Във всички степени има 

малки проценти с негативни примери, но най-високи са в прогимназиалната степен 

(табл. 4.4.).   

Когато нещата стигнат до учебното съдържание по конкретни предмети, нещата стават 

по-сериозни (табл. 4.5). Близо 15%  от преподавателите по физическо възпитание 

например, откриват пряка дискриминация спрямо децата с увреждания. Такива 

примери има в изкуствата, природните науки и дори по български език и литература. 

(По-конкретни в приложенията) 

 
Таблица 4.2. 

По възраст (процент на отговорилите „понякога”, „често” и „много често”) 
 До 30 години 31-45 46-60 Над 60 
Хората с увреждания 2,2 1,2 3,2 6,2 
Хората с различен етнически произход или раса 6,5 1,6 3,4 6,3 
Хората с различна религиозна принадлежност 6,5 1,5 3,4 3,1 
Хората с различна сексуална ориентация 6,5 1,2 2,6 6,2 
Децата със специални образователни потребности 4,3 2,5 3,5 6,3 
Равенството между половете 6,5 2,4 4,4 3,1 
 
 

Таблица 4.3. 
По етнос (процент на отговорилите „понякога”, „често” и „много често”) 
 Български Друг 
Хората с увреждания 2,5 2,3 
Хората с различен етнически произход или раса 2,9 2,5 
Хората с различна религиозна принадлежност 2,8 2,4 
Хората с различна сексуална ориентация 2,1 6,4 
Децата със специални образователни потребности 2,8 4,4 
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Равенството между половете 3,4 4,5 
 

Таблица 4.4. 
По степен в която преподава (процент на отговорилите „понякога”, „често” и „много 
често”) 

 
 
 

Таблица 4.5. 
По предмети (процент на отговорилите „понякога”, „често” и „много често”) 
 
 

 
 
 
УМЕНИЯ ЗА СПРАВЯНЕ 
 
Мненията и нагласите на хората в голяма степен се влияят от уменията им да се справят 

в конкретните ситуации. Когато хората не съумяват да се справят с нещо (особено в 

професионален план), те най-често търсят причините извън себе си, което може да 

формира силни защитни реакции и много силно да повлияе на оценките им.  Ето защо 

петият ни въпрос бе насочен именно към това, как учителите се справят с различните 

деца в училище.  

  

 Предучилищна Начална Прогимназиална 
Хората с увреждания 1,8 1,9 3,4 
Хората с различен етнически произход или раса 1,9 3,0 2,9 
Хората с различна религиозна принадлежност 3,8 2,4 2,3 
Хората с различна сексуална ориентация 1,3 1,9 2,9 
Децата със специални образователни потребности 1,9 2,0 4,3 
Равенството между половете 3,2 3,8 3,9 

 БЕЛ МатИнф Чужд 
език Ист Геогр ФизВ Изк ФиХ 

Хората с увреждания 3,3 4,2 0 0 0 14,3 5,1 1,8 
Хората с различен етнически произход или раса 4,6 1,4 0 0 0 4,8 5,2 0 
Хората с различна религиозна принадлежност 4,6 1,4 0 3,2 0 0 2,6 0 
Хората с различна сексуална ориентация 2,4 2,8 0 0 5,0 9,5 2,6 1,9 
Децата със специални образователни 
потребности 4,9 1,4 0 0 5,0 9,5 2,6 1,8 

Равенството между половете 7,1 4,3 0 4,4 0 4,8 5,1 1,9 
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Таблица 5.1. 
 
5. Как се справяте с всяка от следните групи деца: 

 Много 
трудно 

По-скоро 
трудно 

Нито 
трудно, 

нито лесно 
По-скоро 

лесно 
Много 
лесно 

Деца от ромски произход 12,14 28,47 33,26 15,1 8,47 
Деца от друг етнически произход  2,55 10,51 33,27 30,31 18,27 
Деца с физически увреждания 8,16 24,69 21,84 22,85 5,71 
Деца с умствени увреждания 24,69 35,2 22,65 9,69 2,24 
Деца с различно от християнското 
вероизповедание 1,63 5,61 30,51 32,04 26,02 

 

 
 
Както се вижда от резултатите (табл. 5.1.) учителите по-скоро не се справят, особено в 

работата си с ромските деца и тези с умствени и физически увреждания. Интересно, но 

това не се влияе от опита, тъй като по-позитивни отговори дават както младите (до 30 

години), така и много възрастните учители (над 60 години) – табл. 5.2. Следователно 

тук се намесват негативните нагласи на самите учители, за които ще стане дума малко 

по-нататък.  

Най-трудно се справят с различните деца началните учители (табл. 5.3) и особено с 

децата от ромски произход. Това вероятно се дължи както на претрупаната програма и 

препълнените паралелки, така и на липсата на специализирана помощ (ресурсни 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Деца от ромски произход

Деца от друг етнически произход 

Деца с физически увреждания

Деца с умствени увреждания

Деца с различно от християнското 
вероизповедание

Много лесно

По-скоро лесно

Нито трудно, нито лесно

По-скоро трудно

Много трудно
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учители, помощник учители и пр.), а вероятно нямат и съответната подготовка за 

работа с такива деца. 

Таблица 5.2. 
По възраст (процент на отговорилите „много трудно” и „по-скоро трудно”) 
 До 30 години 31-45 46-60 Над 60 
Деца от ромски произход 37,3 40,8 40,9 28,1 
Деца от друг етнически произход (не български и не 
ромски) 6,5 13,7 13,4 12,5 

Деца с физически увреждания 21,8 36,2 31,8 28,2 
Деца с умствени увреждания 54,4 64,4 58,6 43,8 
Деца с различно от християнското вероизповедание 6,5 5,9 8,5 3,1 
 

Таблица 5.3. 
По степен в която преподава (процент на отговорилите „много трудно” и „по-
скоро трудно”) 

 
 

 
 
 
 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Деца от ромски произход

Деца от друг етнически произход 

Деца с физически увреждания

Деца с умствени увреждания

Деца с различно от християнското 
вероизповедание

Прогимназиална

Начална

Предучилищна

 Предучилищна Начална Прогимназиална 
Деца от ромски произход 26,5 51,8 36,6 
Деца от друг етнически произход (не български и не 
ромски) 8,8 17,5 10,4 

Деца с физически увреждания 42,4 43,1 19,1 
Деца с умствени увреждания 66,5 69,3 50,1 
Деца с различно от християнското 
вероизповедание 7,6 8,9 4,6 
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НАГЛАСИ И ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ У САМИТЕ УЧИТЕЛИ. 

 

Разбираемо е, че няма как да откриеш предразсъдъците у  другите, ако ти сам си 

носител на такива. Със следващата група твърдения ние изследвахме до колко 

учителите са носители на някои широко разпространени предразсъдъци отнасящи се до 

различните деца. 

Таблица 6.1. 

