
Как учителят да стане дипломат  
между културите в класната стая

СНЦ “Паралел - Силистра”, гр. Силистра, ул. "Добруджа" 41 А, етаж 3



Защо да изберем  този тренинг 

Решили сте да разширите мирогледа си, като 
обменяте опит с училища от други държави по 
програма Еразъм +. Обучението по мулти-
културна компетентност трябва да е част от 
Европейския план за развитие на Вашето 
училище, който е важно изискване на 
програмата и се финансира от нея. 
Тренингът “Как учителят да стане  дипломат 
между културите  в класната стая” е точно за 
Вас!
Съвременната наука доказва, че културата 
“програмира” ума на човека.  А различните 
култури “програмират” умовете по различен 
начин . В мултикултурната класна стая 
учителят трябва да може да излезе от 
монокултурния си светоглед и да види 
реалността през очите на другите култури. 
Нашият тренинг ще ви помогне да развиете 
необходимите умения и да станете дипломат 
между различните култури.
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За тренинга   

Обучението се предлага съвместно с Цен-
търа за продължаващо обучение към 
филиала на Русенски университет - Сили-
стра. Завършва с издаване на валиден 
сертификат.

Тренингът използва предимно симулации, 
ролеви игри и групова работа, които про-
вокират изградените ценности и стереотипи, 
създават нови усещания и развиват умения 
за общуване между културите, съпроводени 
от много смях и забавление. 

Учебно съдържание 

Учебното съдържание е разработено от 
професор Юлияна Попова  и докторант 
Диана Бебенова – Николова от катедра 
“Европеистика” на Русенски университет. То 
се базира на теоретичните изследвания в 
областта на междукултурната комуникация. 
Следвайки изводите от теорията, тренингът 
използва структурата на учебния модел на 
Милтън Бенет за “учене на другостта чрез 
преживяване” .  
Екипът на общинското спортно училище 
“Дръстър” първи премина през това обу-
чение. Участниците споделиха, че “тренингът 
е провокирал изградените им ценности и 
стереотипи. Той им е показал света през 
погледа на другите култури и е постигнал 
целите си чрез незабравими емоционални 
преживявания”.  
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Учебна програма  
Продължителността на тренинга е 10 часа. 
Възможен е и по-кратък вариант, изграден 
върху представената по-долу програма. 

1.Представяне на участниците. 
Използва се игра за запознаване и личностна 
идентификация. 

2. Въвеждане на основни понятия: какво е 
култура, елементи на културата?
Игра за въвеждане на понятията “Викингски 
щит” и групова идентификация. 

3. Модели за представяне на културата: 
•Културен айсберг, 
•Модел на Хофстеде “луковица”
•Културни практики (ценности)  и измерители

4. Как се предава културата
•Връзка култура – комуникация – език 
•Комуникационно упражнение – “Предай 
нататък” 

5. Стереотипи, етноцентризъм и отражение 
в учебниците 
• Упражнение – Стереотипи 
• Примери за етноцентризъм в учебниците. 

6. Невербална комуникация и култура 
• Симулация – Културата “Албатрос”
• Споделяне на наблюдения, преживявания и 
изводи 

7. Практическо упражнение – “Културен 
детектив” 
• Представяне на задачите 
• Работа по групи за идентифициране на 
културни “находки” 

• Представяне на “находките” и коментари

8. Езикът и мисленето 
• Дискусия върху лингвистичните особености 
на децата билингви

• Практическо упражнение – адаптация по 
Елиас Канети “Спасеният език” 

• Ролева игра “Среща между културите Алфа 
и Бета”
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Как да участваме в тренинга? 

Свържете се с нас на показаните контакти за 
договаряне условията на провеждане.  
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