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Уважаеми читатели, 

Наръчникът, който държите, е разработен от доста 
опитен консорциум от неправителствени 
организации и няколко експерти-фасилитатори, 
обучители и младежки работници, които имат 
широк опит в областта на правата на човека. Освен 
това наръчникът ще ви даде както теоретична, така 
и практическа информация за обучението по 
човешки права на малцинствата. Преминавайки 
през различните глави, вие ще можете да 
задълбочите знанията си и да увеличите своите 
компетенции в разработването, провеждането и 
оценяването на обучения за човешки права на 
малцинствата, изучаване на нови подходи, преглед 
на казуси, конкретни неформални методи, готови за 
използване, както и друг поглед и перспективи към 
предизвикателствата, но и към бъдещето на 
човешките права на малцинствата. 

Първата глава предоставя преглед на обучението за 
човешки права на малцинствата и ще можете да 
научите повече за: Предизвикателствата на 
младежките малцинства; Ролята на младежките 
работници и педагозите в решаването на 
проблемите на малцинствата; Предимства на 
обучението за човешки права на малцинствата. 

Във втората глава ще получите повече знания и 
информация за тематични работилници за обучения 
за човешки права. Да бъдеш обучител или 
фасилитатор в обучения за човешки права на 
малцинствата включва игра на много роли и 
различни задачи. Има различни теми, които трябва 
да бъдат включени в обученията на малцинствата, 
които могат да варират в зависимост от контекста 
на работата, нуждите на целевите групи и 
използваните подходи. В тази глава младежки 
работници и преподаватели ще имат възможност да 
видят някои от следните: 

● Образование по правата на човека 

● Разнообразие и приобщаване 

● Стереотипи, предразсъдъци и дискриминация 

● Равенство между половете 

В глава 3 ще прегледаме две много мощни и 
ефективни програми за обучение по човешки права 
на малцинствата. Една от тях е насочена към 
защитници на правата на човека и малцинства само 

от малцинствен произход/национални или 
етнически, религиозни и езикови малцинства/, за 
което трябва да бъдете номинирани от самата 
общност или НПО и не може да бъде само 
индивидуално заявление. 

Другата програма е малко по-различна и е отворена 
за всякакви активисти или защитници на правата на 
човека, само с ограничения за страната. И двете 
програми предоставят отлична възможност за 
активисти за правата на малцинствата да се 
развиват, израстват, повишават своите знания, опит 
и компетентност, като предоставят задълбочено 
наблюдение преди, по време и след програмата. 

В глава 4 ще можете да разберете някои 
предизвикателства на обучението по човешки права 
на малцинствата, свързани с три различни нива: 
Когнитивно ниво; Емоционалното ниво и нивото на 
осъзнаване; Активно ниво. 

В глава 5 от наръчника ще можете да задълбочите 
знанията си в проектирането на обучение за 
човешки права на малцинствата. Ще научите повече 
за рамката ADDIE. ADDIE е акроним за пет фази – 
анализ, проектиране, разработка, внедряване и 
оценка. Освен това се подчертават различни 
аспекти и стъпки на развитие на обучението, като 
например: 

Идентифициране на обучителните нужди 

1. Определяне на целите на обучението 

2. Проектиране на обучението 

3.  Имплементиране на обучението 

4. Оценка на обучението 

Други специфични и практически подходи и методи 
също са обяснени в тази глава. В глава 6 ще се 
запознаете с няколко подхода за неформално 
образование за провеждане на обучения за човешки 
права на малцинствата. Ще научите повече за 
различни подходи-ориентиран към учащия;Учене 
чрез правене, холистичен подход и конкретни 
методи, които да приложите в своите обучения.  

В последната глава ще се запознаете и с някои 
аспекти и иновации на обучения за човешки права 
на малцинствата, свързани с дигиталната 
трансформация.  
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Глава 1:Разбиране на Обучение за 
правата на малцинствата 

 

I. Представяне 

Обучението за човешки права на малцинствата е 

от решаващо значение за насърчаването на общо 

разбиране на основните принципи и методологии 

на образованието по правата на човека, както и за 

насърчаване на ценности, вярвания и нагласи, 

които насърчават всички хора да отстояват 

собствените си права и тези на другите. 

Обученията за човешки права на малцинствата 

могат да развият разбиране за общата 

отговорност на всеки да направи правата на 

човека реалност във всяка общност, защото 

ефективното образование по правата на човека не 

само предоставя знания за правата на човека и 

механизмите, които ги защитават, но също така 

развива уменията, необходими за насърчаване , 

защитаване и прилагане правата на човека в 

ежедневния живот. 

 Особено важна е ролята на младежката работа в 

участието и подготовката на обучения за човешки 

права на малцинствата. Участвайки, младежките 

работници могат да подобрят практическите си 

умения за предприемане на действия за защита на 

човешките права на младежежи от малцинствен 

проиход и да се научат как да провеждат 

застъпническа кампания, която може да доведе до 

положителна промяна на местно, национално и 

международно ниво. Те могат да насърчат 

осведомеността и ангажираността на младежите 

за справяне с проблемите на малцинствата чрез 

създаване на младежки дейности и кампании, 

както и да организират качествени проекти и 

програми, които включват или са в полза на 

младите хора от малцинствата и насърчават 

социалното включване. Освен това младежките 

работници, които знаят как да проектират 

образователни програми и инициативи за правата 

на малцинствата, могат да донесат иновативни 

решения на проблемите на малцинствата, 

създавайки по-толерантни общества за младежите 

от различни малцинства. 

II.  Преглед на обучението за права на 

малцинствата  

Изключените млади хора са трудни за достигане 

и колкото по-изключени са те, толкова по-трудно 

е. По този начин младежките работници и 

преподаватели, работещи директно с 

малцинствата или по въпроси на малцинствата, се 

нуждаят от информация, съвети и подкрепа, за да 

разберат пречките, пред които са изправени 

младежите от малцинства, и да знаят кои стъпки 

да предприемат, за да ги преодолеят. Преди да 

продължим напред с важността на обученията за 

правата на малцинствата, нека изясним някои 

ключови групи и термини, на които ще се 

позоваваме. 

Какво са малцинства и обучение за права на 

малцинствата? 

Малцинствена група, според първоначалната си 

дефиниция, се отнася до група хора, чиито 

практики, раса, религия, етническа 

принадлежност или други характеристики са по-

малко на брой от основните групи от тези 

класификации. Въпреки това, в съвременната 

социология, малцинствена група се отнася до 

категория хора, които изпитват относително 

неравностойно положение в сравнение с 

членовете на доминираща социална група. 

Членството в малцинствена група обикновено се 

основава на различия в наблюдаваните 

характеристики или практики, като например: 

етническа принадлежност (етническо 

малцинство), раса (расово малцинство), религия 

(религиозно малцинство), сексуална ориентация 

(сексуално малцинство) или увреждане. 

Използвайки рамката на интерсекционалността, 



 

 

 
4 

важно е да се признае, че дадено лице може 

едновременно да членува в множество 

малцинствени групи (например както расово, така 

и религиозно малцинство). 

Терминът „малцинствена група“ често се среща в 

дискурса за граждански права и колективни 

права, тъй като членовете на малцинствените 

групи са склонни към различно третиране в 

страните и обществата, в които живеят. 

Членовете на малцинствените групи често са 

изправени пред дискриминация в множество 

области на социалния живот, включително 

жилище, заетост, здравеопазване, образование и 

обучение, наред с други. Те често могат да 

изпитат множество форми на дискриминация или 

също така наречена междусекторна 

дискриминация, която може да доведе 

малцинствата до маргинализация и изключване.

 
Концепцията за множествена дискриминация 

признава, че дискриминацията може да възникне 

въз основа на повече от една възприемана 

характеристика. Например, лица, които са 

дискриминирани въз основа на етническата си 

принадлежност, могат също да бъдат изправени 

пред дискриминация въз основа на пол, сексуална 

ориентация, възраст и т.н. Подобна 

дискриминация често може да създаде 

кумулативен недостатък. Когато говорим за 

множествена дискриминация, трябва да имаме 

предвид, че хората са многоизмерни и затова не 

могат да бъдат класифицирани според или 

дефинирани от една-единствена характеристика. 

Всеки от нас има пол, сексуалност, възраст, 

етническа принадлежност и т.н. и нито един 

аспект от нашата идентичност не е непременно 

по-важен от всички останали. Следователно всеки 

един от атрибутите на дадено лице или всяка 

комбинация от тях може да бъде основата на 

дискриминацията. 

  Тъй като нашите общества стават все по-

многообразни поради вътрешните и външните 

миграционни потоци, ние трябва да гарантираме, 

че младежите от малцинствата са успешно 

интегрирани и те имат възможност за пълно и 

равноправно участие във всички сфери на 

живота, тъй като това е част от техните основни 

човешка права. Малцинствата изискват 

специални мерки, за да се гарантира, че се 

ползват от същите права като останалото 

население. По този начин правата на 

малцинствата служат за привеждане на всички 

членове на обществото към балансирано 

упражняване на техните човешки права. 

Правата на малцинствата се основават на 

признаването, че малцинствата са в уязвимо 

положение в сравнение с други групи в 

обществото, а именно мнозинството, и имат за 

цел да защитят членовете на малцинствена група 

от дискриминация, асимилация, наказателно 

преследване, враждебност или насилие, като 

последица от техния статус. Трябва да се 

подчертае, че правата на малцинствата не 

представляват привилегии, а действат за 

осигуряване на равно зачитане на членовете на 

различните общности. 

Правата на малцинствата са част от общата рамка 

за правата на човека и трябва да бъдат защитени 

чрез национално законодателство, подходящи 

правителствени политики и подкрепата на 

гражданското общество. Всеки може да 

допринесе за ефективно участие на малцинствата 

в обществените дейности чрез насърчаване и 

изпълнение на дейности, основани на приемане и 
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приобщаване. По-специално, снабдени с умения и 

компетенции за правата на човека, младежки 

работници и преподаватели могат да стимулират 

насърчаването на активно гражданство, социално 

включване и солидарност между младите хора, 

както и да се борят срещу дискриминацията и да 

подкрепят създаването на взаимно 

разбирателство между младежи от различни 

среди.  

Предизвикателства пред малцинствата 

Важно е да се подчертае, че социалното   и 

икономическото изключване остава ежедневно 

предизвикателство за 

милиони млади хора 

в Европа, и особено 

за онези млади хора, 

принадлежащи към 

малцинствени групи. 

Предизвикателствата

, пред които са 

изправени младежките малцинства, могат да 

бъдат безброй, тъй като както беше споменато по-

горе, дискриминацията може да възникне въз 

основа на повече от една възприемана 

характеристика. Младежките малцинства често 

изпитват език на омразата и дискриминация въз 

основа на тяхната религия, етническа 

принадлежност, националност, раса, цвят, 

произход, пол или друг фактор за идентичност. 

Опитът с тормоз и виктимизация от връстници е 

силно разпространен в цяла Европа, където 

уязвимите групи като младежите от сексуалните 

малцинства са насочени срещу 

непропорционалност. Проучванията показват, че 

средно подрастващите от сексуалните малцинства 

са изложени на 1,7 пъти по-висок риск да бъдат 

заплашвани или физически нападнати в училище, 

отколкото техните хетеросексуални връстници. 

Освен това, ако LGBTQ млади хора също 

принадлежат към етническо или расово 

малцинство, те могат да се окажат в двойно 

малцинство, което следователно създава повод за  

двойна дискриинация. 

Неотдавнашен доклад за проучване, публикуван 

от министерството за равенството в Испания, 

„Възприятие за дискриминация въз основа на 

расов или етнически произход от потенциални 

жертви през 2020 г.“ (Informe: Percepción de la 

discriminación por origen racial o étnico por parte de 

sus potencijales víctimas en 2020 ), показа, че 

хората от Африка на юг от Сахара и ромската 

общност в Испания, известна на местно ниво като 

Гитано, са изпитали най-високи нива на расизъм 

въз основа на техния физически аспект - 82% и 

71% за съответната демография. Проучването 

попита хората за възприятията за дискриминация 

в редица различни области, включително на 

работното място, образованието, 

здравеопазването, полицията и жилищното 

настаняване. Дискриминационното поведение се 

възприема и изразява главно на физически 

характеристики и цвят на кожата, културни 

различия, религиозни вярвания и религиозно 

облекло. 

В своя доклад за 2020 г. министерството каза, че 

почти всеки трима чернокожи или репонденти от 

етнически малцинства казват, че са преживели 

дискриминация по време на търсене на жилище, 

като се започне от агенции за недвижими имоти и 

се стигне до наемодатели. Това е двойно повече 

от нивата, отчетени в предишното проучване от 

2013 г. 

Дискриминацията в образователния сектор също 

се е увеличила с повече от 50% спрямо 2013 г. 

Един от всеки петима анкетирани каза, че е 

търпял обиди, нападения и расистки шеги от 

съученици, както и че е бил изключен от игри и 

дейности. 