 

6. По-долу изброяваме няколко твърдения, като Ви молим да определите 

отношението си по предложената скала: 

 Невярно                  Вярно 
На момчетата им е простено да са по-буйни от момичетата. 41,43 17,96 22,45 13,67 3,57 
Ромите много трудно се приобщават. 14,18 14,49 23,38 26,53 20,1 
Децата в града и селото имат равни образователни възможности. 16,93 15,41 22,65 20,71 22,44 
Ромите имат свой специфичен бит и култура и затова е добре да 
учат в отделни училища. 37,35 15,2 21,12 12,55 12,76 

Приобщаващото образование пречи както на децата с увреждания, 
така и на останалите деца. 28,78 17,14 25,92 15,92 11,12 

Децата от турски, ромски и български етнически произход се 
различават по способности. 48,06 13,78 18,16 12,14 7,35 

Половото възпитание е работа на семейството. 15,81 13,98 36,42 18,26 14,59 
Различията между децата са основната причина за тормоз между 
самите тях. 25,10 15,92 23,88 21,02 12,96 

Аз често съм бил/а жертва на дискриминационно отношение. 71,22 12,24 9,59 3,63 2,24 
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В интерес на истината, по-голямата част от учителите не споделяха 

дискриминационните твърдения, но обезпокоително голяма група учители 

демонстрираха дискриминационни нагласи (табл.6.1.), особено що се отнася до 

отношението към ромските деца. Според близо половината от изследваните учители 

(47%), ромските деца много трудно се приобщават (отговори „вярно” и „по-скоро 

вярно”), а  една четвърт (25,4%) вярват, че те трябва да се обучават отделно! Близо една 

пета (19,5%) пък смятат, че децата с различен етнически произход имат различни 

способности!Оказва се, че тези резултати не зависят от възрастта. По-младите, както и 

по-старите са обременени със същите дискриминационни нагласи (табл. 6.1.). Много е 

неприятно, че младите учители в по-голяма степен са против приобщаващото 

образование и дори сексуалното обучение в училище.  В повечето случаи обаче, 

възрастта и пола (табл. 6.3.) нямат особено значение за нагласите. 

Етносът също не влияе особено на стереотипите (табл.6.3.). Учителите от етноси 

различни от българския имат почти същите нагласи по отношения на различията и това 

е разбираемо, тъй като предразсъдъците по определение са „вярвания наложени от 

средата”, а училищната среда у нас е изключително дискриминираща.Очаквано, 

приобщаващото образование (на ромите и децата с увреждания), най-често се отхвърля 

от началните учители, защото те най-трудно се справят с тях (виж по-горе) – табл. 6.4.С 

0 10 20 30 40 50 60 70

На момчетата им е простено да са по-буйни

Ромите много трудно се приобщават.

Децата в града и селото имат равни възможности.

Ромите  е добре да учат в отделни училища.

Приобщаващото образование пречи 

Децата от различните етноси се различават по способности.

Половото възпитание е работа на семейството.

Различията между децата са причина за тормоз между  тях.
Невярно

Вярно
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най-репресивни нагласи сред учителите предметници се оказват тези по изкуствата и 

по български език и литература, а с най-ниски - по чужд език и физическо възпитание. 

Таблица 6.2. 
По възраст (процент на отговорилите „вярно” и „напълно вярно”) 

 До 30 31-45 46-60 Над 60 
На момчетата им е простено да са по-буйни от момичетата. 13,4 14,3 21,9 26,9 
Ромите много трудно се приобщават. 47,8 35,7 46,6 46,3 
Децата в града и селото нямат равни образователни възможности. 39,1 34,4 30,0 29,3 
Ромите имат свой специфичен бит и затова е добре да учат в отделни училища. 23,9 24,3 25,7 29,3 
Приобщаващото образование пречи както на децата с увреждания, така и на 
останалите деца. 32,6 23,9 19,6 16,8 

Децата от турски, ромски и български етнически произход се различават по 
способности. 17,3 17,5 20,0 34,1 

Половото възпитание е работа на семейството. 45,6 29,8 33,5 31,7 
Различията между децата са основната причина за тормоз между самите тях. 36,9 33,0 33,9 41,4 
Аз често съм бил/а жертва на дискриминационно отношение. 15,3 5,1 5,5 4,8 

Таблица 6.3. 
По пол (процент на отговорилите „вярно” и „напълно вярно”) 

 Мъже Жени 
На момчетата им е простено да са по-буйни от момичетата. 23,3 16,5 
Ромите много трудно се приобщават. 48,8 46,4 
Децата в града и селото нямат равни образователни възможности. 35,6 31,9 
Ромите имат свой специфичен бит и култура и затова е добре да учат в отделни училища. 20,9 26,0 
Приобщаващото образование пречи както на децата с увреждания, така и на останалите деца. 29,7 26,7 
Децата от турски, ромски и български етнически произход се различават по способности. 20,1 19,2 
Половото възпитание е работа на семейството. 38,3 31,6 
Различията между децата са основната причина за тормоз между самите тях. 31,1 34,4 
Аз често съм бил/а жертва на дискриминационно отношение. 4,5 6,2 

 
Таблица 6.4. 

По етнос  (процент на отговорилите „вярно” и „напълно вярно”) 
 Български Друг 
На момчетата им е простено да са по-буйни от момичетата. 17,5 13,3 
Ромите много трудно се приобщават. 47,8 53,2 
Децата в града и селото нямат равни образователни възможности. 33,2 33,4 
Ромите имат свой специфичен бит и култура и затова е добре да учат в отделни училища. 25,5 20,0 
Приобщаващото образование пречи както на децата с увреждания, така и на останалите деца. 27,1 24,3 
Децата от турски, ромски и български етнически произход се различават по способности. 17,9 10,1 
Половото възпитание е работа на семейството. 22,9 31,1 
Различията между децата са основната причина за тормоз между самите тях. 34,2 33,3 
Аз често съм бил/а жертва на дискриминационно отношение. 5,4 15,5 
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Таблица 6.5. 
По степен в която преподава  (процент на отговорилите „вярно” и „напълно вярно”) 

 Предучилищна Начална Прогимназиална 
На момчетата им е простено да са по-буйни от момичетата. 20,1 14,3 18,1 
Ромите много трудно се приобщават. 34,1 51,2 46,7 
Децата в града и селото нямат равни образователни възможности. 34,8 33,9 29,8 
Ромите имат свой специфичен бит и култура и затова е добре да учат в 
отделни училища. 18,8 31,0 23,2 

Приобщаващото образование пречи както на децата с увреждания, така 
и на останалите деца. 18,2 33,1 26,3 

Децата от турски, ромски и български етнически произход се 
различават по способности. 18,3 21,8 18,6 

Половото възпитание е работа на семейството. 25,3 30,7 38,2 
Различията между децата са основната причина за тормоз между 
самите тях. 31,0 37,9 32,1 

Аз често съм бил/а жертва на дискриминационно отношение. 2,7 7,8 5,3 
 

Таблица 6.6. 
 

