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СЪЩНОСТ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  

Интеркултурното образование е насочено към усвояване на знания за различни 

измерения на културните идентичности и за основни характеристики на 

интеркултурните отношения, формиращо позитивно отношение към разнообразието 

във всички области на човешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни 

взаимодействия в мултикултурна среда.  

  

ЦЕЛИ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Изгражданe на автономна и активна личност, която:  

1. разбира и отстоява общочовешките ценности, ценностите на демокрацията и 

човешките права, участва в гражданския, политическия и социалния живот по отговорен, 

съзидателен и ефективен за себе си и за обществото начин;  

2. познава институциите, структурата и процедурите на демократичното 

общество, икономическите и политическите реалности на глобализиращия се свят;  

3. зачита значимостта на всяка човешка личност в многообразието от нейните 

идентичности, признава правото и ценността на различието, приема равнопоставеността на 

всички в общото социално пространство; осъзнава и цени своята културна идентичност;  

4. взаимодейства с членовете на семейството си, общността и другите хора по 

конструктивен и уважителен начин;  

5. взема самостоятелни решения относно своето развитие, проявява 

инициативност и способност да си поставя цели, да планира и да обосновава действията си;  

6. носи отговорност за поведението си и оценява влиянието на постъпките си за 

своя живот и този на другите хора;  

7. подбира адекватна информация, продукти и услуги за подобряване на 

здравето и поддържа здравословен начин на живот за себе си и за околните;  

 

ФОРМИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

В ПГМТ „Проф. Цветан Лазаров“ интеркултурното образование се осъществява в процеса 

на придобиването на всички видове училищна подготовка, както и:  

1. в часа на класа, включително и чрез ученическото самоуправление;  

2. в рамките на дейностите по обща подкрепа за личностно развитие по реда и 

при условията на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.  

3. дейности с ученическите съвети на всички нива или други форми на 

ученическо представителство, младежко лидерство и клубни занимания, при които се 

практикуват граждански и социални умения.  

Осъществява се чрез занимания, дейности и проекти по тематични области, свързани 

с:  

1. патриотичното възпитание и изграждането на националното самочувствие;  

2. толерантността и интеркултурния диалог;  

3. превенция на насилието, справяне с гнева и агресията и мирно решаване на 

конфликти;  

 

УЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ  

ПГМТ „Проф. Цветан Лазаров“ изгражда и поддържа демократична училищна 

организационна култура, която насърчава спазването на споделени правила, процедури, 

традиции и колективни ценности. Неизменна част са:  

1. Реализиране на училищни ритуали, свързани с:  
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- откриване на учебната година;  

- закриването на учебната година;  

- връчване дипломите за средно образование;  

- награждаване на отличили се ученици;  

- отличаване на учители;  

- поддържането на училищен кът посветен на патрона на училището;  

- кът за съхраняване на училищното знаме;  

- поддържането на училищен кът за спортни достижения;  

- честването на национални и официални празници;   

- честване на дните на национални герои и будители;   

- честване празника на патрона на училището;  

- изпращане на завършилите зрелостници;  

- традиционни срещи на бивши възпитаници на училището.  

2. Възпитаване в трайни навици за отдаване на почит и израз на националното самосъзнание 

чрез:  

- изслушване на националния химн в тържествени за държавата и училището 

моменти;  

- поставяне на националния флаг пред фасадата на училището.  

 

 Реализиране на интеркултурно образование в ПГМТ „Проф. Цветан Лазаров“ 

до края на учебната 2020/2021 година  

 

 № ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИЦИ СРОК 

1.  Беседи в ЧК на тема интеркултурно 

образование: Патриотично възпитание и 

изграждане на националното 

самочувствие; 

Толерантност и интеркултурен диалог и 

др. 

Класни ръководители постоянен 

2. 

 

Участие в различни форми на 

ученическо самоуправление и 

представителство. 

Педагогически съветник постоянен 

3. 

 

Организиране на училищни кампании, 

подкрепящи толерантността, социалната 

чувствителност и правата на човека. 

Преподаватели постоянен 

4. 

 

Организиране на училищни празници и 

събития съобразно календара на 

световните, националните и културните 

дати и празници. 

Преподаватели постоянен 

5. Участие в проекти. Преподаватели постоянен 

6. Участие в клубове и неформални групи 

по интереси. 

Преподаватели постоянен 
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7. Включване на родители и представители 

на други институции при разрешаване 

на конфликтите. 

Преподаватели постоянен 

  

 Нормативни документи в Република България 
1. Конституция на Република България  
2. Закон за предучилищното и училищното образование  
3. Закон за защита срещу дискриминацията 
4. Закон за вероизповеданията 
5. Закон за интеграция на хората с увреждания 
6. Закон за убежището и бежанците 
7. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства  
8. Стратегия за  интеграция на уязвимите етнически общности и групи   

 

 