Важна забележка е направена по отношение на 

въздействието на социалните медии и 
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дезинформацията, което води до увеличаване на 

расово мотивираната реч на омразата срещу 

определени групи. „Нарастващата тенденция на 

фалшиви новини създава алтернативни медии, 

които публикуват ксенофобски изображения и 

създават негативно обществено възприятие към 

миграционните потоци и малцинствените групи“, 

се посочва в доклада. Дискриминацията въз 

основа на религията също нарасна значително, 

като общностите на Северна Африка и Индо-

Пакистан са най-силно засегнати в резултат на 

нарастващата стигматизация, ислямофобия и 

оприличаване на терористи 

Както показва докладът, в днешно време, с 

нарастващото използване на социалните медии, 

има и множество примери за това как онлайн 

медиите се използват като средство за 

представяне на малцинствените групи по обиден 

и стереотипен начин и в най-крайните случаи за 

директно подбуждане насилие. Фалшивите 

новини и дезинформацията станаха 

неконтролируеми и младите хора са една от 

жертвите на разпространението на 

дезинформация. Те често нямат достатъчно 

познания, за да преценят дали новината е вярна 

или невярна и им е трудно да разграничат дали 

източниците са надеждни. Едни от важните 

участници, които трябва да помогнат на младите 

хора да станат по-устойчиви на фалшиви новини 

и манипулации, са младежки работници. Като 

повишават своята медийна грамотност и 

подкрепят критичното си мислене, младежките 

работници могат да дадат възможност на младите 

хора да предприемат действия срещу 

дезинформацията, причиняваща множествена 

дискриминация на малцинствените групи и като 

цяло. 

Ромите са най-голямото етническо малцинство в 

Европа и по-специално човешките права на 

ромските млади хора често се нарушават. 

Социалното изключване и речта на омразата, 

засягащи ромските общности, са широко 

разпространени, поради което повишаването на 

осведомеността на младите хора относно 

ромските проблеми и човешките права на 

малцинствата е приоритет за младежки 

работници и преподаватели. 

Според Съвета на Европа младите хора от ромски 

произход са изправени пред редица външни и 

вътрешни предизвикателства, които ги засягат 

през целия им живот, оказвайки голямо влияние, 

особено в по-ранната им възраст. Като цяло има 

негативно представяне на ромите в масовите 

медии, което засилва предразсъдъците, 

стереотипите и расовите нагласи. Освен това, 

липсата на достъп до основни стоки и услуги, 

както и същите възможности като другите млади 

хора, водят до реалността на ромските млади 

хора, израстващи в сегрегирани квартали и 

училища, което пречи на ромските младежи да 

бъдат част от масовото общество. Младите 

ромски хора изпитват значителни бариери пред 

достъпа до качествено образование, често дори до 

образование изобщо, има ниско ниво на 

образование и обучение сред ромските младежи, 

което води до тяхната неконкурентоспособност 

на пазара на труда. Високите нива на 

дискриминация оказват дълбоко влияние върху 

тяхното самочувствие и това автоматично води 

до по-нататъшно стигматизиране и изключване 

на ромските младежи и техните семейства.  

Младежките работници, лидери и преподаватели 

трябва да се застъпват за младежки програми, 

които са по-приобщаващи за ромските младежи, 

както и да мотивират ромските младежи да имат 

достъп до младежки събития и инициативи, които 

могат да създадат ефективни положителни мерки 

за равенство на възможностите за тях и да 

формират ромски младежки лидери, които могат 

да създадат млади ролеви модели в ромските 

общности. Проблемите на ромската младеж 

трябва да станат по-видими и да се улесни 
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сътрудничеството между ромските групи и 

общности. 

Ролята на младежките работници за 

малцинствените 

права 

Съществува общо 

разбиране, че 

овластяването, и 

по-специално 

овластяването на 

младежките 

малцинства, може 

да доведе до 

колективни действия за положителна промяна. 

Овластяването означава равенство и уважение на 

всеки индивид, както и да се гарантира, че хората 

имат капацитет и възможност да се оборудват с 

уменията и знанията, необходими, за да направят 

информиран житейски избор.Младежките 

работници трябва да играят роля в 

предоставянето на тези малцинства с правилните 

умения и знания, като имат възможност да 

достигнат до маргинализирани групи. Те могат да 

насърчават стратегии за достигане до 

маргинализирани групи и да предоставят 

методология на преподаване за различни целеви 

групи. Насърчаването на многообразието в 

техните организации и местни общности е от 

решаващо значение за разбирането как то може 

да се използва като източник на сила за 

интеграция и приобщаване на малцинствата. 

Обученията за многообразие улесняват 

положителното междугрупово взаимодействие, 

намаляват предразсъдъците и дискриминацията и 

като цяло учат хора, които са различни един от 

друг, как да общуват, учат и работят заедно 

ефективно. Нашите европейски общества са 

изключително разнообразни, както и 

мултикултурни и като такива насърчаването на 

многообразието и толерантността в нашите 

общности се е превърнало в решаваща цел за 

младежки работници и преподаватели. 

Изграждането на категорични и непредубедени 

характери може да окаже истинско въздействие 

върху младежките малцинства и за цялото 

общество.Освен това младежките работници имат 

шанса да достигнат до младите хора на местно, 

национално или международно ниво и да 

повишат знанията и разбирането на младите хора 

за сложната концепция за социално включване. 

Те могат да създадат безопасна учебна среда, в 

която млади хора от различни среди да споделят 

и да се учат един от друг, използвайки творчески 

методи. Пространство, където младежките 

малцинства могат да изразяват себе си свободно и 

да общуват с други млади хора без 

предразсъдъци. Въпреки това, младежката работа 

сама по себе си не може да разреши всички 

причини за социалното изключване, но 

младежките работници чрез своите младежки 

проекти и инициативи могат да повлияят на 

социалното изключване, като помагат на младите 

хора да подобрят своите умения, мотивация, 

поведение, отношение и възглед за света около 

тях. Снабдени с умения и знания за правата, 

младежките работници могат да се борят с 

нарушаването на правата на човека, да 

предотвратят радикализацията спрямо 

малцинствата и да придадат значението на 

културното многообразие на местно, регионално 

и международно ниво. Освен това, организирайки 

дейности, включващи млади хора от различни 

среди, те им дават уникален шанс да участват 

активно и да се чуят гласовете им. За да може 

обществото наистина да се възползва от 

ангажираността на младите хора, всички млади 

хора трябва да получат възможността да участват 

в гражданското общество. 

 От съществено значение е младите хора с по-

малко възможности, всъщност с най-малко 

възможности, да могат да се включат и да 

направят своя принос усетен, не на последно 



 

 

 
8 

място защото това е тяхно основно право. Но това 

не е само въпрос на присъщата етична стойност 

на предотвратяването на изключване или на 

признаването на богатството на разнообразието. 

Участието на младежките малцинства е 

барометър за основното здраве на нашите 

демокрации и общества. Наложително е гласът на 

най-уязвимите и маргинализирани млади хора да 

бъде чут, защото техният принос, тяхната гледна 

точка и техните знания са безценни и уникални в 

усилията да се изгради по-добро общество за 

утрешния ден и за всички. Младите хора, които 

имат най-трудния живот и най-несигурното 

бъдеще, наистина могат да ни научат за смисъла 

и пътя към Европа на равенство, справедливост и 

мир. Но тези млади хора първо трябва да имат 

възможност да участват. 

Младежката работа играе съществена роля за 

достигането и обединяването на младежките 

малцинства, които ежедневно се сблъскват с 

изключване. Вярно е, че има много други 

фактори в обществото, които могат да допринесат 

за социалното включване на младите хора, не на 

последно място способностите и силните страни 

на самите млади хора, но за някои млади хора с 

малцинствен произход, младежката работа и 

младежките организации могат да бъдат основни 

средства за такова включване. По този начин 

организирането на обучения за правата на 

малцинствата е важна стъпка за повишаване на 

осведомеността по въпросите на малцинствата, 

както и да даде възможност на младите хора от 

различен произход да проучат заедно своите 

притеснения и въпроси. Младите хора могат да 

разберат по-добре реалностите в живота на 

другите хора, когато има емоционална връзка 

между тях. Този принцип е добре разбран като 

елемент от глобалната младежка работа, но се 

прилага, когато става думи за групи от от една 

обшност/град, а не на континент. 

За младите хора, изправени пред ежедневна 

дискриминация и изключване и опитващи се да се 

справят с унижението и несправедливостта, които 

те носят, чувствителната и приобщаваща 

младежка работа, основана на уважение и 

достойнство, може да бъде огромен източник на 

сила и лично насърчение 

III.  Предимства на обучение за правата на 

малцинствата 

Кой има нужда от такива обучения? – Всеки! 

Културата на човешките права не е просто 

култура, в която всеки знае своите права, защото 

знанието не е непременно равно на уважение. 

Културата на човешките права е, когато хората 

имат чувство за индивидуално самоуважение и 

уважение към другите, ценят човешкото 

достойнство. Хората имат култура на правата на 

човека, когато имат познания и зачитат правата 

на човека и основните свободи. Те демонстрират 

отношение и поведение, които показват уважение 

към правата на другите, както и практикуват 

равенство между половете във всички сфери. 

Културата на човешките права означава 

разбиране и оценяване на културното 

многообразие, особено спрямо различните 

национални, етнически, религиозни, езикови и 

други 1. 

 
1 https://www.coe.int/en/web/compass/introducing-human-rights-
education#:~:text=Article%2026%20of%20the%20Universal,human%20rights%
20and%20fundamental%20freedoms. 
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Хората, които са придобили ценности на 

уважение и равенство, нагласи на съпричастност 

и отговорност и които са развили умения за 

съвместна работа и критично мислене, ще бъдат 

по-малко готови да нарушават човешките права 

на другите на първо място. 

Освен това ролята на младите хора е от решаващо 

значение за създаването на култура на правата на 

човека.Те действат като преподаватели и 

фасилитатори на образователните процеси по 

правата на човека и следователно са важна 

подкрепа и ресурс за разработване на планове за 

образование по правата на човека на местно, 

национално и международно ниво. Осигурени с 

умения и компетенции в областта на правата на 

човека,младите хора и младежките лидери могат 

да създават иновативни образователни дейности, 

за да ангажират, приобщават и мотивират 

младежките малцинства да отстояват правата си, 

както и да мотивират други млади хора да 

разберат как да действат за защита правата на 

човека. 

Както беше споменато по-рано в тази глава, 

младежките работници имат важна роля в 

ангажирането на младите хора от техните 

общности. С редовни обучителни дейности те 

могат да насърчават познаването и зачитането на 

човешките права сред населението и да 

повишават осведомеността по въпросите на 

младежките малцинства. Те могат също така 

директно да обучават и подкрепят млади хора от 

малцинствен произход, както и да гарантират, че 

могат да се ползват от всички човешки права и 

основни свободи в съответствие с принципите на 

недискриминация и равенство пред закона 

 

В допълнение, организациите борещи се за 

правата на малцинствата, могат да се опитат да 

ангажират в защитата на малцинствата различни 

различни стратегии или нива. Някои 

неправителствени организации, работещи по 

социални и икономически права, например, могат 

да предложат директна услуга на онези, които са 

били жертви на нарушения на правата на човека. 

Такива услуги могат да включват форми на 

хуманитарна помощ, защита или обучение за 

развиване на нови умения. Като алтернатива, 

когато правото е защитено от закона, те могат да 

включват правно застъпничество или съвет как да 

предявят искове. В много случаи обаче пряката 

помощ на жертвата на нарушение или не е 

възможна, или не представлява най-доброто 

използване на ресурсите на организацията. В 

такива случаи, а това вероятно представлява по-

голямата част от случаите, НПО трябва да гледат 

в по-дългосрочен план и да помислят за други 

начини за коригиране на нарушението или за 

предотвратяване на подобни събития в бъдеще. 

Въпреки това, младежки работници в рамките на 

своите организации и общности, винаги могат да 

подкрепят младежките малцинства, ангажирайки 

местни, национални или международни 

участници в кампании и застъпничество, за да 

доведат до промяна в политиката или да осигурят 

обществена осведоменост и образователна 

работа. Чрез обучения за човешки права на 

малцинствата, младежки работници и 

преподаватели могат да донесат по-големи 

познания по въпросите на човешките права на 

малцинствата на широката общественост, както и 

по-добро познаване на методите за защитата им, 

като по този начин имат шанса да мобилизират 

подкрепа в определени случаи на човешки 

нарушения на правата. 
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Младежките работници с подкрепата на младите 

хора и по-специално на младежките малцинства 

могат да направят промяната възможна, като 

предоставят платформа за насърчаване на диалога 

и сътрудничеството по въпросите на 

малцинствата. С подкрепата на други 

заинтересовани страни, те могат също така да 

идентифицират и анализират най-добрите 

практики, предизвикателства, възможности и 

инициативи за по-нататъшно прилагане на 

стратегии, фокусирани върху включването и 

интеграцията на младежките малцинства. 

Младежките работници чрез неформални 

образователни дейности могат да предложат 

равен достъп до качествено образование и учене 

на малцинствените групи, така че да могат да ги 

овластят и да гарантират, че нуждите на тези 

групи са разбрани и че са в състояние да 

допринесат в процеса на обучение. Последният 

момент е много важен, тъй като неформалното 

образование се постига от умишленото усилие на 

учащия да развие и овладее широк спектър от 

умения за учене и продуктивност. 

Образователният подход, насочен към учащия, 

признава стойността на личните действия и 

личната промяна и също така отчита социалния 

контекст, в който се намират обучаемите. 

Обученията за човешки права на малцинствата се 

фокусират върху активното участие и обмена на 
учебен опит и имат за цел да развият 
съпричастност и осведоменост по отношение на 

човешките права и проблемите на малцинствата. 
Освен това неформалните дейности за обучение 
трябва да бъдат насочени към сътрудничество, 

създаване, недискриминация и свобода на 
изразяване.  