По предмети (процент на отговорилите „вярно” и „напълно вярно”) 
 

 
 
 
  

 БЕЛ МатИ
нф 

Чужд 
език Ист Геогр ФизВ Изк ФиХ 

На момчетата им е простено да са по-буйни от 
момичетата. 18,2 19,7 4,4 19,9 5,5 38,1 23,1 23,2 

Ромите много трудно се приобщават. 51,3 40,8 39,9 55,5 40,0 48,1 59,0 42,8 
Децата в града и селото нямат равни образователни 
възможности. 31,7 25,3 40,0 26,6 30,0 42,9 38,5 17,8 

Ромите имат свой специфичен бит и култура и затова 
е добре да учат в отделни училища. 25,6 19,7 19,9 20,0 20,0 30,1 33,3 21,4 

Приобщаващото образование пречи както на децата 
с увреждания, така и на останалите деца. 28,1 30,0 15,5 26,6 30,0 9,5 35,9 26,8 

Децата от турски, ромски и български етнически 
произход се различават по способности. 24,3 18,3 11,1 11,1 15,0 14,3 28,1 16,1 

Половото възпитание е работа на семейството. 36,5 33,8 37,7 28,9 55,0 27,6 53,8 37,4 
Различията между децата са основната причина за 
тормоз между самите тях. 37,7 23,9 28,8 22,2 10,0 28,5 48,7 35,7 

Аз често съм бил/а жертва на дискриминационно 
отношение. 11,0 0 2,2 8,8 5,0 14,3 7,7 5,3 
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ЛИЧНИЯТ ОПИТ 
 
Като втора контролна скала за надеждността на отговорите давани от учителите, 

използвахме твърдения, които се отнасят не до вярвания или нагласи, а до техния 

собствен опит: 

 

7. Моля отбележете колко често сте забелязвали да се случват следните събития, 

като използвате предложената скàла: 

 
Таблица 7.1. 
 
 Никога Много 

рядко Понякога Често Много 
често 

Виждал/а съм деца да се спречкват заради неща, които сме учили в 
час и да показват нетолерантно отношение към различните. 30,82 34,69 26,84 5,92 1,53 

Случвало се колеги да изказват в час мнения или твърдения, които 
създават отрицателно отношение към различните. 63,88 22,76 10,2 1,13 0,92 

Случвало ми се е в час неволно на кажа или направя нещо, което би 
могло да създаде отрицателно отношение към различните. 76,63 18,67 4,49 0 0 

Случвало се е да прескачам учебен материал, за който смятам, че 
представя в лоша светлина хората заради техния пол, увреждания, 
етнос, сексуална ориентация или религиозна принадлежност. 

73,78 14,69 9,09 1,23 0,41 

 

 
 

В част от отговорите тук, също се забелязва социално желателно отношение 

(типичното изказване „виждал/а съм колеги да правят това, но не и аз”). Въпреки това, 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Виждал/а съм деца да се спречкват 

Случвало се колеги да изказват в час мнения ...

Случвало ми се е в час неволно да кажа нещо 
....

Случвало се е да прескачам учебен материал.

Много често

Често

Понякога

Много рядко

Никога
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ако се вгледаме внимателно, ще забележим, че близо 35% от учителите „не много 

рядко” са виждали деца в час да показват нетолерантно отношение „заради неща, което 

сме учили”. И само 30% не са ставали свидетели на това (табл. 7.1.)  Или казано с други 

думи, 70% от учителите косвено признават, че има неща в учебните планове и 

програми, които предизвикват прояви на нетолерантно отношение към различните, а 

за един на всеки 10 учители (8%) това се случва често и дори много често. По възраст, 

учителите на средна възраст (30-60 г.) се сблъскват с повече такива случаи в часовете 

си (табл. 7.2.). А дали това не се дължи на факта, че те проявяват повече 

дискриминационни нагласи и по-трудно се справят с различията (виж табл. 5.2. по-

горе)? По-младите учители обаче, са по-склонни да признават грешките си, което е 

позитивна тенденция. 

Мъжете учители по-често говорят за спречквания в часовете им, може би защото тук 

процента на учителите по физическо възпитание е най-висок (табл. 7.3.). Най-често 

подобни сблъсъци са наблюдавали учителите от предучилищното възпитание и тези от 

прогимназиалния курс. Може би причината е в това, че учителите от начален курс най-

често прескачат материал от учебната програма, който може да провокира някои от 

децата (15,8%).Най-често наблюдават спречквания заради неща които се учат в час, 

учителите по физическо възпитание (71%!), по изкуствата и по български език и 

литература. 

Но най-често прескачат материал, който може да представи в лоша светлина 

различните хора, учителите по български език и литература и по физическо възпитание. 

 
Таблица 7.2. 

По възраст (процент на отговорилите „понякога”, „често” и „много често”) 
 
 До 30 31-45 46-60 Над 60 
Виждал/а съм деца да се спречкват заради неща, които сме учили в час 
и да показват нетолерантно отношение към различните. 26,1 36,5 34,7 25,0 

Случвало се колеги да изказват в час мнения или твърдения, които 
създават отрицателно отношение към различните. 17,4 15,3 11,9 6,2 

Случвало ми се е в час неволно на кажа или направя нещо, което би 
могло да създаде отрицателно отношение към различните. 10,9 4,8 4,1 0 
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Случвало се е да прескачам учебен материал, за който смятам, че 
представя в лоша светлина хората заради техния пол, увреждания, 
етнос, сексуална ориентация или религиозна принадлежност. 

8,7 9,9 12,2 18,7 

Таблица 7.3. 
По възраст (процент на отговорилите „понякога”, „често” и „много често”) 
 Мъже Жени 
Виждал/а съм деца да се спречкват заради неща, които сме учили в час и да 
показват нетолерантно отношение към различните. 46,4 34,1 

Случвало се колеги да изказват в час мнения или твърдения, които създават 
отрицателно отношение към различните. 15,5 13,1 

Случвало ми се е в час неволно на кажа или направя нещо, което би могло да 
създаде отрицателно отношение към различните. 7,8 4,1 

Случвало се е да прескачам учебен материал, за който смятам, че представя в лоша 
светлина хората заради техния пол, увреждания, етнос, сексуална ориентация или 
религиозна принадлежност. 

10,1 11,6 

Таблица 7.4. 
По степен в която преподават (процент на отговорилите „понякога”, „често” и 
„много често”) 
 Предучилищна Начална Прогимназиална 
Виждал/а съм деца да се спречкват заради неща, които сме учили 
в час и да показват нетолерантно отношение към различните. 36,1 15,9 34,8 

Случвало се колеги да изказват в час мнения или твърдения, 
които създават отрицателно отношение към различните. 11,9 0 12,1 

Случвало ми се е в час неволно на кажа или направя нещо, което 
би могло да създаде отрицателно отношение към различните. 6,9 0 5,8 

Случвало се е да прескачам учебен материал, за който смятам, че 
представя в лоша светлина хората заради техния пол, 
увреждания, етнос, сексуална ориентация или религиозна 
принадлежност. 

21,3 15,8 8,3 

Таблица 7.5. 
По предмети ( понякога, често и много често) 
 БЕЛ МатИ

нф 
Чужд 
език Ист Геогр ФизВ Изк ФиХ 

Виждал/а съм деца да се спречкват заради неща, които 
сме учили в час и да показват нетолерантно отношение 
към различните. 

36,1 38,1 26,6 20,0 30,0 71,1 40,9 30,
4 

Случвало се колеги да изказват в час мнения или 
твърдения, които създават отрицателно отношение към 
различните. 

12,1 11,2 2,2 10,1 5,0 19,0 10,2 
 

15,
8 
 

Случвало ми се е в час неволно на кажа или направя 
нещо, което би могло да създаде отрицателно 
отношение към различните. 