Само когато са планирани правилно 

предварително и адаптирани по време на учебния 
процес, според нуждите на участниците, такива 
дейности могат да насърчат критично мислене, 

уважение, солидарност и да доведат до 

очакваните промени. Като се имат предвид 

специфичните нужди на младежките малцинства, 
обученията за човешки права на малцинствата 

могат да приложат нови методи на работа и да 
насърчат обещаващи стратегии, които могат да 
гарантират, че младежките малцинства са 

третирани еднакво, социално включени са и 
могат да участват в социалния и политически 
живот без изключение. 
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Глава 2: Предложения за обучение 
по малцинствени права 

 

I. Представяне 

Концепцията за проблемите на малцинствата е 

много сложна поради факта, че малцинствата са 

социални реалности, които са по-скоро 

динамични, отколкото статични и които се 

променят непрекъснато под влиянието на 

различни обстоятелства. Всяка държава има свои 

собствени малцинствени групи, които изпитват 

специфични предизвикателства при 

реализирането на основните си човешки права. 

Освен това малцинствата сами по себе си не са 

вътрешно хомогенни общности и няколко групи 

могат да бъдат маргинализирани в рамките на 

своите малцинствени общности, включително 

жени, деца, хора с увреждания, сексуални 

малцинства и т.н. Тези групи изпитват множество 

форми на изключване и дискриминация, които 

могат да ги направят особено уязвими към 

нарушения и откази на правата им както в 

обществения, така и в личния живот. 

Обучението за правата на малцинствата може да 

се състои от множество дейности. Въпреки това е 

много важно младежките работници и 

преподаватели, които обучават тези дейности и 

проекти, да имат подходящи специфични знания 

и умения, тъй като не винаги младежките 

работници са достатъчно подготвени да се 

изправят пред предизвикателствата, свързани с 

приобщаването и проекти по въпросите на 

малцинствата. Младежките работници и 

преподавателите трябва непрекъснато да търсят 

възможности за обучение и материали, които 

могат да подобрят собственото им разбиране, 

знания и умения. Те трябва да работят усилено 

върху различни стратегии за приобщаване на 

младите хора, които да привлекат и включват по-

разнообразен и по-голям набор от потенциални 

младежки лидери. Овластяването на младите хора 

от различен социален, етнически, културен 

произход може да доведе до създаването на 

повече инициативи, водени от млади хора на 

местно, национално и международно ниво, 

създавайки различни подходи и иновативни 

начини за справяне с проблемите, свързани с 

малцинствата. 

Следващата глава предлага на младежки 

работници и преподаватели някои идеи за 

тематични работилници, които могат да бъдат 

включени в обучения за правата на човека на 

малцинствата. Списъкът по-долу обаче не е 

изчерпателен, защото има много различни 

въпроси, които трябва да бъдат обсъдени в 

рамките на обученията за човешки права на 

малцинствата. 

II. Тематични работилници за 

малцинствени права 

 

Да бъдеш обучител или фасилитатор в обучения 

за права на малцинствата включва игра на много 

роли и различни задачи. Освен това, за да 

преподава образованието по правата на човека и 

да популяризира въпросите на младежките 

малцинства, обучителят или фасилитаторът 

трябва да притежава подходящи умения, 

компетенции и знания, за да насърчи 

отношението на толерантност, уважение, 

солидарност и отговорност към тези, които се 

нуждаят от това..  
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Има различни теми, които трябва да бъдат 

включени в обученията за правата на 

малцинствата, които могат да варират в 

зависимост от контекста на работата, нуждите на 

целевите групи и използваните подходи. В тази 

глава младежки работници и преподаватели ще 

имат възможност да видят някои от тях 

Обучение за човешки права 

Някои групи имат особена нужда от образование 

по правата на човека – някои, защото са особено 

уязвими към нарушения на правата на човека, 

други, защото заемат официални длъжности и 

защитата на правата на човека е тяхна 

отговорност, трети поради способността им да 

влияят и да образоват.

 

Ефективното образование по правата на човека 

може да донесе много ползи за всички членове на 

обществото, като доведе до промени в 

ценностите, отношението и поведението, както и 

да даде възможност на хората за социална 

справедливост. Младежките работници и 

преподаватели имат важната роля да проучат 

начини за включване не само на своите целеви 

групи в образованието по правата на човека, но и 

на цялата общност. По този начин преподаването 

за и по човешките права може да достигне до 

всички участници и да бъде от полза за цялото 

общество. 

Според Десетилетието на правата на човека на 

ООН 2, образованието по правата на човека може 

да бъде определено като „усилия за обучение, 

разпространение и информация, насочени към 

изграждане на универсална култура на правата на 

човека чрез предаване на знания и умения и 

формиране на нагласи, които са насочени към 

насърчаване на разбирателството, уважението, 

равенството между половете и приятелството 

между всички нации, коренни народи и расови, 

национални, етнически, религиозни и езикови 

групи“. Съществуват обаче много други 

дефиниции на образованието по правата на 

човека, тъй като всяка организация и действащо 

лице, което работи за насърчаване и защита на 

правата на уязвимите групи, носи своя собствена 

гледна точка. А ти? Имаш ли собствена 

дефиниция? 

Обучението по правата на човека е съществена 

част от обученията по правата на човека на 

малцинствата. Знанието и зачитането на правата, 

които младите хора могат да получат от него, в 

съчетание с разбиране, уважение и толерантност 

към различията, могат да дадат възможност на 

младите хора да се справят с предразсъдъците, да 

подобрят взаимоотношенията и да създадат 

култура на правата на човека. Образованието по 

правата на човека е от съществено значение за 

активното гражданство в едно демократично и 

плуралистично гражданско общество. 

Гражданите трябва да могат да мислят критично, 

да правят морален избор, да заемат принципни 

позиции по въпросите и да измислят 

демократични курсове на действие. Участието в 

демократичния процес означава, наред с други 

неща, разбиране и съзнателен ангажимент към 

основните ценности на правата на човека и 

демокрацията, като равенство и справедливост, и 

способността да разпознава проблеми като 

 
2 OHCHR | United Nations Decade for Human Rights Education 
(1995-2004) 
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расизъм, сексизъм и други несправедливости като 

нарушения на тези ценности. Активното 

гражданство означава също участие в 

демократичния процес, мотивирано от чувство за 

лична отговорност за насърчаване и защита на 

правата на всички. Но за да бъдат ангажирани по 

този начин, гражданите трябва първо да бъдат 

информирани. 

Нарушенията на правата на човека се случват 

навсякъде, не само в други страни, но и у дома, 

поради което образованието по правата на човека 

е важно. Само с пълно осъзнаване, разбиране и 

зачитане на правата на човека, младежките 

работници и преподаватели могат да се надяват 

да развият култура, в която правата на човека се 

зачитат, а не се нарушават. Образованието по 

правата на човека има капацитета да произведе 

множество положителни резултати в полза на 

младежките малцинства, включително подобрено 

чувство за собствено достойнство, повишена 

емпатия и намаляване на тормоза и вредното 

поведение в училище, на работното място или 

другаде. Ако хората не бъдат обучени за своите 

права и правата на другите, те няма да могат да 

реализират собствените си права или ефективно 

да се застъпват за другите. Всеки човек, който 

участва в образователния процес по правата на 

човека, трябва да има цялостно и изчерпателно 

разбиране на ключовите принципи, норми и 

стандарти за правата на човека, като тяхната 

универсалност и неделимост. 

Включването на образованието по правата на 

човека в обучението по човешки права на 

малцинствата цели също така да повиши 

осведомеността на участниците относно 

настоящите предизвикателства, пред които са 

изправени младежките малцинства на местно, 

национално или международно ниво за 

упражняването на техните човешки права и да 

отрази ролята на образованието по правата на 

човека за справяне с тези предизвикателства. . 

Освен това участниците трябва да бъдат 

насърчавани да предприемат действия на местно 

или глобално ниво, както и да разсъждават върху 

подхода, основан на правата на човека, и неговата 

приложимост в образованието и младежката 

работа.       Diversity and inclusion 

По-специално, 

културното 

многообразие 

като явление 

трябва да бъде 

разгледано не 

само за 

запазване на 

правата и 

нуждите на 

хората, но и за 

подчертаване на 

ценностите, които са свързани с него. Културното 

разнообразие, или понякога наричано 

мултикултурализъм, е качество на разнообразни и 

много различни култури3.  

Културното многообразие е система, която 

признава и зачита съществуването и 

присъствието на различни групи хора в рамките 

на едно общество. Признаването, че светът се 

състои от много различни хора от различни среди 

и култури, е първата стъпка към едно по-

разбиращо и хармонично общество. Различията 

не са това, което ни разделя, а по-скоро трябва да 

се празнува като нещо, което ни обединява като 

хора. 

Разбирането обаче е решаваща стъпка преди 

приемането и оценяването, поради което 

включването на темата за разнообразието в 

обучението по права на малцинствата е много 

важно. Обучението за многообразие може да 

повиши расовата, културната и мултикултурната 

 
3 https://globaldiversitypractice.com/what-is-diversity-
inclusion/ 
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осведоменост, знания и комуникация на 

участниците. Обучението за многообразие може 

да има много ползи на местно или международно 

ниво, като помага за предотвратяване на 

нарушения на гражданските права, увеличава 

включването на различни групи за идентичност и 

насърчава приобщаваща среда. Възприемането на 

културното разнообразие и овластяването на 

различни групи може да помогне на младите хора 

да създадат благоприятна среда за изграждане на 

разнообразни общности, където всеки човек се 

чувства включен, признат и оценен. 

Да се научим да свързваме контрастиращи 

културни идентичности е основна грижа за 

младите хора, особено за младежките 

малцинства. Следователно, младежките 

работници и преподавателите трябва да 

подкрепят онези младежки малцинства, които 

могат да преминат през процес на непряка 

виктимизация, когато тяхното собствено развитие 

и лична културна идентичност не се разглеждат 

или не се вземат предвид. Признаването на 

съществуването на множество културни 

идентичности в рамките на национални и 

регионални граници и приемането на действия и 

политики за справянето с тях са жизненоважни за 

премахване на предразсъдъците, стереотипите и 

конфликтите, за да се гарантира здравословно 

културно многообразие. 

Включвайки многообразието и включването в 

обучението за човешки права на малцинствата, 

младежките работници могат да повишат 

информираността, знанията и разбирането на 

участниците за концепцията за многообразието, 

за да развият компетенции за справяне с този 

проблем в обучението и практиката на 

младежката работа. Освен това разбирането на 

културното многообразие може да мотивира 

участниците да предприемат действия за 

насърчаване на равенството и да ценят 

различията в техните реалности. 

Чрез неформални подходи младежките работници  

могат да достигнат до определена целева 

аудитория по различен начин, като компенсират 

неспособността на формалното образование да 

отговори на всички образователни нужди на 

индивида. Те могат да събират заедно млади хора 

от различни среди, като младежи, които в 

ежедневието си се сблъскват със стереотипи и 

предразсъдъци поради културния, етнически 

произход или физическия си вид, както и млади 

хора, работещи с уязвими, маргинализирани 

групи в своите общности. Такива дейности могат 

да допринесат за по-отворена местна общност 

към толерантен диалог, социално включване и 

приемане и да преодолеят различията чрез 

приобщаваща практика, която се бори с 

негативните нагласи. 

Стереотипи, предрасъдъци и дисркриминация 

 Темата за стереотипите, предразсъдъците и 

дискриминацията е много сложна и разнообразна, 

но е много важно младежките работници и 

педагози да включат част от своите обучения за 

правата на малцинствата, като винаги вземат 

предвид целевите групи, техните нужди и 

очакваните резултати от обучението. 

Термините стереотип, предразсъдъци и 

дискриминация често се използват 

взаимозаменяемо в ежедневния разговор и са 

особено вредни за младежките малцинства. 

Стереотипите и дискриминацията могат да 
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ограничат възможностите на младежите от 

малцинства по отношение на личностно и 

професионално развитие. 

Стереотипите са твърде опростени обобщения за 

групи хора. Стереотипите могат да се основават 

на раса, етническа принадлежност, възраст, пол, 

сексуална ориентация - почти всяка 

характеристика. От друга страна, 

предразсъдъците се отнасят до вярванията, 

мислите, чувствата и нагласите, които някой има 

за дадена група. Независимо от формата и 

намерението си, предразсъдъците винаги имат 

потенциал да причинят вреда, защото намаляват 

стойността, статуса или значението, придавано на 

хората от „другата група“. Предразсъдъкът не се 

основава на опит; вместо това, това е 

предубеждение, произлизащо извън 

действителния опит. Въпреки това много хора все 

още предпочитат да вярват в предразсъдъците, 

забравяйки принципа на равенство и равни права. 

Докато предразсъдъците се отнасят до 

предубеденото мислене, дискриминацията се 

състои от действия срещу група хора. 

Дискриминацията може да се основава на 

възраст, религия, здраве и други показатели. 

Например, LGBTIQ младите хора попадатв 

категория хора в неравностойно положение 

поради тяхната сексуална ориентация, която 

често се припокрива с отрицателна 

дискриминация, основана на пол, увреждане, 

етнически произход или религия. Включването на 

млади хора в изследване на човешките права, 

свързани с LGBTQ общността и еднополовите 

семейства, може да разбие LGBTIQ стереотипите 

и предразсъдъците, да намали хомофобското 

мислене, както и да разпространи толерантност и 

приемане на различни форми на партньорство. 

Освен това, включването на младежи от LGBTQ 

общности, членове на етнически малцинства и 

др., и други млади хора, може да помогне на 

младите хора да разберат и приемат културата на 

откритост и толерантност. Младите хора биха 

могли да станат решаващи участници в 

премахването на предразсъдъците, 

дискриминацията и омразното мислене, 

насърчаването на взаимното уважение и 

равенството на местно и международно ниво. 

Разбирането от първа ръка на реалността, която 

изпитват представителите на LGBTQ общност 

хора, откривайки всички препятствия и 

предизвикателства от ежедневния си живот, може 

да има цялостно положително въздействие за 

цялото общество. 

Благодарение на обучения за правата на 

малцинствата или дейности, фокусирани върху 

въпросите на LGBTIQ, младежките работници и 

преподаватели могат да се справят с проблеми, 

които засягат LGBTIQ младите хора и да 

помогнат за повишаване на самочувствието и 

самоприемането им. Освен това, работейки 

заедно с други общностни групи или 

организации, младежките работници могат да 

повишат осведомеността относно хомофобския 

тормоз и дискриминацията. Като предприемат 

стъпки за видима подкрепа на LGBTIQ 

младежите и техните права, съюзниците могат да 

играят критична роля в спирането и дори 

предотвратяването на тормоза и 

дискриминацията срещу LGBTIQ младежите, 

като гарантират тяхната безопасна среда. 

Други малцинствени групи, които се сблъскват с 

много стереотипни нагласи и дискриминация, са 

мигрантите и бежанците. 

На международно ниво не съществува 

универсално приета дефиниция за „мигрант“. 

Въпреки това, според Международната 

организация по миграция, мигрантът е лице, 

което се отдалечава от мястото на обичайното си 

пребиваване, независимо дали в рамките на 

дадена страна или през международна граница, 
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временно или за постоянно и по различни 

причини. 

Бежанците по дефиниция са тези, които вече не 

са сигурни в собствената си държава и 

следователно са принудени да напуснат. Но в 

същото време те спешно се нуждаят от убежище 

някъде, нямат право на пребиваване в рамките на 

международната държавна система. Те вече не се 

ползват с права като граждани на родната си 

държава, нито като граждани на държавата, в 

която искат да влязат. Те са лишени от 

граждански права и следователно бездомни по 

света. 

Днес една от ключовите пречки, възпрепятстващи 

интеграцията на мигрантите и равния достъп до 

човешки правата  в приемащите общества, са 

постоянните антимигрантски настроения и 

дискриминационни практики. Такива настроения 

и практики често се подсилват от 

законодателство, регулации и политики за 

ограничаване на миграционните потоци, както се 

вижда от нарастващата тенденция за 

криминализиране на незаконната миграция. 

Следователно справянето с негативните 

възприятия за мигранти и бежанци в приемащите 

общности е ключов елемент за насърчаване на 

тяхната интеграция и засилване на техния принос 

за развитието. 

Младежките работници могат да изградят 

национален и международен капацитет за 

премахване на дискриминацията, свързана с 

миграцията чрез консултантски услуги, 

изследвания и анализи, повишаване на 

осведомеността и мобилизиране на подкрепа за 

антидискриминационни мерки – като 

законодателство, политики и програми. Чрез 

инициатива за намаляване на предразсъдъците, 

като междукултурен, междугрупов контакт, 

обучения за мноогбразие и учене от връстници, те 

могат да се справят с расизма и дискриминацията 

като част от цялостен отговор на включването на 

мигрантите и бежанците. Подобни дейности 

могат да окажат голямо въздействие върху 

местните общности, които ще развият 

положително отношение към мултикултурната и 

многообразна Европа, която имаме днес, и ще 

насърчат положителни чувства за приобщаване, 

борба със стереотипите и предразсъдъците към 

мигрантите и бежанците. 

Младежките организации и младежките центрове 

могат да се обърнат към други организации, 

които работят директно с бежанците, и по този 

начин да внесат добавена стойност към вече 

съществуващите мерки за интеграция. Като си 

сътрудничат, те могат да създадат безопасни 

пространства, където местната общност може да 

участва в уважителен диалог за справяне, 

предотвратяване и/или борба с дискриминацията, 

ксенофобията и расистките и антисемитските 

възгледи. Където е уместно, дейностите на тези 

безопасни пространства могат да бъдат 

промотирани чрез информационни и 

комуникационни медии. 

Насърчаването на положителни идеи по 

отношение на миграцията и борбата с възхода на 

крайните политически движения трябва не само 

да бъдат приоритет за всяка държава-членка, но 

също така и водеща дейност за младежки 

работници. Успешните инициативи за интеграция 

и приобщаване винаги трябва да отчитат 

индивидуалните характеристики, които 

представляват специфични предизвикателства за 

хората с мигрантски произход, като пол или 

религиозен произход. Успешната интеграция и 

приобщаване зависи както от ранни действия, 

така и от дългосрочен ангажимент и се основава 

на създаването на партньорства с всички 

участващи: мигранти, приемащи общности, 

социални и икономически партньори, 

гражданското общество и частния сектор. 
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Младежките работници могат да въвеждат и 

подготвят младежите да използват  алтернативни 

разкази, основани на правата на човека, насочени 

към насърчаване на зачитането на човешкото 

достойнство и солидарността между групи и 

индивиди. Често ксенофобските или расистки 

позиции срещу миграцията се оправдават чрез 

аргументи, основани на икономика, като „не 

можем да си позволим да ги храним всички“, 

„нямаме достатъчно работа или пари за тях“ и „те 

натоварват нашето благосъстояние“. Следващите 

„Мигрантите могат да помогнат със 

застаряващата европейска демография“ или „те 

вършат работата, която европейците вече не 

искат да вършат“ са добри и широко 

разпространени примери за противоположна 

позиция. Разказът, основан на правата на човека, 

трябва да допринесе за реализирането на 

свободите и правата на индивидите и групите. 

Контра и алтернативни разкази могат да се 

използват от младежки работници и 

преподаватели, когато искат да образоват и 

повишат осведомеността, да мобилизират другите 

или когато изразяват солидарност с жертвите и 

общите целеви групи. Включването на такива 

теми в обучения за правата на малцинствата е от 

решаващо значение за насърчаването на 

човешките права на малцинствата и е особено 

полезно и необходимо за справяне и 

неутрализиране на текста или съдържанието на 

омразните послания срещу малцинствата. 

Равенство между половете 

Въпреки нарастващия интерес на националните 

права и правата на малцинствата и равенството 

между половете и постигането на значителен 

напредък в производството, анализирането и 

разпространението на данни за джендър 

статистика в много европейски страни, 

статистиката отразяваща реалностите на жените 

от малцинствата (в рамките на малцинствените 

групи и по отношение на масовото население) са 

оскъдни. Въпреки това, за много жени фактори, 

свързани с тяхната социална идентичност, като 

раса, цвят, етническа принадлежност и 

национален произход, се превръщат в „разлики, 

които са същствени. Тези фактори могат да 

създадат проблеми, които са уникални за 

определени групи жени или които засягат 

непропорционално някои жени спрямо други. 

  

Когато подготвят обучение по правата на човека, 

младежки работници могат да включат и 

тематични работилници по въпросите на 

равенството между половете и малцинствата, тъй 

като полова и расовата дискриминация, пред 

която са изправени жените в европейското 

общество, е широко разпространена. Докато 

расата е една от причините за неравенството, а 

полът е друга, те не са взаимно изключващи се 

форми на дискриминация. Всъщност твърде често 

те се пресичат, което води до сложна или двойна 

дискриминация. Когато расата на жената се вземе 

предвид, двойната тежест на полова и расова 

дискриминация и свързаната с нея 

нетолерантност става очевидна. Областите на 

особена загриженост включват неблагоприятните 

условия, пред които са изправени жените от 

малцинствата на пазара на труда, трафика на 

жени и расовото насилие срещу жени. 

Чрез дейноси, основани на равенството между 

половете, младежки работници и преподаватели 



 

 

 
18 

могат да подобрят компетенциите на 

участниците, свързани с правата на жените. 

Проблемите, които обикновено се свързват с 

представите за правата на жените, включват, 

макар и не ограничени до, правата на: телесен 

интегритет и автономия; гласуване (избирателно 

право); работа; справедливо заплащане или равно 

заплащане; собствен имот; достъп до 

образование; да служат в армията или да бъдат 

мобилизирани; сключват правни договори; и да 

има брачни, родителски и религиозни права. 

Освен това жените от етническите малцинства в 

неравностойно положение например изпитват по-

голям риск от социално изключване и бедност, 

отколкото мъжете от тяхната общност и жените 

от етническо мнозинство, особено при достъп до 

заетост, образование, здравеопазване и социални 

услуги. До известна степен това се дължи на 

ролите на половете, които се запазват в някои от 

най-неравностойните етнически малцинствени 

общности (като ромите). Рисковете от социално 

изключване са особено важни за силно мобилни 

общности, като номадски и мигрантски групи. 

По-специално в случая на ромските жени, 

справянето с обичайните трудности на 

социалното включване, понесени от жените, 

принадлежащи към мнозинството от населението, 

показва допълнителни затруднения, утежнени от 

специфичната ромска култура, която се основава 

на „традиционни“ и строго разделени роли на 

половете, които може да попречи на личностното 

развитие на момичетата и жените. 

По този начин равенството между половете и 

малцинствата е много важен въпрос, който трябва 

да се насърчава между младите хора, което може 

да има решаваща роля за повишаване на 

осведомеността и разбирането за  

предизвикателствата пред малцинствата, пред 

които могат да се сблъскат. Притежавайки знания 

и подходящи умения, младежите могат да 

извършват действия за подобряване на 

равенството и борбата срещу насилието, основано 

на пола, както и да действат като защитници на 

човешките права на малцинствата. Чрез обмен на 

опит, добри практики и методологии те могат да 

повишат осведомеността относно равенството 

между половете, дискриминацията и превенцията 

на насилието. Като улесняват съвместните 

дейности на млади хора от различни културни, 

етнически и религиозни среди, те могат да 

развият интеркултурното обучение на младите 

хора, стимулирайки размишленията върху 

различията в ценностите. 

Освен това, пряката работа с момичета и жени от 

малцинствени групи е от решаващо значение за 

тяхното овластяване, както в непосредствен, така 

и в дългосрочен план. Подобни дейности могат да 

укрепят самочувствието им, преодоляване на 

социални или лични бариери. 

Въпреки това, когато се организират дейности в 

групи от жени от етническите малцинства, трябва 

да се вземе предвид специфичното положение на 

тези жени. Важно е да имате познания и 

осведоменост за произхода на участника, 

неговата специфична културна ситуация и 

етническата и социална среда и за техните 

специфични и културни бариери и проблеми. От 

голямо значение е да бъдем изключително 

разумни към тези културно специфични въпроси. 

Младите жени от различни етнически 

малцинствени групи могат да имат различни 

културно специфични нужди, бариери и 

проблеми, с които трябва да работят, по 

определен начин. Техните собствени граници 

могат да бъдат по-малко ясни и силни поради 

произхода и етническата им среда. Те може да не 

са свикнали да изкават собственото си мнение и 

да говорят за чувствата си в група. В допълнение, 

общ проблем, който много млади етнически жени 

имат, е потисничеството и често силен контрол, 

от който страдат в собственото си семейство и 

дори от цялата етническа общност. 
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Важно е също така младежките работници и 

педагозите да имат предвид, че младите жени от 

етническите малцинствени групи страдат от 

двойно потисничество. Те страдат от същото 

потисничество, което мнозинството жени, плюс 

културно специфичното потисничество. Те са 

както жени, така и етнически жени. Това ги прави 

изключително уязвими и допълнително се 

нуждаят от инструменти за овластяване, тъй като 

овластените жени имат свобода на избор и 

действие. Това от своя страна им позволява да 

влияят по-добре на хода на живота си и на 

решенията, които ги засягат. 
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Глава 3. Обучение за права на 
малцинствата. Казуси 

I. Въведение 

В тази глава ще разгледаме две много мощни и 

ефективни програми за обучение права на 

малцинствата. Една от тях е насочена към 

защитници на правата на човека и правата на 

малцинствата САМО от малцинствен 

произход/национални или етнически, религиозни 

и езикови малцинства/, за които трябва да бъдете 

номинирани от самата общност или НПО и не 

може да бъде индивидуално заявление. Другата 

програма е малко по-различна и е отворена за 

всякакви активисти или защитници на правата на 

човека, само с ограничения за страната. И двете 

програми предоставят отлична възможност за 

активисти за правата на малцинствата да се 

развиват, израстват, повишават своите знания, 

опит и компетентност, като предоставят 

задълбочено наблюдение преди, по време и след 

програмата. Стипендиантските програми на ООН 

по правата на човека предоставят на избрани лица 

възможност за интензивно обучение за 

международните механизми и стандарти за 

правата на човека. Те администрират шест 

програми, насочени към укрепване на капацитета 

на определени групи или лица в работата им в 

областта на правата на човека. 

 

II. Програма за стипендии на 

малцинствата 

 

Програмата за стипендии на малцинствата е 

цялостна програма за обучение за защитници на 

правата на човека и правата на малцинствата, 

принадлежащи към национални, етнически, 

религиозни и/или езикови малцинства. 