6,9 5,6 2,2 6,6 10,0 4,8 10,3 3,6 

Случвало се е да прескачам учебен материал, за който 
смятам, че представя в лоша светлина хората заради 22,8 5,6 6,6 10,1 5,0 19,1 12,8 5,4 
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техния пол, увреждания, етнос, сексуална ориентация 
или религиозна принадлежност. 
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III. ИЗТОЧНИЦИ НА ДИСКРИМИНАЦИОННИ ТЕКСТОВЕ 

 

Участниците в изследването имаха възможност освен да изразят мнението си по това, 

дали са срещали дискриминационни текстове в теми, учебници и помагала, но и да 

посочат конкретни източници, при които се срещат тези текстове. В резултат са 

получени доста на брой твърде общи отговори като „Във всички учебници”, „Във 

всички учебници, по които преподавам”, „В учебниците и помагалата” и т.н. Част от 

учителите обаче са посочили и по-конкретни източници. С цел да подпомогнем 

откриването на дискриминационни текстове тук прилагаме систематизирани 

получените по-конкретните отговори. За допълнително удобство представянето е 

разделено по образователни степени. 

 

ВЪПРОС 1. Може ли да се твърди, че в учебното съдържание, което преподавате и 

в учебниците и учебните помагала по които се готвят учениците ви, се срещат 

теми, задачи, определения и пр., които: 1) не отговарят на възрастовото развитие 

на децата; 2) Са сложни и неразбираеми за децата; 3) Съдържат фактически 

грешки; 4) Са остарели и неактуални; 5) Практически неприложими в реалния 

свят? 

 

Повечето посочени източници са с коментари подобни на „Всички учебници са 

написани на висок стил, уроците въвеждат по 4-5 нови понятия със сложни 

наименования, напълно неразбираеми за децата”. Този аспект на оценката на 

съдържанието от експертите е свързан със специфични изисквания към тях – те трябва 

да са много наясно с детско развитие и мислене, но също и с това кое понятие кога се 

въвежда в учебното съдържание. 

 

Таблица 1. Посочвани източници по въпрос 1 за предучилищна степен на 

образованието. 
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Учебници/помагала в предучилищна степен 

"В страната на математиката" 
"Родна реч" 
"От земята до небето" 
Издания на издателство "Моливко" 
БЕЛ 
ТК и ТДБ 
ПС 
"Диагностика" на изд. "Просвета" 
"Природен свят" на изд. "Моливко" 
Изд. "Слово" - теми за селскостопански труд/ култури, които се сеят пролет/есен /, теми "Насекоми" и др. 
Книжките по програма на "Просвета" 
Някои от упражненията в образователно направление "Математика" 
Природни явления в образователно направление "Природен свят" 
Някои теми в образователно направление "Социален свят" 
Учебна тетрадка по математика 
Учебна тетрадка по български език 
Учебна тетрадка по природен свят 
Кн.2 на изд. "Изкуство" - телефони за спешна помощ, гр. защита и пожар 
Изобразително изкуство на изд. "Моливко" 
"Книга за детето" 
"Родна реч" на изд. "Моливко" 
Математика - ориентиране в лабиринт и схема 
"Социален свят" на изд. "Моливко" 
Програмна система "Приятели" на изд. "Анубис" 
Конструктивно-техническа дейност по програмата на "Моливко" 
Учебна система "Приятели" 

 
Таблица 2. Посочвани източници по въпрос 1 за начална училищна степен на 
образованието. 

 
Учебници/помагала в начална училищна степен 

"Човекът и обществото"; "Човекът и обществото" - 3 и 4 кл. 
"Човекът и природата", "Човекът и природата" - 3 кл. 
"Читанка" 
Математика, учебна тетрадка по математика за 1 кл. 
Четене 
Български език 
Английски език, 1-4 кл. 
БЕЛ 
Буквар за първи клас 
БЕЛ - ЗИП 
Математика - ЗИП 
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Сборници по математика, 1-4 кл. 
Помагало към "Околен свят" 
Гимнастическите упражнения в 4-ти клас 
"Роден край" 
"Човекът и обществото" - IV кл., тема "Застрашената демокрация" 
Учебникът по български език за II клас на доц. Банкова 
Домашен бит 

 
Таблица 3.Посочвани източници по въпрос 1 за прогимназиална училищна степен 
на образованието. 

Учебници/помагала в прогимназиална училищна степен 
БЕЛ - 5 кл., 6 кл., 7 кл., 8 кл., 7 кл., изд. "Булвест 2000", авт. Кирил Димчов - урок 4.6 
Математика - 5, 8 кл., 7 кл. - изд. "Просвета" 
Биология - 5 кл., 6 кл., 7 кл., 8 кл., 9 кл., "Полова система", "Фотосинтеза", "Дишане" (темите се появяват 
твърде рано) 
Изобразително изкуство - 5 кл., 6 кл., 7 кл. 
Химия - 7 кл., 9, 10 
География и икономика - тема "Стопански отрасли и производства", неактуални данни за население 
Немски език 
История - 5, 6, 7, 8 кл., 5 кл. на Пл. Павлов и колектив; 5 кл. на изд. "Анубис" 
Биология - помагало 
Химия - помагало 
БЕЛ - помагало 
Технологии - 7, 8 кл. 
Български език - 5 кл. изд. "Просвета"; тема "Синтаксис" 
Литература - уводни уроци, 5 кл. 
Музика - излишни понятия; история на музикалното изкуство 
Физика - 8 кл. 
Физика - тестове 
Домашна техника и икономика 
География и икономика, изд. "Азбуки", "Просвета" - 8 кл. 
Физическо възпитание и спорт - нормативи 
География и икономика - 7 кл. 
Литература - 6 кл. "Малкият принц", "Косачи", "Серафим", 5 кл. "Ние, врабчетата", скандинавски мит, 
митология 
Литература за 8 клас - символизъм; теми и образи в лириката на Н. Лилиев и Димчо Дебелянов 
Човекът и обществото - 5, 6 кл. 
Човекът и природата - 5, 6 кл., изд. "Анубис" 
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ВЪПРОС 2. Може ли да се твърди, че в учебното съдържание, което 
преподавате и в учебниците и учебните помагала по които се готвят учениците ви, 
се срещат опростени представи за света и човешките отношения 

 
Таблица 4. Посочвани източници по въпрос 2 за предучилищна степен на 
образованието. 

 
В системата на "Моливко" до трета възрастова грпа. 
Програма за предучилищна подготовка - издателство "Изкуство" 
 "Социален свят" - дидактични помагала по образователното направление 
В образоват.направления: Социален свят; Игрова култура, български език и литература, музика, 
изобразително изкуство 
Програмна система "Приятели" издателство "Анубис" - "Приятели в моя свят", "Приятели с природата" 

 
Таблица 5. Посочвани източници по въпрос 2 за начална училищна степен на 
образованието. 
 