Получатели: Защитници на правата на човека и 

правата на малцинствата, принадлежащи към 

национални или етнически, религиозни и езикови 

малцинства. 

Стартирана през 2005 г., Програмата за 

стипендии на малцинствата (MFP) е най-

изчерпателната програма за обучение на OHCHR 

за защитници на правата на човека и правата на 

малцинствата, принадлежащи към национални 

или етнически, религиозни и езикови малцинства. 

В края на програмата стипендиантите трябва да 

имат общи познания за системата на 

Организацията на обединените нации, 

международните инструменти и механизми за 

правата на човека като цяло и тези, които са 

свързани с малцинствата в частност, и да могат да 

обучат допълнително своите 

общности/организации. Освен това програмата 

служи като възможност за активисти за правата 

на човека, работещи за защита и насърчаване на 

правата на малцинствата, да разширят базата на 

своите партньори чрез изграждане на 

стратегически диалог с колеги активисти от целия 

свят, ООН, съответните базирани в Женева НПО, 

между други партньори. 

Програмата е достъпна на 3 езика-Английски, 

Арабски и Руски 

Критерии: 

- Кандидатът трябва да принадлежи към 

национално, етническо, езиково или религиозно 

малцинство (лица, които не принадлежат към 

малцинствена група, няма да бъдат взети под 

внимание, дори ако имат тесни връзки с 

малцинствени общности и/или организации). 
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- Официалното образование не трябва да бъде 

ограничение за участие в Програмата за 

стипендии на малцинствата, ако може да се 

демонстрира подходящ опит. 

- Кандидатите трябва да имат способност, 

желание и възможност да обучават други лица, 

принадлежащи към малцинства, след завръщане в 

съответните им общности/организации и трябва 

да се съгласят да направят това. 

-Кандидатите трябва да имат добри работни 

познания на езика, на който се предава 

програмата. 

-Кандидатът трябва да бъде предложен и 

неговата/нейната кандидатура подкрепена от 

неговата/нейната организация и/или общност. 

Желателно е спонсориращата организация да има 

стабилен избирателен район или членство, да е 

представителна, да работи по въпроси на 

малцинствата и да се състои от лица, 

принадлежащи към малцинства. 

-Общата цел на Програмата за стипендии на 

малцинствата е да предложи на лицата, 

принадлежащи към малцинствата, възможност да 

придобият знания и умения в областта на 

международните права на човека, за да 

подпомогнат своите организации и общности в 

защитата и насърчаването на правата на човека и 

малцинствата. 

Ето защо е важно кандидатът, предложен и 

номиниран от малцинствена организация или 

общност, да бъде някой, който ще се върне в 

своята НПО, за да работи в тази област. 

Важно: Ако вашата общност се идентифицира 

като коренно население, моля, не 

кандидатствайте за тази програма, а за 

програмата за стипендии за коренното 

население. Моля, имайте предвид, че Indigenous 

Fellowship е отделна програма и има различни 

формуляри за кандидатстване и срокове. 

След като преминете през програмата и се 

върнете обратно във вашата общност, можете да 

подадете малък проект за изпълнение с помощта 

и наставничеството на персонала на програмата и 

вашия ментор. По този начин програмата ви дава 

не само знания, инструменти, опит, но и 

необходимата подкрепа, за да израснете като 

активист за правата на човека и да направите 

промяна в собствената си общност, справяйки се 

с проблемите с правата на малцинствата. Освен 

това, това, което също е важно в организацията, е, 

че трябва да бъдете номинирани от организация 

или самата общност - така че това не е просто 

индивидуално предложение и изисква връзка и 

контакт  с местната малцинствена група или 

организация, за да се прехвърли компетентността 

и набор от умения, както и най-добри практики, 

придобити по време на програмата. Програмата 

също е ценна, защото ви дава възможност да се 

свържете с професионалисти, работещи в 

областта от персонала на ООН, и да получите 

реален практически опит чрез програмата. Като 

недостатък на програмата/ако може да се счита за 

такава/ е критериите за допустимост – САМО 

хора от малцинствен произход могат да вземат 

участие, което ограничава всички останали 

активисти за правата на малцинствата. 

Програмата обаче от друга гледна точка е доста 

успешна и въздействаща по отношение на фазата 

на проследяване – тъй като участниците са от 

общностите, те нямат проблеми с достъпа или 

влизането в общността като „аутсайдер“. 

Участниците са напълно наясно със ситуацията с 

правата на малцинствата в техните страни, тъй 

като идват от тези общности и са се сблъсквали с 

тези реалности. 

 Обучение за местната общност от Български 

алумни на прогрмата 

OHCHR подкрепи проект, представен от бивш 

член на малцинството от ромска общност в 

България за организиране на обучителен курс в 
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община Полски Тръмбеш през декември 2006 г. 

Проектът даде възможност на неговата 

организация „Ромите заедно“ да организира 

обучителен семинар за ангажиране и оборудване 

на местната ромска общност да приложи на 

практика 2005-2015 г. „Десетилетие на ромското 

включване”, както е определено от девет държави 

от Централна и Югоизточна Европа. Участниците 

разработиха стратегия за засилване на участието 

на ромите в официалното вземане на решения, 

особено в областите, където техните права и 

ежедневен живот са най-засегнати. Те 

предложиха Общинският съвет да създаде 

постоянен орган от представители на местните 

малцинства, който да дава политически принос 

по въпросите на малцинствата, и това беше 

прието от кмета и ръководителя на Общинския 

съвет. 

III. Осигуряване на гражданско участие в 

малцинствени общности 

 

 
Програмата е отворена за участници от страните 

от Централна и Източна Европа и Съединените 

щати. Основните целеви групи са: групи за 

граждански натиск, обществени активисти и/или 

обществени организатори, работещи с 

малцинствени групи. Основната цел на 

програмата е да предостави възможности за 

професионално развитие на лидерите, да създаде 

форум за сътрудничество и взаимно обучение 

между американски и чуждестранни  активисти за 

правата на малцинствата и да изгради глобална 

мрежа от професионалисти.Програмата за обмен 

е дългосрочен ангажимент, включващ работа на 

терен в местата на участниците, 42-дневно 

посещение в Съединените щати, последващо 

участие в приемането на американски ментори и 

работа в мрежа с други участници, преминали 

през програмата. 

Програмите за обмен на GLC Teach Democracy се 

координират от неформалния консорциум с 

водещата организация WSOS Community Action. 

Програмите се финансират от Държавния 

департамент на САЩ. 

ЦЕЛИ: 

● развивитие и подобрение лидерските и 
професионални умения и оказване положителна 
промяна в работните си места и общности; 

● изграждане на взаимно разбирателство и 
създаване на трайни и устойчиви партньорства. 

● Стипендианти от ЕС ще научат американските 
практики за поддържане на гражданско участие и 
застъпничество с малцинствените общности 

● проучване различни методи за организиране на 
общността за гражданите, които решават 
проблеми в собствените си общности 

● придобиване умения за развитие на лидерство в 
общността и придобиване практически опит в 
организации на гражданското общество в САЩ. 

● Европейските участници ще наблюдават ролята 
на своите колеги от САЩ и ще придобият 

задълбочени знания и опит, както и адаптивни 
подходи, които могат да прилагат след 
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завръщането си.

 

Кой и как да кандидатства: 

За да кандидатстват за програмата за обмен на 

стипендии, кандидатите трябва: 

● да е на възраст от 25 до 40 години; 

● имат добри организационни и управленски 

умения 

● да се интересуват от дългосрочно 

международно сътрудничество 

● имат добри комуникационни и презентационни 

умения 

● да владеете писмено и устно английски език 

● бъдете самонасочени и способни да работят 

ефективно в междукултурна среда 

● демонстриране на лидерски способности 

● да бъде на разположение за 42 дни в САЩ 

● да бъде на разположение за приемане на 

ментори от САЩ в собствените им страни за поне 

3 дни 

За да кандидатстват за програмата за обмен на 

стипендии, кандидатите трябва да попълнят 

формуляра за кандидатстване и да приложат 

следните документи: 

1. Есе на английски- защо и как работите с 

малцинствени популации и избройте всеки опит 

на терен или история на успеха, който може да 

имате в работата с тях (Не повече от 2 въведени 

страници, с единичен интервал.) 

2. Декларация за интерес от организацията, която 

бихте искали да представлявате в тази програма, 

в която се посочва, че те се интересуват от 

използването на общностно организиране в 

своите дейности и ще приветстват ментора от 

САЩ в организацията си и ще подкрепят вашите 

дейности преди и след пътуването в САЩ. 

3. План за действие за 6-8 месеца работа на терен 

преди пътуването в САЩ (по образец на GLC). 

4, Сканирано копие на вашите паспортни 

биографични страници (с вашата снимка и дата 

на раждане върху него) 

5. Паспортен размер на снимка на главата пред 

бяла стена с висока разделителна способност 

Преглед на програмата: 

Кандидатите трябва да подготвят 5-месечен план 

за действие, който да бъде приложен преди 

пътуването в САЩ, като се фокусира върху 

теренния опит в организирането на общности – 

или участие в дейности по организиране на 

възпитаници, или чрез проектиране на програма в 

собствената им малцинствена общност, свързана 

с текущата им работа или участие на доброволци. 

Този опит трябва да бъде обобщен в доклад, 

преди да пристигне в САЩ, така че приемащите 

организации в САЩ да могат да разработят част 

от програмата за стипендии за европейския 

участник въз основа на различния опит на място. 

4 Като част от обмена, делегации от САЩ ще 

посетят участниците в техните страни за около 2 

седмици, за да участват в семинари, работни 

срещи, да посетят организациите на кандидатите, 

да предоставят консултации и наставничество на 



 

 

 
24 

място. Кандидатите се насърчават да си 

сътрудничат с програмни директори и партньори 

на GLC в страната при подготовката на тези 

събития, да участват в семинарите с презентации 

за опита, придобит по време на стипендията в 

САЩ, и да насърчават други да се присъединят и 

да се възползват от този опит. Европейските 

участници ще участват активно в организирането 

на посещението на американските ментори в 

тяхната организация за няколко дни, както и ще 

подпомагат съвместното обучение с техните 

ментори от САЩ и други възпитаници. 

5/ След завръщането си стипендиантите ще 

станат част от мрежата на възпитаниците в своята 

страна и ще участват в учебни кръгове за взаимно 

обучение и споделяне на опит и ще работят в 

тясно сътрудничество с Държавния директор на 

GLC в собствената си страна. 

6/ Възпитаниците ще предоставят редовни 

актуализации на държавните директори на GLC, 

както и на мениджъра на проекти на GLC в САЩ 

чрез онлайн комуникация за това как новите идеи 

са били приложени в техните организации и 

какво въздействие е оказала тази програма. 

Историите на успеха на възпитаниците ще бъдат 

публикувани преди края на периода на 

безвъзмездна помощ и се очаква всеки 

стипендиант да допринесе с организационна 

история в рамките на 6-9 месеца след 

завръщането си. 

Финансови и административни условия на 

програмата 

Ще бъдат покрити здравни осигуровки, 

транспорт, настаняване (4-седмичен домашен 

престой с американски семейства, 2 седмици в 

хотели с двойни стаи), храна и културни 

програми. Участниците трябва да имат валиден 

паспорт. Участниците трябва да покрият 

собствените си разходи, направени в собствената 

им страна (пътуване за интервюта, подготовка за 

визи и пътуване в чужбина от и до посолството и 

летището, храна или настаняване по време на 

посещение в посолството, преди заминаване или 

след пристигане). От избраните участници (и 

заместници) се изисква да присъстват на 

дейностите, свързани с програмата (срещи за 

ориентиране, интервю в посолството на САЩ) и 

последващи семинари във всяка страна. 

Най-ценното в тази програма е наставничеството, 

предоставено във всички фази, което ви дава 

възможност да приложите на практика всички 

умения, компетентност и знания, придобити по 

време на програмата. Освен това програмата е 

ориентирана и към последващи проекти и 

осигуряване на ефект и въздействие на местно 

ниво. 

Това, което също е доста уникално в програмата, 

е, че вашите ментори също идват да посетят вас и 

местната общност, като помагат, насочват и 

обучават вашите последващи проекти и 

реализиране на идеи. Програмата също така дава 

възможност на участниците да правят посещения, 

да посещават обучения и семинари за 

малцинства, да извършват работа на терен, да се 

срещат с различни професионалисти, 

правозащитници, дори политици и представители 

на други заинтересовани страни. 

Интересно е и изискването за план за действие 

като част от процеса на подбор – той ви дава 

възможност да работите, развивате и реализирате 

някои от вашите идеи с пълното наставничество и 

подкрепа/дори финансова/ за тях. По този начин 

има реална полза и осезаеми резултати във 

вашата местна общност. 
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Глава 4:Предизвикателства 

Дефинирането на малцинствата е сложно 

начинание. Отне десетилетия, за да се доближим 

до постигането на някаква дефиниция на термина 

"малцинства". 

Официално правата на малцинствата са част от 

универсалния режим за правата на човека. Този 

режим се състои от международни документи, 

договори за правата на човека, декларации и 

препоръки за правата на човека, органи за 

наблюдение на правата на малцинствата и 

правото на образование. Съществуват и редица 

правителствени и неправителствени участници, 

които работят за насърчаване на универсалните 

ценности на правата на човека и оттам на правата 

на малцинствата. Освен това има множество 

статии и прегледи на документи и договори и 

техните последици, които са публикувани. 