Човекът и природата, история и цивилизация, литература 
Читанка 
В  учебните предмети Роден край, Околен свят (II кл.); Чов.и об-щво и Чов.и природа (III и IV кл), Темите за час на 
класа 
Текстове, свързани с празници и обичаи в читанките и други учебници. 
Български език и литература 
В учебниците по "Човекът и обществото" и "Човекът и природата" 
Художествени произведения читанка 4 клас; човекът и обществото 4 клас 
Човекът и природата;Човекът и общ-то,Околен свят 
в учебниците по роден край I кл, околен свят II кл Човекът и обществото - III, IV клас 
Околен свят, Човекът и природата, Човекът и обществото, Български език и литература, Математика, Музика  
Човекът и обществото 3 и 4 клас 
Читанка, Човекът и обществото 
В учебниците по изобразително изкуство 
В учебника по човекът и обществото 
В учебниците по литература най- често съм срещал опростени представи за света и човешките отношения. 
Особено касаещи етническия произход и религиозните вярвания. 
Учебник "Човекът и обществото" - III кл 
в учебниците на нач.етап, - читанка, Бълг.ез, Матем, Чов. и прир. Чов. и общ. Дом.бит и техн., Музика, ИИ 
Читанка 3,  клас изд. Просвета София 
ЧП - 4 клас " Просвета" 
"Околен свят" - 2 клас; "Човекът и обществото" 3 и 4 клас; "Читанка" - 2, 3, 4 клас; "Музика" 2, 3, 4 клас - изд. 
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"Просвета" 
 

Таблица 6. Посочвани източници по въпрос 2 за прогимназиална училищна степен 
на образованието. 

 
Човекът и природата - 5ти кл и 6ти кл. изд. "Анубис" 
    В учебниците и помагалата по Човекът и природата, Биология и здравно образование. 
 При изучаването на конкретни теми свързани с населението на земята 
 Учебниците по литература 
   Учебници по български език и литература за 5 клас 
 учебните помагала по Изобразително Изкуство 4 и 6 клас 
За произхода на живота на земята 
В текстови задачи за насаление на различни държави 
Учебното съдържание по История и цивилизация - V клас 
Учебници по история - V- VIII кл. 
История (7кл. ) Човекът и природа (6 кл.) 
Учебниците по Литература- Булвест 2000 
учебниците по география и икономика 

 
ВЪПРОС 4. Може ли да се твърди, че в учебното съдържание, което преподавате и 

в учебниците и учебните помагала по които се готвят учениците ви,  се срещат 

текстове и материали, които създават отрицателно  отношение към: 1) Хората с 

увреждания; 2) Хората с различен етнически произход или раса; 3) Хората с 

различна религиозна принадлежност; 4) Хората с различна сексуална ориентация; 

5) Децата със специални образователни потребности; 6) Равенството между 

половете? 

Прави впечатление, че отговорите по този въпрос са в пъти по-малко на брой от 

отговорите на първия въпрос. Поради твърде малкото на брой отговори няма смисъл от 

разделение по степени на образование. 
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Таблица 7. Посочвани източници по въпрос 4 
 

Учебници/ помагала/ теми 
БЕЛ - 4 кл., "Неродена мома"; 6 кл.; 7 кл., "Опълченците на Шипка", "Една българка" 
Биология - 8 кл. 
Технологии - практическите задачи 
"Околен свят" 
"Човекът и обществото" 
"Математика" 
"История" - 5, 6, 7 кл. 
"Читанка" 
"Човекът и природата" 
"Биология" 

 
 

Важна бележка: списъкът по въпрос 4 е съставен на базата на много малко отговори. 

При отговаряне на отворени въпроси обаче често участниците приемат, че отговорили 

веднъж на един отворен въпрос няма нужда да отговарят отделно на следващ отворен 

въпрос ако отговорът им е същият. Затова източниците, посочени по въпрос 1, трябва 

да се разглеждат и като потенциално отнасящи се до въпрос 4. 
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IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ФОКУС ГРУПИТЕ С УЧЕНИЦИ 

 

Метод: Фокус група с двама модератори. Методът позволява проследяване на начина 

на формиране на позициите на участниците чрез дискусията. В реално време 

изследователите регистрират всички доводи, аргументи, мнения, реакции, изразяващи 

техните нагласи, стереотипи и предразсъдъци. 

 

Извадка: 132 ученици от предучилищна, начална училищна и прогимназиална степен, 

разпределени в 10 групи, както следва: 

2 в предучилищна степен – квартал на гр. Перник (роми и българи)  и в гр. София 

(българи и др.); 

4 в начална училищна степен (2-4 клас) – гр. Перник (преимуществено роми), гр. Гоце 

Делчев (българи и българо-мохамедани), с. Рибново (българо-мохамедани), гр. София 

(българи, евреи  и др.); 

4 в прогимназиална степен (6-7 клас) – квартал на гр. Плевен (роми и българи), гр. 

Разград (българи и български турци), гр. Омуртаг (роми, българи, български турци и 

българо-мохамедани), гр.София (българи) 

Време на провеждане: 26.09 - 07.10.2011 г. 

Тъй като става дума за деца от различни възрастови групи въпросите, които задавахме 

бяха формулирани поразличен и разбираем за децата начин. Хода на дискусията също 

нямаше как да протича еднакво и да обхваща един и същ обем информация.  Смисълът 

обаче бе един и същ.  
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Въпросите, които поставяхме на децата за обсъждане, бяха организирани в 3 големи 

групи. За първата от тях основните въпроси бяха следните: 

1. Всички хора еднакви ли са? По какво се различават? 

В предучилищнавъзрастдецата спонтанно и единодушно отговаряха, че хората са 

различни, но белезите, които посочваха най-напред, бяха по-скоро несъществени или 

вторични: „Големи и малки”, „Различават се по косите, по височината, по дрехите, по 

обувките, по лицата, по косите”.  Доста по-трудно стигаха до съществените различия. 

Най-лесно се сещаха за това, че има „момчета и момичета” и „черни хора, които са 

цигани”. Но не разпознаваха етнически различия в собствената си група: „Всички сме 

българи, защото говорим на български” (в група в която има ромски деца). За 

съжаление повечето деца вече имат изградени негативни стереотипи за ромите още на 

тази възраст: „Те са черни, мръсни и крадат”, „Всички са лоши и със скъсани дрехи”, 

„Те са бедни и ровят по боклуците”. Не се сещат да е говорено в детската градина за 

различията между етносите. По-смекчени са нагласите на българските деца спрямо 

турците: „Преди са били лоши и са рóбили България, но сега са  станали добри.”, „Сега 

не крадат и не се бият.” Но около една трета не са съгласни с това. Те определят 

турците като „лоши”. 

Почти нищо не знаят за различните религии и не ги различават. Дори и тези, които са 

водени от родителите си в храм не разбират смисъла на вярата. Но все пак някои казват, 

че „Да вярваш в Господ е хубаво”. 

По отношение на сексуалността, каквото знаят са го научили от родителите си и се 

сещат за книжки които са им четени. Общото мнение е, че „момичетата и момчетата са 

равни”, но момичетата са по-добри защото „не се бият”. Нямат представа за 

сексуалните различия, но най-общо знаят, че за да се роди дете, трябва двата пола „да 

си общуват”. 

Не се досещат сами и не говорят за хора с увреждания. Сещат се за това, само ако има 

такова дете в близкото им обкръжение или такъв човек в семейството. 
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В начална училищна възраст (2-4 клас) социалните нагласи на децата стават по-

структурирани, категориите по-конкретни и по-лесно стигат до основните различия 

между хората: „По религия, по пол, по цвят на кожата”. Различията между етносите 

вече се пречупват през собствения опит и чувството за принадлежност, но се появяват и 

нюанси: „Циганите са по-добри от българите, защото са жалостивни и не псуват” (дете 

от ромски произход от Перник), „Циганите са мръсни и крадат, но има и добри цигани” 

(дете от български произход). Тези нагласи все още не са конкретизирани и силно се 

влияят от мнението на възрастните. На базата на собствения опит вече се появяват и 

първите предразсъдъци: „Циганите да си отидат в Индия, откъдето са дошли”. Там, 

където в училище се учи повече за различните култури, етноси и религии (като СИП, 

кръжок или се набляга повече в задължителната подготовка) децата имат по-ясна 

представа за различните етноси и религии и проявяват по-голяма толерантност: 

„Хората не бива да се делят на бели и черни, а на добри и лоши”, „Бог е един, само дето 

празниците са различни”. Често децата смесват различията по етнос и религия. Не 

винаги са наясно, че има българи мюсюлмани или араби християни и пр., което се 

вижда в изказвания като: „Циганският господ е Васил, защото ги е спасил.” Децата от 

затворените общности вече формират асимилационни нагласи към общността: 

„Циганите са черни, но добри” (дете от цигански произход), „Ние тук сме по-разбрани.” 

(дете от с. Рибново, българо-мохамедани), „За циганчетата да се направят отделни 

класни стаи или училища, за да не ги обиждат.” 

По отношение на пола и сексуалните различия формирането на представите и 

нагласите спрямо другите е стихийно. Децата знаят думи като гей, хомосексуалист или 

педераст (използват ги и като обида), но не всички са наясно със смисъла им. Тук както 

родителите, така и училището са абдикирали: „Мама ми каза, че ще науча тази дума 

като порасна.”, „Госпожата ще ни изгони ако питаме за това”. Основните източници са 

интернет, връстниците, по-големите деца и телевизията. Тъй като не познават тези 

различия незнаят как и да ги приемат. Затова ги игнорират. Има наченки под влиянието 

на приятелската среда да се формират първите негативни стереотипи: „Да си гей е 
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откачено”. Но като цяло децата проявяват и към тях характерната толерантност на тази 

възраст. Особено объркващи са различията в половите роли за децата от 

мюсюлманските общности. На въпроса „Мъжете и жените равни ли са?”, повечето от 

тях казват „не”, но не знаят защо е така.  

Децата на тази възраст знаят повече за хората с увреждания, особено в училищата 

където има деца със специални образователни потребности. Въпреки това, трудно ги 

разпознават: „Децата, на които се налага да им се помага правят гадни работи”. Не 

знаят защо са такива и повечето смятат, че за тях е по-добре да са в отделни училища: 

„Защото там повече им помагат”. След малко размисъл се съгласяват, че „с нас им е по-

хубаво и се чувстват по-нормални”.  Това, което учителите правят е да ги мотивират да 

си помагат. 

В прогимназията (6-7) клас започва по-ясно разграничаване на категориите, свързани 

с различията. Появяват се повече от един тип категориални избори. На въпроса „Хората 

равни ли са?” вече се появяват отговори: „И да, и не.”, „Зависи” и др. Децата по-често 

се сещат за конкретни и значими различия – етнос, народност, пол. За съжаление, не 

винаги дават точните определения. Най-често се бърка етносът с религиозната 

принадлежност и много трудно се сещат за основните етноси в България. В смесените 

райони все повече се губи етническата идентичност, особено сред децата от ромски 

произход. Много от тях се идентифицират с турския или българския етнос и не говорят 

на майчиния си език. Това е процес насърчаван от родителите: „Родителите не искат да 

сме различни” (дете от ромски произход от гр. Омуртаг). Подобен процес има и сред 

част от българските турци: „По-добре се изразявам на български и не говоря много на 

турски с нашите.” (дете от турски произход в гр. Разград). На другия полюс се 

забелязва закрепване на стереотипите и формиране на стабилни предразсъдъци. 

„Циганите са такива, защото на тях лесно им се разминава”, „Много цигани живеят на 

гърба на държавата”. Все повече значение за това придобива личния опит: „Едни 

цигани искаха да вземат колелото на брат ми, замеряха го с камъни” (момче от София). 

„Циганите, като  са много, и се правят на повече от нас” (момче от Плевен). Появява се 
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и разбирането, че не етноса определя поведението: „Те са такива, защото са бедни и 

сигурно няма какво да ядат” (момиче от София). Децата, които живеят в смесени 

райони, имат по-ясна атрибуция (приписване на качества, характеристики и причинно-

следствени връзки) по отношение на циганите и българските турци: „Има цигани и баш 

цигани” (вторите са лошите), „От едни цигани до други има голяма разлика”, „Турците 

някога са били лоши хора и са ни поробили, но сега не са.”, „Циганите се обединяват, 

когато всички са срещу тях”. За съжаление това са спонтанни умозаключения, които не 

се подкрепят достатъчно в училище с конкретни факти и примери. За българчетата 

циганчето или турчето, което им е приятел, може да е нещо различно от „циганите” или 

„турците” срещу които говорят родителите му в къщи или чува по медиите. Същото е 

за циганчетата: „Тя е добра, защото е изключение” (ромско дете от Перник за 

българската му приятелка).  

Значим проблем е и начина по който се говори за турците в исторически план: 

„Понякога наричат османците турци и това е обидно.” Много от децата от турски 

произход не разбират разликата между турския народ и политиката на Османската 

империя и се чувстват виновни когато се говори за робството и освободителните 

въстания и войни. Това е проблем както за тяхната идентичност, така и за личностната 

им стабилност. По-рядко, и то с помощта на родителите си, има деца, които са наясно с 

това: „Аз не се обиждам, защото това го е направила Империята, султанът и аз нямам 

нищо общо с това” (момиче от турски произход от Омуртаг). Има много голяма разлика 

в самооценката и поведението на децата, които са наясно със своя произход и на 

другите, които се лутат в своята идентичност. 

По отношение на религията, децата определено бъркат основните религии и 

празниците, свързани с тях. „Коледа е когато получаваме подаръци” (момче 6-ти клас 

от София). Трудно се сещат за празниците в другите религии. Много по-добре разбират 

тези различия деца, които изучават религия (20-то училище, София) или чужди култури 

(134-то училище, София). 
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В периода на юношеството сексуалността и сексуалната ориентация стават доминиращ 

фактор в самоосъзнаването. За съжаление както и преди години, така и сега, 

формирането на тези представи продължава да става спонтанно. В резултат от това 

стереотипите за „мъжкото” и „женско” сексуално поведение се изграждат хаотично на 

базата на порнографията („То в Интернет където и да бръкнеш ще видиш нещо.”), 

масовата „поп култура” или от приятелите. „Хубавото” на този начин на образоване е 

по-високата толерантност към сексуалните различия. „Щом ги показват в Интернет 

значи е нормално.” На тази възраст хомосексуалността или транссексуалността вече по-

рядко се приема като „ненормалност”. Но за част от децата (около 1/3) стереотипите се 

задълбочават. „Наричаме ги сбъркани, те сами са си виновни за операциите дето си 

правят” (момичета от Плевен). „Не е правилно да им дават да се женят, защото няма да 

имат деца.” 

Интеграцията на децата с обучителни затруднения или увреждания в основното 

училище е силно затруднена както от максималистичните учебни програми и планове, 

така и от неподготвеността на учителите и учениците да ги приемат. Като цяло 

учениците не знаят какви са проблемите им: „Наричаме ги разбойници, защото викат и 

крещят.” (момиче от Разград), „Те са нещо като бавноразвиващи се.” (момче от 

Плевен), „Наричаме ги ресурсни ученици и учителите им казват така.” (дете от 

Омуртаг), „Те не знаят езика и не ходят на училище.” (дете от Омуртаг). В повечето 

класове тези деца са отделени в отделни групи и са отчуждени от другите ученици. „Не 

ни пречат, с тях се занимава ресурсния”. Често самите учители ги съветват да не 

общуват с тях: „Не се опитваме да им помагаме, защото не ни дават.” Тези деца са 

убедени, че децата със специфични обучителни затруднения трябва да учат в отделни 

училища, защото „Те така или иначе не идват на училище”. 