От началото на Десетилетието на ООН за 

образование по правата на човека през 1995 г. 

много междуправителствени органи потвърдиха 

значението на правата на човека и ролята на 

образованието по правата на човека (HRE) в 

подпомагането на преодоляването на 

дискриминацията и несправедливостта, 

произтичащи от етнически, расови, езикови или 

религиозни разлика. Добър преглед на значението 

на образованието по правата на човека може да се 

намери в бележката на генералния секретар на 

ООН от 1996 г. 

Освен това през 1999 г. Организацията на 

обединените нации публикува компилация от 

всички документи на ООН, включително правото 

на образование по правата на човека за всички 

(United Nations 1999). В поне четири от 70+ 

международни и регионални декларации, 

договори и препоръки относно правото на 

образование (напр. от ООН, Организацията на 

африканското единство, Организацията за 

сигурност и сътрудничество в Европа, 

Международната организация на труда, 

ЮНЕСКО и Съвета на Европа) се подчертава 

важността на образованието по правата на човека 

и правата на за малцинствата (Обединени нации 

1999). Въпреки това, международните правни 

рамки и държавните ангажименти за защита и 

насърчаване на правата на малцинствата са само 

една стъпка в правилната посока. Устните думи, 

подготовката на проекти и декларации за 

защитни мерки са много добре, но най-важната 

стъпка е да се убедят държавните органи, че е в 

полза на обществото като цяло, че образованието, 

особено секторът на формалното образование, 

развива образованието за права и гарантира, че 

въпросите на малцинствата са включени в това. 

Общата цел на образованието по правата на 

човека е да образова всички членове на 

обществото да се уважават един друг и да 

включват, а не да изключват малцинствата. HRE с 

фокус върху правата помага за насърчаване на 

мира и толерантността, като помага за 

премахване на дискриминацията, това проправя 

пътя за култура на правата на човека, както е 

посочено във Всеобщата декларация на ООН за 

правата на човека от 1948 г. Следователно един 

от основните елементи на образованието по 

правата на човека трябва да бъде конкретно 

позоваване на стандартите за правата на човека. 

Ако хората не са наясно със своите и чужди 

човешки права, те няма да могат да претендират 

за тези права или да се борят за тях. 

Образованието за правата на човека е 

комплексно и оперира на 3 нива 
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Ниво 1 – Когнитивно ниво: Това е простото 

познание и информация за стандартите за правата 

на човека. Преподаването на когнитивно ниво 

включва също дискусия за развитието и 

историята, генезиса и корените на човешките 

права, основани на естественото право. 

Когнитивното ниво се фокусира върху 

предаването на информация за правни рамки и 

прокламации като Всеобщата декларация за 

правата на човека (ВДПЧ), седемте договорни 

органа и комитета на системата на ООН, 

договорните органи на Съвета на Европа и 

системата за наблюдение, Международния 

наказателен съд. По въпроса за малцинствата 

трябва да се предостави информация и за 

многобройните декларации и конвенции относно 

правата на малцинствата и техните системи за 

защита. Когнитивното ниво е на най-основното 

ниво, тъй като се занимава с универсални 

ценности, международни стандарти за правата на 

човека и правни рамки, но не води непременно до 

действия - действия, които биха помогнали за 

защитата и насърчаването на правата на човека и 

правата на малцинствата. От това ниво, ето 

няколко предизвикателства, които възникват при 

провеждането на обучения за права на 

малцинствата – липсата на знания и 

компетентност. Образованието по правата на 

човека е огромна тема и изисква много 

задълбочени познания и опит, поради което 

много пъти преподавателите по човешки ресурси 

не го притежават. Например, във формалното 

образование, когато учителите получават ролята 

на преподаватели по човешки ресурси, те често 

не са наистина подготвени и нямат този 

образователен опит и знания по темата. Разбира 

се, това създава проблеми, които водят до не 

толкова високи и устойчиви резултати от 

обучението. 

Ниво 2 – Емоционално ниво и ниво на 

информираност: Това ниво се фокусира върху 

емоционалния отговор – адресиране на 

съзнателното чувство за отговорност към 

нарушенията на правата на човека, например 

прякото/непряко преживяване на 

несправедливост, гняв или преживяването на 

нарушения на човешките права и зверства. 

Това преживяване обикновено предизвиква тъга 

или гняв заради несправедливостта и болката, 

мотивирайки хората да реагират и да се 

ангажират. Именно в този решаващ момент се 

събуждат личните чувства/емоции, повишава се 

осведомеността и хората осъзнават важността на 

нарушенията на правата на човека, признавайки 

несправедливостта и признавайки, че това може 

да доведе до заплахи, гняв и болка. В този момент 

нагласите и поведението на хората се променят 

Това е най-трудното ниво от трите нива, защото 

лесно може да бъде манипулирано от пристрастна 

информация или пропаганда. Въпреки това е 

вярно, че хората могат да реагират различно на 

едни и същи обстоятелства; някои може да се 

разстроят заради несправедливостта, докато 

други остават безразлични. Въпреки това, без 

тази емоционална реакция, тази съпричастност, 

тази тъга, нямаше да се предприемат действия в 

полза на правата на човека. Проучванията 

показват, че хората имат естествено разбиране за 

справедливостта и несправедливостта и 

следователно стават активни участници, ако 

(а) имат чувство за самочувствие и 
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(б) лично са преживели голяма несправедливост 

или са били изложени на проблеми чрез 

разказани им истории 

От това ниво има и малко възникващи проблеми 

в образованието и обучението по човешки права 

на малцинствата – самосъзнанието за нашите 

собствени емоции, вярвания и стереотипи. 

Понякога, дори ако има налични инструменти, 

ресурси и информация, предизвикателството за 

преподавателя по човешки ресурси е да се 

изправи пред собствените си стереотипи и 

предразсъдъци, защото човек трябва не само да 

обяснява и проповядва, но както казват „Правете, 

както проповядвате“, по този начин личният 

примерът е много важен. Много пъти, особено 

във формалното образование, да бъдеш 

преподавател по човешки права на малцинствата 

става този, който е насочен, а не по 

доброволческа воля. Невярата в това, което 

преподавате, става видимо за публиката и рано 

или късно, по този начин 

образованието/обучението по човешки права на 

малцинството няма да има реални и устойчиви 

резултати, както се очаква. 

Ниво 3 - Активното ниво: Най-накрая ставам 

активен! Овластяване на хората, насърчаване на 

способността им да откриват нарушения на 

човешките права и несправедливост. Например, 

помага на хората да подобрят своите 

комуникационни умения, да представят своите 

възгледи и да разбират различните гледни точки, 

предоставяйки на хората умения за разрешаване 

на конфликти, овластяване на хората да използват 

познанията си за националните и международни 

правни системи, за да претендират (например 

чрез омбудсмана), своите правата на човека, да 

станеш активен може също да означава 

присъединяване към НПО и активно участие в 

дейности, изисквайки активисти и адвокатите да 

се възползват от международното право, за да 

помогнат на хората да отстояват своите човешки 

права. Но не става дума само за прекратяване на 

нарушенията на правата на човека чрез лобиране 

в органите за вземане на решения, искане за 

справедливо третиране или положителни 

действия за малцинствата или преодоляване на 

несправедливостта и нарушенията в процесите на 

изграждане на мира; става дума и за насърчаване 

на правата на човека като част от превантивния 

процес (например разработване на механизми за 

разрешаване на конфликти и компетенции за 

вземане на решения) за елиминиране на 

нарушенията на правата на човека в ежедневния 

живот. Самочувствието и чувството, че сте 

овластени да действате срещу несправедливостта 

и неравенството са основните цели на ниво 3 - 

активното ниво. Това е особено важно за 

лидерите на малцинствата, които трябва да 

вземат мерки, за да прекъснат порочния кръг на 

дискриминацията. 

От това ниво отново могат да се назоват много 

предизвикателства. Много пъти, за съжаление, 

преподавателят по правата на малцинствата в 

обучението ще бъде човек със знания, но с нулева 

практика и опит. Така самото обучение става 

предимно теоретично, без практически подход, 

примери, практика. Ако липсата на практика се 

съчетае и с липса на самосъзнание или наличие 

на собствени предразсъдъци и стереотипи, то 

резултатите от обучението и ефекта върху 

групата/участниците няма да са високи. 

Липса на силна връзка между формалното и 

неформалното образование: Едно от 

предизвикателствата на нашето време в 

образованието по правата на човека и особено 

обучението по човешки права на малцинствата е 

работата с представители на етническите 

малцинства, които са обект на предразсъдъци, 

причинени предимно от тяхната различна 

културна идентичност, както и техния социален 

статус. Много често се наблюдава по-ниско ниво 

на образование сред представителите на 
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етническите малцинствени групи, както и 

ранното им отпадане от образователната система 

на страната. 

Проблемът с интеграцията на децата от 

етническите малцинства във формалното 

образование и проблемът с липсата на 

интеркултурно образование в тях като цяло са 

доста проблем за неформалното образование и 

обучаващите в правата на малцинствата. 

Положителните нагласи на хората не се научават, 

а се формират в ранна детска възраст – от 

семейство, детска градина, училище, медии и 

приятелска среда. И като резултат – приемането, 

уважението, уважението на другия, носител на 

разлика от твоя културен модел – език, история, 

обичаи, вяра, традиции. Колкото по-рано децата 

достигнат до „откритието“, че всички хора имат 

еднакви ценности, уважават едни и същи 

добродетели, радват се на едни и същи 

положителни качества и отричат отрицателните, 

толкова по-голям е шансът за отглеждане на 

толерантно поколение. 

Динамиката на времето, в което живеем, поставя 

много предизвикателства и много от тях 

отразяват правата на човека като цяло. Трябва да 

има ясна представа как организираме 

образователното пространство както от 

неформалното, така и от формалното 

образование, как изграждаме педагогическото 

взаимодействие, кои са най-устойчивите 

принципи в нашата работа и как постигаме 

образователните цели. 

Една добра образователна система трябва да 

зачита и включва културните различия. 

Младежите са по-склонни да учат, когато техните 

култури се уважават и отразяват във всички 

аспекти на учебната програма. Програми, които 

приемат и зачитат идентичността на децата и 

семейството, насърчават самочувствието на 

децата и развитието на положителна лична и 

социална идентичност. 

Това е промяна, която благоприятства начина на 

учене и развитието на умствените способности на 

учениците, ориентирани към пълно опознаване на 

света. Подобен подход дава възможност на 

учениците да осъзнаят и използват собствената си 

уникалност, да развият умения, които им 

позволяват да реагират успешно на негативни 

събития. 

Изложените съображения наложиха 

необходимостта от прилагане на модели, подходи 

и методи за прилагане на интеркултурното 

образование и образованието за малцинства и 

правата на човека. 

За преподавателите по правата на човека от 

сферата на неформалното образование и/или 

НПО е доста голямо предизвикателство да се 

намесят без подкрепата на формалното 

образование. По този начин междукултурното 

образование трябва да бъде организирано и 

практикувано и във формалното образование, 

чрез образование в дух на мир, солидарност и 

съпричастност. Някои от основните му цели 

трябва да бъдат: 

√ насърчаване на приемането и зачитането на 

културните различия от ранна възраст на 

учениците; 

√ развитие на комуникацията между индивиди, 

групи, общества, за да стане по-позитивна и 

обогатяваща за всички; 

√ възпитание в междукултурен дух, а не 

господство на една култура над друга; 

√ взаимна размяна на ценности, отричане на 

национализма, етноцентризъм; 

√ разбиране и зачитане на уникалното етническо 

и културно наследство. 
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В рамките на образователната система 

образованието по правата на човека насърчава 

холистичен подход, основан на правата, който 

включва както „човешките права чрез 

образование”, като гарантира, че всички 

компоненти и процеси на образование – 

включително учебни програми, материали, 

методи и обучение – са благоприятни за 

изучаване на правата на човека и „правата на 

човека в образованието“, като се гарантира, че 

човешките права на всички членове на общността 

се зачитат. 

Образованието по правата на човека, заедно с 

образованието за демократично гражданство и 

образованието за взаимно уважение и разбиране, 

е жизненоважно за всички наши общества. Той 

насърчава равенството, овластяването и 

участието, както и предотвратяването и 

разрешаването на конфликти. 

Освен това, ключът към успеха в образованието 

по правата на човека е формирането на 

партньорства с различни заинтересовани страни, 

съответните държавни органи, по-специално 

министерствата на образованието и установяване 

на междусекторен подход. Следователно това, 

което е необходимо, е да се развият партньорства 

с министерствата на образованието и други 

органи, за да се гарантира пълният ефект от 

инициативите за образование по правата на 

човека. Съюзите с образователните власти 

осигуряват достъп до националните училищни 

системи и преподаватели и насърчават и 

улесняват интегрирането на правата на човека в 

сектора на формалното образование. 

Интегрираната учебна програма увеличава 

капацитета за обхват и създава множество и 

дълготрайни ефекти. НПО трябва да създадат 

силна и разнообразна програма за обучение на 

учители и системи за подкрепа, за да засилят 

мултиплициращия ефект от работата на 

преподавателите. Независимо дали провеждате 

последващо обучение за мултипликатори, или 

отваряте ресурсни центрове за млади хора, 

управляващи клубове по правата на човека или 

други инициативи, важно е да се надграждат 

основите на предишната работа и да се установи 

непрекъснатост на подкрепата, за да се гарантира 

устойчивост и по-голямо въздействие. 

Има някои държави и правителства, които се 

опитват да интегрират и включат образованието 

по правата на човека и малцинствата в своите 

учебни програми, но възникват различни 

проблеми, като например: 

-Има ли всеобхватна политика за обучение по 

човешки ресурси за училищния персонал? 

- Модулите по HRE част ли са от обучението на 

учители преди и без откъсване от работа? 

Задължителни ли са или доброволни? Какъв 

процент от общите часове за обучение 

представляват те? 

-Съгласувани ли са модулите за обучение на 

учители по HRE с образователната политика, 

националната учебна програма, учебните цели и 

стандартите за HRE в началните и средните 

училища? 

- Имат ли институциите за обучение на учители 

необходимите знания и умения, за да разработят 

и предоставят ефективни модули по HRE? 

- Специалисти по правата на човека участват ли в 

разработването, провеждането и оценяването на 

обучението по човешки ресурси за учители? 

- Достатъчно подготвени ли са обучителите на 

учители да предават и моделират принципите на 

правата на човека? 

- Ефективността на обучението на учители по 

HRE оценява ли се както количествено (тестване 

на стандарти), така и качествено (чрез 

наблюдение в класната стая, самооценка на 
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учителите, оценки на учениците, наставничество, 

обучение на студенти и т.н. 

-Обучението и професионалното развитие на 

директори, съветници, училищни 

администратори и училищни инспектори 

включват ли модули за насърчаване на правата на 

човека в училище? 

-Може ли образователният персонал да има лесен 

достъп до нови материали, ресурси, добри 

практики, иновации и скорошно учене за HRE, на 

местно, национално и международно ниво? 

-Има ли стимули, награди и подкрепа, които да 

насърчат учителите да правят иновации в 

класната стая в полза на по-ориентирани към 

учащия и съобразени с правата на човека методи? 

Достатъчни ли са стимулите и подкрепата за 

промяна на нагласите и практиките? 

- Използват ли учителите все по-голямо 

разнообразие от методи на преподаване, учебни 

материали, групи в класната стая и техники за 

оценяване, за да отговорят на различни учебни 

нужди и стилове? 

Въвеждането на HRE и по-специално обучението 

за правата на малцинствата в началното и 

средното образование предполага, че училището 

се превръща в модел за обучение и практика на 

правата на човека. Степента, до която училищата 

ефективно насърчават принципите на правата на 

човека като равенство и недискриминация, 

участие и приобщаване, справедливост, 

прозрачност и отчетност, е от решаващо значение 

за създаването на учебна среда, която отразява и 

поддържа ценностите на правата на човека. 

Училищата могат да популяризират тези 

принципи чрез своята организационна култура и 

ценности, своите политики и образователни 

планове, стилове на лидерство и управленски 

практики, управленски структури и процеси на 

вземане на решения, подходи на преподаване и 

практики за управление на класната стая, както и 

чрез извънкласни дейности и връзки с по-

широките общност. Всички тези елементи 

допринасят за създаването на среда, в която 

правата на човека и малцинствата се разбират, 

практикуват и зачитат, тоест среда за обучение за 

правата на човека. 

 

Определяне на цели и резултати в областта на 

HRE/обучение за правата на човека: 

-Първата стъпка в популяризирането на 

човешките права в образователното съдържание 

включва дефиниране на основните знания, 

умения, нагласи и поведение в областта на 

правата на човека, които трябва да бъдат 

придобити чрез HRE, в зависимост от възрастта и 

развиващите се способности на учениците. HRE 

трябва да се интегрира в националната учебна 

програма и да започне възможно най-рано в 

началното училище. HRE трябва да отдава 

еднакво значение на когнитивните (знания, 

умения) и социалните/афективните (ценности, 

нагласи, поведение) учебни резултати, като 

същевременно свързва HRE с ежедневния живот 

и грижите на учениците. Ако HRE бъде оставен 

извън националните учебни програми, 

предизвикателството пред преподавателя по 

правата на човека е още по-голямо, но по-тясно 

сътрудничество между официалните и 

неформалните образователни 

институции/организации чрез междусекторно 

сътрудничество ще бъде въведено по този начин, 

за да се насърчат училищата да включват HRE в 

своя дневен ред в различни форми/извънкласни 

дейности, консултации, обучения на учители и 

др./ 

- Преразглеждане на учебни материали 

Друг аспект на образователното съдържание са 

учебните материали, учебниците и 
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ръководствата, които трябва да бъдат 

разработени или преразгледани, за да отговарят 

на ключовите принципи на правата на човека и 

учебните цели, като същевременно са адаптирани 

към специфичния социален, културен и 

исторически контекст на страната. Това ще 

включва аудиовизуални, технологични и 

художествени помощни материали, в 

съответствие с по-опитните и ориентирани към 

учащия подходи, насърчавани в HRE. Често 

училищата и учителите, особено от отдалечени и 

селски райони, нямат достъп до никакви учебни 

материали – по този начин принципите на 

дигитална младежка работа могат да се прилагат 

чрез споделяне на ресурси; онлайн обучение и др. 

- Капацитет на обучителите на учители 

Отговорността за обучението и професионалното 

развитие на учителите се споделя между много 

институции и организации, като колежи за 

обучение на учители, факултети по образование в 

университети, институти по правата на човека, 

катедри на ЮНЕСКО, съюзи и професионални 

организации на учители. Техният капацитет 

трябва да бъде преразгледан и засилен по 

отношение на HRE, ако учителите трябва да 

действат като основни агенти на промяната в 

училищата. Международните и регионалните 

междуправителствени организации, както и НПО 

също трябва да се разглеждат като ценни ресурси 

за обучение на учители. Необходимо е 

непрекъснато професионално развитие на 

учителите по отношение на знанията и уменията 

в областта на човешките права, както и 

ценностите, нагласите и поведението, което ще 

бъде подкрепяно от НПО и преподаватели по 

човешки права от НПО. 

Необходимо е да се разработят, подкрепят и 

прилагат политики и практики за набиране, 

оценяване, обучение, компенсация и повишаване 

на учители, които зачитат принципите на правата 

на човека. 

Семейството и аоциални особености като 

предизвикателство на обучнието по права на 

мацинствата 

 

Семейството е важна социална структура и 

мястото, където се раждат и израстват поведения 

и вярвания. В някои конкретни случаи 

семейството може да бъде предизвикателство в 

обучението по човешки права на малцинствата 

поради различни причини - липса на образование, 

практикуване на различни културни или 

религиозни практики и норми, бедност и т.н. 

Важна първа стъпка е да положите усилия да 

разберете реалността на семейството и да 

подходи от гледна точка, която провокира 

първоначална нагласа на отхвърляне. Целта е да 

ги потвърдим, без да се налага да оправдаваме 

тези първоначални позиции, като се опитваме да 

покажем разбиране за техните емоции, дори ако 

те са негативни към предложената интервенция 

или дори към нас самите. 

Като преподавател по човешки права на 

малцинствата: 

- Запознайте се с мненията, очакванията и 

трудностите, които [участниците/учениците са 

изпитали по отношение на училищното си 
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образование и собственото им бъдеще, както и 

степента на мотивация за училище. 

- Потърсете теми за разговор, които са приятни за 

семействата, за да им е приятно да разговарят с 

вас и че разговорът може да протече в 

положителен и спокоен тон, опитвайки се да 

покажете интерес и подкрепа. 

- Важно е да се подчертаят ползите от 

интервенционното/HRE образованието, като се 

подчертаят ползите от отварянето на нови 

възможности, както и недостатъците на 

недостатъчното образование. Също така се 

подчертава, че предлаганите ресурси не са 

задължителни и участието е доброволно. 

Важно е да гарантираме, че семейството, с което 

работим, също уважава семейството, което 

споменаваме като модел, тъй като нашата гледна 

точка може да не съвпада с гледната точка на 

малцинствената общност. 

Семейството възприема образователните 

програми за правата на малцинствата/правата на 

човека като риск: може да има елемент на „Ще 

загубя своята идентичност на малцинството и ще 

стана като другите, а може би и да контролирам 

децата, като по този начин ги прави още по-малко 

податливи на промяна. Понякога те създават 

неоснователни опасности, които са преувеличени 

и трябва да бъдат деконструирани. 

Начинът, по който е създадена идентичност за 

принадлежност към малцинствената общност, 

конфигурира един негативен стереотип и 

пейоративен образ, който предизвиква 

отхвърляне. В някои случаи самата общност е 

създала този модел. Освен това, в някои случаи 

има изкривяване между дискурса, който приема 

значението, дадено на училището, тоест това, 

което се счита за политически коректно, и 

реалността. Натискът от страна на връстници, 

съседи, баби, дядовци, лели и чичовци, 

братовчеди и т.н., може да благоприятства и/или 

да увеличи липсата на интерес към подобни 

образователни дейности. Трябва да сме много 

внимателни как това семейство се третира в 

общността. Семейното сътрудничество е от 

съществено значение. За да гарантират, че 

семействата си сътрудничат активно, те трябва 

„да се качат в същата лодка с процеса на 

интервенция. Ако семейството участва активно, 

ако е ангажирано, в идеалния случай неговите 

членове ще имат следните характеристики: 

• Самата интервенция и задачите, които включва, 

имат смисъл за семейството. 

• Семейството се чувства ангажирано и работи 

„рамо до рамо“ с възпитателя. 

• Семейството вярва, че целите и дейностите на 

интервенцията могат да бъдат обсъждани и 

членовете му също играят роля в нейното 

определяне. 

• Семейството смята, че е важно интервенцията 

да се приеме сериозно. 

• Семейството вярва, че е възможно да се 

постигне напредък и положителни резултати чрез 

обучение за правата на малцинствата. 

Има различни действия, инструменти и методи, 

които могат да се използват в тази стъпка от 

интервенцията за справяне с предизвикателствата 

на семейството/културните общности: срещи, 

интервюта, подкрепа и съвети, като организиране 

на събитие за посрещане на семейства в 

училище/младежки център, създаване на 

семинари за родителски групи или асоциации за 

обучение, организиране на дейности с родители, 

програми за ограмотяване за възрастни, подкрепа 

за други ресурси и др. 

Уместно е да се обмисли възможността за 

организиране на семинари, работилници, 

събирания, индивидуална подкрепа, организиране 
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на семинари с други преподаватели, осигуряване 

на индивидуална подкрепа за учители и др., 

организиране на обучение за родители, чиито 

деца идват от сегрегирани училища, програми за 

ограмотяване на възрастни, подкрепа 

бюрократичните дейности на родителите, 

връзката с други ресурси 

Обучението и образованието в областта на 

правата на малцинствата не е лесна задача и 

изисква много елементи и ресурси, следователно 

крие различни предизвикателства за самия 

Обучител - от глобално, като бедност, 

икономическо състояние на страната, закони и 

политика, чрез образователните системи, 

неговото сътрудничество с неформално 

образование, образователни и институционални 

пропуски, пропуски в знанията и компетенциите 

на преподаватели, семейства и социални кръгове, 

културни и религиозни практики и т.н., 

следователно са необходими по-комплексен 

подход, набор от компетенции, междусекторен 

подход и реформи. 
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Глава 5: Проектиране и 

провеждане на обучение за 

човешки права на малцинствата 

I. Въведение 

За човешките права на малцинствата 

обучението е начин за справяне с проблеми и 

проблеми в определена страна или общност или 

сред определена група. За да има успешно 

обучение, е важно да се анализира контекста, в 

който се провежда такова обучение, и проблема, с 

който ще се стреми. Също така е важно проектите 

за обучение да се придържат към взискателните 

стандарти за проектиране на обучение. Никое 

обучение не е успешно, освен ако дизайнът на 

обучението не отговаря на тези стандарти за 

качество, а качеството на проектиране, 

разработка и доставка се основава на научен 

подход в областта на човешкото обучение.  

Обучението по правата на човека има вяра в 

силата на ученето за подобряване на човешкото 

състояние. То е смущавано от справедливостта и 

осигуряването на равен достъп до образователния 

процес, особено за малцинствени и лишени от 

собственост групи. Обучението по правата на 

човека е част от образованието по правата на 

човека, тъй като помага на хората да се научат 

как да образоват другите по тази тема. 

Образованието по правата на човека споделя 

доста многостранен подход, с елементи, свързани 

с познанието, афективното и опитно учене. 

Методическият подход е важен, но най-важната 

част са методите на участие. За всички видове 

обучения е важно да имате ясни познания какви 

са целите и учебните цели за курса на обучение и 

следователно е важно да знаете как да 

проектирате и провеждате обучение по правата на 

човека. В тази глава ще представим методи за 

това как да се изработят обучения за човешки 

права на малцинствата и какви важни моменти 

трябва да помни обучителят винаги, когато 

провежда обучение. 

II. Проектиране на обучения 

Обучението може да повиши индивидуалната 

компетентност, както и да отвори врати за 

бъдещи възможности. Обучението по правата на 

човека дава възможност на хората да осмислят 

света около тях. Познаването на правата и 

отговорностите, разбирането какво представляват 

и научаването как са били срещани и поддържани 

са важни елементи в демократичното и 

плуралистично общество. Има много различни 

начини за преподаване и изучаване на правата на 

човека. Темата и методът ще зависят от 

съдържанието, знанията и разбирането на хората 

по темата и тяхното ниво на комфорт. Винаги 

помага да имате набор от методологии, от които 

да избирате.  