В тази възраст се появяват и първите стереотипи по отношение на политическите 

възгледи. Те обикновено се формират хаотично от медиите, приятелската среда, 

семейството и най-вече от по-възрастните баби и дядовци: „При комунизма е било 

хубаво, защото е имало работа за всички, училищата и болниците са били безплатни. ”, 
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„Баба ми е казвала, че тогава всеки е можел да има всичко, защото е имало работа. Тя е 

работила на летището и е взимала хубава заплата.”, ”Сега е лошо защото хората са 

бедни.” 

Втората голяма група въпроси се отнасяха до това доколко в училище се обсъждат 

различните области и теми, в рамките на които могат да се породят дискриминационни 

нагласи. Основните въпросив това направление бяха следните: 

2. Говорили ли сте в училище за различията? По кой предмет? 

Децата в предучилищна възраст по правило не се сещат да са учили нещо конкретно за 

различията, макар, че това го има в учебната програма и помагалата, по които работят. 

Общото мнение е, че: „Повече учим, отколкото играем”. Но на въпроса:  „Учили ли сте 

за различните хора, празници или религии?”, те казват, че не са учили или не си 

спомнят. Това означава, че плановете и програмите не са пригодени за тази възраст и 

децата просто не запомнят нищо, дори и да е говорено за него. Най-логичното 

обяснение е, че тези теми се преподават с дидактически средства, разчитащи на някаква 

форма на абстрактно осмисляне, а не чрез преживяванията, които са реално достъпният 

начин за деца в предучилищна възраст. 

Подобна е ситуацията в начална училищна възраст. Там където за различията е 

преподавано само като знание, децата почти нищо не си спомнят: „Имаше някъде в 

буквара за 2-ри клас.”, „Нещо в Човек и общество.” и т.н. Там където децата знаеха 

нещо конкретно, то беше от проект за толерантност, от СИП, в който са посещавали 

храмове или празници, или от интересен филм, случайно видян по телевизията. Това, за 

което изобщо не се говори в училище, е сексуалността и сексуалните различия. Тази 

тема е тема табу, нещо за което е „срамно да се говори”. Дори и да имат въпроси, 

децата вече имат нагласата да не питат „защото ще ни се карат”. Повечето информация 

за сексуалността са получили от приятелите, от интернет и в по-редки случаи от 

родителите. Много малко познания имат децата и за хората с увреждания. Те нямат 

представа как да се отнасят към тях и в повечето случаи грешат, особено спрямо децата 

с поведенчески нарушения.  Повечето не познават такива  и имат нагласата, че децата 
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със СОП сами са си виновни. Общото мнение е, че за тяхно добро трябва да учат в 

различни училища. 

В прогимназиален курс учениците се сещат, че за етносите „.. такъв урок имаше по 

история в пети клас.”, „Май имаше и по география”, „По литература говорихме за 

празниците”, „Говорихме в часа на класа”. Но тези познания са хаотични и 

неструктурирани. Децата определено не познават добре етносите в България и знаят 

малко за техните особености. Разбира се, за това имат вина и родителите, които с цел да 

„интегрират по-добре децата си” рядко формират в децата самосъзнание за тяхната 

групова идентичност. Учителите от своя страна също задълбочават този проблем: 

„Това, приказливото момиче, е туркинче, но се прави на българка и затоване говори 

турски.”, „То си е циганче, ама не си признава.” (реплики на учителка, присъствала по 

необходимост на една от фокус групите). Едно интелигентно и добре образовано 

момиче от българо-мохамедански произход от Омуртаг направо ни попита: „Лошо ли е 

да си атеист?”. Причината – вярата на родителите пречеше на успешното формиране на 

положителна идентичност от момичето. По-добре се ориентираха в религиите и 

културите децата, които под някаква форма изучаваха религия. 

Никъде в учебните програми и планове обаче не се говори за различията по пол (и 

половата идентичност). Дори и в темите, свързани с пола, при животните нещата „се 

замазват”: „Когато стигнем до уроците за размножаване започва едно обикаляне” 

(момиче от София), „Нищо не ни се обяснява директно”, „Уж няма нищо срамно, ама 

само увъртат”. Информацията, която децата имат, е от приятелите и Интернет. Някои 

от родителите (вероятно по-интелигентните или с по-висока култура) купуват 

съответните книги или показват филмчета. Никъде децата не посочиха учител, който 

умее да им говори по темата за сексуалността: „Дори и психоложката, с която си 

говорим за различни неща, не ни е говорила за това.” (момиче от София за училищния 

психолог). 

Макар и да не се говори пряко срещу хората с увреждания, училищната среда в 

повечето български училища е такава, че децата често стават преки свидетели на 
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подобна дискриминация: „В нашият клас имаше едно парализирано момче, което майка 

му трябваше да го качва всеки ден на ръце до стаята. Тази година вече го няма.” 

(момиче от София) „Моята майка не може да идва в училище, защото от катастрофата 

не може да ходи” (момче от Плевен). 

Третата голяма група въпроси се отнасяха до предпочитаните и непредпочитаните 

предмети в училище, както и причините за това.Основният въпросв това направление 

беше следният: 

3. Кои са най-приятните и най-неприятни предмети в училище? 

С този въпрос целяхме да разберем, кои са предметите и темите, които са  трудни за 

разбиране и научаване. Стремяхме се максимално и до колкото е възможно да отделим 

ролята на учителите от харесването или не на даден предмет. 

За децата от предучилищна възраст позитивния отговор бе почти еднозначен: „Най-

много ми харесва да си играем”, като някои уточняваха „навън”. Друго, което харесват, 

е рисуването, оцветяването, моделирането, танците и по-рядко математиката. Не 

харесват „игрите вътре”, математиката, писането и изобщо „ученето в детската 

градина”. Едно правещо впечатление на интелигентно момиченце в София направо си 

каза, че не й харесва: „Правенето на разни неща в тетрадката.” Толкова категорично 

мнение от различни деца показва, че предучилищната подготовка у нас вероятно е 

далеч от интересите на децата и изглежда, че по този начин усвояват много малко 

конкретни знания и умения, включително и за различието и различните. Това е 

странно, като се има предвид колко утвърдени методи, развиващи децата на тази 

възраст има в световната практика – Монтесори, Лозанов, Де Боно и мн. др. Децата 

искрено се въодушевяваха, само когато ставаше дума за компютри и нещата, които 

могат да правят и да научават с тяхна помощ.  

В начална училищна възраст харесването или нехаресването на един или друг 

предмет до голяма степен зависи от учителя, който преподава. По правило, децата 

харесват основния си учител (класната) и по-малко тези, които преподават 

„допълнителните предмети” – чужд език, физкултура и др. Класацията от нелюбими 
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предмети, особено за четвъртокласниците, се води от българския език (над 50% от 

учениците). Дългите листовки, диктовките и преразказите явно изтощават децата. Една 

от причините за това е т.н. „подготовка за малките матури” в четвърти клас, както 

децата наричат външното оценяване, което е толкова безсмислено направено, че нищо 

реално не оценява, а само травмира децата. В едно софийско училище те сериозно 

споделяха опит, кой какво прави когато ги „боли ръката от писане”. Другите явно 

нелюбими предмети са разказвателните – „Човек и общество” и „Човек и природа”. 

Децата споделяха за безсмислено трудни уроци, които не разбират („Тела и вещества”), 

за многото дати и имена в частта по история, за големите текстове, които трябва „да се 

зубрят”. Много от децата се оплакват от математиката (пресмятането с големи числа, 

неизвестните и др.) Тези, които се справят, най-често вземат частни уроци: „Миналата 

година математиката не ми вървеше, но сега ходя на уроци”. С това децата 

потвърждават наличието на дискриминация по възраст върху самите ученици заради 

сложните и неотговарящи на възрастовото им развитие теми и текстове. 

В прогимназиалната степеносъзнаването на способностите и интересите става все по-

отчетливо. Въпреки, че личността на учителя има значение, децата все повече разбират 

какво им се удава и какво не. В значително по-голяма степен от някои преподаватели: 

„Тя иска да можем да рисуваме като нея.”(момиче от София за учителката си по 

рисуване).  Все пак има предмети, които определено не се харесват на повечето от 

учениците. Това са Математика - 47.5% от учениците, Български език и литература -

37% , История- 36% и Информационни технологии 33%. Причините са различни, но 

като цяло са свързани с несъобразяването на учебните планове и програми с възрастта 

на децата (математика, история) или трудни за заучаване (история и български език) 

или остарели и неприложими в практиката (информационни технологии). 

 

 

 

V. ИЗВОДИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 
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1. Основният налагащ се извод е, че училището е изключително пасивно по 

отношения на различията. В изследването няма индикации, че учителите или 

учебното съдържание целенасочено създават предразсъдъци или предизвикват 

дискриминация. Има обаче много ясна тенденция училището и учителите да не 

противодействат по никакъв начин нито на формиращите се предразсъдъци, нито 

на вече съществуващите такива, нито на дискриминационните нагласи. Ние 

установихме случаи на стабилно формирани дискриминационни стереотипи още на 

4-5 годишна възраст. Може да изглежда, че по този начин училището е една 

неутрална система, но вместо това ситуацията по-скоро напомня на известната 

мисъл на Едмънд Бърк: „Единственото нещо, от което се нуждае злото, за да 

триумфира, е добрите хора да не правят нищо.” Пасивността на училищната 

система по отношение на предразсъдъците и дискриминацията води до различни 

неблагоприятни следствия. 

2. Най-небрагоприятното от тези последствия е формирането на неадекватна 

самооценка на децата от малцинствата. Представата им за общността в която 

живеят е изкривена, най-често те не познават своя произход, не знаят добре 

религията, историята, традициите, празниците както на своята група, така и на 

другите етноси с които живеят. Това засилва категориалния контраст и 

асимилацията в представите. (Циганчета са убедени, ,че „Циганите са по-добри от 

българите”, а за българските деца „Циганите са мръсни и крадът”). Така се 

изкривява, както представата за себе си, така и за „друтите” с които ти предстои да 

живееш. Тези които се опитват да се интегрират са най-уязвими. Защото няма как 

да станеш като другия, ако не познаваш себе си. В резултат – изградените в 

семейството и общността стереотипи и дискриминационни нагласи пасивно се 

подкрепят в училище, самооценката на децата е лабилна и уязвима, ценностната 

система хаотична и те много лесно попадат в лапите на национализма или 

апатията. 
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3. В училище най-изразена по отношение на децата е дискриминацията по възраст. 

Много голяма част от учебното съдържание не отговаря на умственото и/или  

емоционалното развитие на децата. Това се потвърждава, както от учителите, така 

и от учениците. Не се отчитат различните способности и не е възможно децата да 

се развиват със своето собствено темпо в училище. Това обрича на провал и всички 

опити за интегриране на децата със специални образователни потребности.  

4. Училището е неадекватно на действителността и на съществуващите в нея 

човешки взаимоотношения. Не се работи върху уменията на децата да разбират и 

приемат различните. Лошото е, че голяма част от учителите също нямат развити 

такива умения. Като резултат децата се научават на отношения с другите стихийно, 

само на базата на личен опит, неосмислен с помощта на компетентен възрастен в 

училище. 

5. Училището не отговаря на потребностите на децата. При това не само на едно 

равнище, а във всякакви сфери и области. Става дума както за максималистични 

изисквания по различни предмети (писане по български, задачи с неизвестни по 

математика, нормативи по физическо), така и по отношение на физическото им и 

психическото им развитие. Във възрастта, в която децата изпитват внезапен и 

изключителен интерес към темата за сексуалността, училището запазва абсолютна 

пасивност по този въпрос. Във възрастта, в която децата започват да забелязват 

различията, но не могат да си ги обяснят и да ги интегрират в ясна и смислена 

система, училището ги оставя да се оправят сами, както намерят за добре. 

Естественият резултат е, че децата приемат безкритично различни предразсъдъци и 

дискриминационни нагласи, имат нерешени вътрешни конфликти, приемат на 

двойни стандарти, не запазват добрите отношения с различните там, където са ги 

имали. 

6. Много от децата достигат на базата на личния си опит до доста задълбочени и 

смислени идеи относно другите хора и различните хора. Училището не прави нищо 

тези лични прозрения да се запазят, споделят и развиват, а с пасивността си 
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допринася те да изчезнат и да бъдат заместени от стереотипи и предразсъдъци. 

Едно момиченце на 10 г. от Гоце делчев учедено ни попита: „То училището нали е 

за това да учи хората да бъдат по-добри?”  

7. Няма достатъчен диалог между училището и родителите по отношение на това как 

да се въвеждат и обсъждат чувствителни теми от живота и каква да е официалната 

застъпвана позиция в училищната система и вкъщи.  

8. Дори когато се прави нещо срещу предразсъдъците и дискриминативните нагласи, 

то се случва по един абстрактен, теоретичен начин, като не се минава през 

преживяванията и чувствата на децата, въпреки че това е системата, която доказано 

има най-ясен и силен ефект. Тези теоретични и абстрактни въздействия не оставят 

следа в мисленето или личния опит на децата. 

9. Голяма част от учителите също са носители на дискриминационни нагласи, както 

по отношение на етносите, така и по отношение на сексуалните различия и на 

децата с увреждания. И това не зависи от възрастта, пола или преподавателския 

опит. Причините са както липсата на подготовка и квалификация за работа с 

„различните” деца, така и на липса на вътрешна мотивация. Затова и не малка част 

от учителите са против интегрираното обучение и искренно вярват, че за „другите” 

деца трябва да има „други” училища, защота „така е по-добре за тах”. 

10. Силно дискриминираща е и училищната среда. Не се зачита равното право на 

образование, равния достъп, училището не е безопасно място и много от 

българските училища не отговарят на нормите за безопасност и на хигиена. Това 

отхвърляне на различните в училище е основния начин по който то изгражда 

стереотипи и дискриминационни нагласи, трудно преодолими в бъдеще. 

ИВАН ИГОВ 

МЕТОДИ КОРАЛОВ 