За да стигнете до методологиите и различните 

начини на учене, най-добре е да започнете как 

цялостно да проектирате успешни обучения. 

Обученията са разделени на две: формално 

обучение и неформално обучение. Официалното 

обучение е обучение, което следва някаква 

проектирана форма. Официалното обучение 

обикновено включва предпочитани резултати, 

учебни дейности, предназначени за постигане на 

резултатите и някаква форма на оценка. 
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Систематичното формално обучение включва 

внимателни оценки и внимание към определяне 

на целите на обучението, проектиране и 

изграждане на методи и материали, които са 

директно подравнени (и често предварително 

тествани) за постигане на целите, прилагане на 

обучение и внимателна оценка, за да се 

гарантира, че обучението се провежда ефективно 

и че целите на обучението са постигнати. При 

систематично формално обучение всяка фаза от 

процеса дава резултати, пряко необходими за 

следващата фаза. Неформалното обучение ще 

бъде тема за следващата глава, затова няма да 

обсъждаме този въпрос в тази глава толкова 

много.  

Въпреки това трябва да се каже, че фазата на 

проектиране на обучение е важна както за 

формалното, така и за неформалното обучение. 

Целта на фазата на проектиране е да се 

идентифицират учебните цели, които заедно ще 

постигнат общите цели, идентифицирани по 

време на фазата на оценка на нуждите от 

систематично проектиране на обучение. 

Вие също така ще идентифицирате учебните 

дейности (или методи), които ще трябва да 

провеждате, за да постигнете учебните си цели и 

общите цели на обучението. Целите на 

обучението определят новите знания, умения и 

способности, които учащият трябва да постигне 

от предприемане на учебен опит, като например 

курс, уебинар, самообучение или групова 

дейност. Постигането на всички учебни цели 

трябва да доведе до постигане на всички общи 

цели на обучението на обучението и опита за 

развитие. 

Инструкционният дизайн (ID), известен също 

като дизайн на системи за обучение (ISD), е 

практиката на систематично проектиране, 

разработване и предоставяне на учебни продукти 

и опит, както цифрови, така и физически, по 

последователен и надежден начин за ефективен, 

ефективен, привлекателен , ангажиращо и 

вдъхновяващо придобиване на знания. Процесът 

се състои най-общо от определяне на състоянието 

и нуждите на обучаемия, дефиниране на крайната 

цел на обучението и създаване на някаква 

„интервенция“ за подпомагане на прехода. 

Резултатът от тази инструкция може да бъде 

пряко наблюдаван и научно измерен или напълно 

скрит и предполагаем. Като област, дизайнът на 

обучението исторически и традиционно се корени 

в когнитивната и поведенческата психология, 

въпреки че напоследък конструктивизмът повлия 

на мисленето в тази област. Произходът на 

дизайна на обучението е свързан с модела за 

развитие на обучението, използван от 

американските военни, който се основава на 

системен подход и се обяснява като „идеята за 

разглеждане на проблем или ситуация в неговата 

цялост с всичките му разклонения, с всичките им 

вътрешни взаимодействия , с всичките му 

външни връзки и с пълното осъзнаване на 

мястото му в неговия контекст." Рамката първо 

мигрира в индустриалния сектор, за да обучава 

работници, преди най-накрая да намери своя път 

към сферата на образованието. 

 Робърт Ф. Магър популяризира използването на 

учебни цели със статията си от 1962 г. 

„Подготовка на цели за програмирано обучение“. 

Статията описва как да напишете цели, 

включително желано поведение, състояние на 

учене и оценка. През 1956 г. комисия, ръководена 

от Бенджамин Блум, публикува влиятелна 

таксономия с три области на учене: когнитивно 

(какво човек знае или мисли), психомоторно 

(какво прави, физически) и афективно (какво 

чувства или какви нагласи има). Тези таксономии 

все още влияят върху дизайна на обучението. 

Тази рамка е прилагана от поколения K-12 

учители, колежни и университетски инструктори 

и професори в тяхното преподаване. 
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Рамката, разработена от Блум и неговите 

сътрудници, се състоеше от шест основни 

категории: знание, разбиране, приложение, 

анализ, синтез и оценка. Категориите след Знания 

бяха представени като „умения и способности“, с 

разбирането, че знанието е необходимото условие 

за прилагането на тези умения и способности на 

практика. Докато всяка категория съдържа 

подкатегории, всички лежащи в континуум от 

просто към сложно и конкретно до абстрактно, 

таксономията се запомня популярно според 

шестте основни категории. 

Група от когнитивни психолози, теоретици на 

учебните програми и изследователи по обучение, 

както и специалисти по тестване и оценка 

публикуваха през 2001 г. ревизия на 

таксономията на Блум със заглавие A Taxonomy 

for Teaching, Learning, and Assessment. Това 

заглавие отвлича вниманието от донякъде 

статичното понятие за „образователни цели“ (в 

оригиналното заглавие на Блум) и насочва към 

по-динамична концепция за класификация. 

Авторите на ревизираната таксономия 

подчертават този динамизъм, като използват 

глаголи и герундий за етикетиране на техните 

категории и подкатегории (вместо 

съществителните от оригиналната таксономия). 

Тези „думи за действие“ описват когнитивните 

процеси, чрез които мислещите се срещат и 

работят със знанието: 

Remember 

 

● Recognizing 

● Recalling 

 

Understand 

 

● Interpreting 

● Exemplifying 

● Classifying 

● Summarizing 

● Inferring 

● Comparing 

● Explaining 

Apply 

 

● Executing 

● Implementing 

Analyze 

 

● Differentiating 

● Organizing 

● Attributing 

Evaluate 

 

● Checking 

● Critiquing 

Create 

 

● Generating 

● Planning 

● Producing 

 

В ревизираната таксономия знанието е в основата 

на тези шест познавателни процеса, но нейните 

автори създадоха отделна таксономия на видовете 

знания, използвани в познанието: 

1. Фактически познания 

 Познаване на терминологията 

 Познаване на конкретни детайли и 

елементи 

2. Концептуално знание 

 Познаване на класификации и категории 

 Познаване на принципи и обобщения 

 Познаване на теории, модели и структури 

3. Процедурни познания 

 Познаване на специфични за предмета 

умения и алгоритми 

 Познаване на специфични за предмета 

техники и методи 

 Познаване на критериите за определяне 

кога да се използват подходящи процедури 

4. Метакогнитивно знание 

 Стратегическо знание 

 Познания за когнитивните задачи, 

включително подходящи контекстуални и 

условни знания 

 Самопознание 

Таксономията на Блум е рамка за проектиране на 

инструкции. Както беше споменато по-горе, 
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проектирането на системи за обучение включва 

систематичен процес за оценка и разработване на 

решения за обучение, проектирани специално за 

целите на официалното провеждане на обучение. 

Най-традиционният учебен дизайн е моделът 

ADDIE, който има няколко варианта. Вторият е 

пъргавият модел, където има няколко вариации. 

Например, като бързо разработване на 

приложения, бързо развитие на съдържание и 

последователен модел на приближаване. Моделът 

ADDIE се използва добре сред дизайнерите на 

обучение и разработчиците на обучение. ADDIE е 

акроним за пет фази – анализ, проектиране, 

разработка, внедряване и оценка. Модел на Addie 

и неговите пет фази: 

1. Анализирайте нуждите на организацията и 

индивида и след това идентифицирайте цели за 

обучение, които, когато бъдат постигнати, ще 

оборудват учащите се със знанията и уменията, за 

да отговорят на нуждите на организацията и 

индивида. Обикновено тази фаза включва също 

определяне кога трябва да се проведе обучението 

и кой трябва да присъства като учащи. 

2. Проектирайте система за обучение, която 

учащите и обучаващите могат да прилагат, за да 

постигнат целите на обучението. Тази фаза 

обикновено включва идентифициране на 

учебните цели (които завършват с постигането на 

учебните цели), какви стратегии и дейности са 

необходими за постигане на целите, какви 

ресурси (пари, консумативи, съоръжения и т.н.) 

може да са необходими, каквито и да е уроци и 

последователността на уроци и др. 

3. Разработете обучителен „пакет“ от ресурси и 

материали, включително, например, проектиране 

на уебинари, разработване на аудио-визуални 

материали, графики, ръководства и др. 

4. Прилагане на обучителния пакет, включително 

провеждане на обучението чрез прилагане на 

стратегиите и провеждане на дейностите, 

споделяне на обратна връзка за програмата и 

методите на обучение, администриране на 

тестове, модифициране на дизайна на обученията 

и неговите материали въз основа на обратна 

връзка от участниците и др. Тази фаза може да 

включва административни дейности, като 

копиране, съоръжения за планиране, вземане на 

данни за посещаемостта, фактуриране на учащите 

и др. 

5. Оценете обучението, включително по време и 

след провеждане на обучението. Оценяването е 

на дизайна на програмата за обучение, 

използването на ресурсите и постигнатите 

резултати от участниците в програмата. 

В крайна сметка се провежда анализ на 

обучението, за да се идентифицират областите на 

знания или поведение, които обучението трябва 

да постигне с обучаемите. Анализът разглежда 

какви резултати се нуждае организацията от 

учащия, какви знания и умения има обучаемият в 

момента и обикновено завършва с 

идентифициране на знанията и уменията, които 

учащият трябва да придобие. Обикновено тази 

фаза включва също определяне кога трябва да се 

проведе обучението и кой трябва да присъства 

като учащи. В идеалния случай се установяват 

критерии за окончателната оценка на обучението, 

за да се направи заключение дали целите на 

обучението са постигнати или не. В зависимост 

от ресурсите и нуждите на организацията, 

анализът на обучението може да варира от 

невероятно подробен опис на уменията до общ 

преглед на резултатите от изпълнението. Колкото 

по-пълен е анализът на обучението, толкова по-

вероятно е обучението в крайна сметка да 

допринесе за резултати за участниците. 

Когато проектирате и разработвате план за 

обучение, трябва да имате предвид редица неща. 

Обучението е нещо, което трябва да се планира и 

развива предварително. Съображенията за 

разработване на обучение са: 

 

1.Определете необходимостта от обучение: 
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- Говорете с учащия или участника, за да оцените 

уменията, знанията и опита на учащия. Задавайте 

въпроси за това, което вече знаят или биха искали 

да подобрят. Какви са целите им за обучението? 

- Определете къде има разлика между това, което 

обучаемият трябва да прави и това, което той или 

тя всъщност прави. Или има разлика между 

целите или стандартите на организацията и това, 

което учащият прави? 

 

2.Оценете необходимостта от обучение, 

ръководено от инструктор: 

-Определете дали обучението, ръководено от 

инструктор, е най-добрата стратегия за 

посрещане на нуждите на учащия. Алтернативи 

на обучението, водено от инструктор, могат да 

бъдат задачи за четене, уеб-базирано обучение, 

планове за самообучение и т.н. 

 

3. Определете целите на обучението: 

- Определете ясно целите си и ги избройте в 

писмен вид. (Целите на обучението ви помагат да 

останете фокусирани и да избягвате да се 

опитвате да покриете твърде много.) 

- Напишете прости твърдения за това какво по-

конкретно участниците ще могат да направят, 

знаят, повярват или разберат след обучението. 

(Целите на обучението помагат на обучаемите да 

знаят какво да очакват от обучението.) 

- Определете на кои въпроси е предназначено 

вашето обучение да отговори. (Целите на 

обучението осигуряват основа за оценка дали 

целите на обучението са постигнати.) 

 

4. Проектирайте обучението: 

-Определете какво трябва да знае обучаемият, за 

да постигне учебната цел. 

-Определете какво трябва да може да направи 

обучаемият, за да постигне учебната цел. 

- Организирайте учебното съдържание на 

логически стъпки. 

- Проектирайте начини, по които обучаемият да 

демонстрира това, което учи. 

 

5. Развийте обучението: 

- Създайте или съберете всички помощни 

материали, необходими за провеждане на 

обучението: 

  Раздатки 

  PowerPoint слайдове 

  Видеоклипове 

  Книги, материали за четене 

-Подредете логистиката на урока или програмата. 

 Резервни съоръжения. 

 Идентифицирайте и уредете оборудването, 

от което се нуждаете като инструктор и 

вашите обучаеми ще се нуждаят: 

проектори, прожекционни екрани, 

колички/маси, стативи за флипчарт, 

работни станции, инструменти 

 Посетете непознати места предварително, 

когато е възможно. 

 Проектирайте оформлението на столове и 

маси. 

-Предаване на урока или курса. 

 

6. Оценете обучението: 

-Помолете участниците за обратна връзка 

относно обучението. Проблемите за решаване 

включват: 

 Постигане на целите на курса 

 Съответствие на темата за нуждите на 

учащия 

 Удовлетворение от обучителя 

 Удовлетвореност от съоръженията 

-Използвайте обратната връзка, която получавате, 

за да подобрите дизайна и доставката на вашите 

инструкции. 
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III. Проектиране и провеждане на обучения 

за човешки права на малцинствата 

 

● „Обучение по правата на човека“ е израз, 

често използван за дефиниране на широк 

спектър от дейности, насочени към 

насърчаване и защита на правата на 

човека. Обучението по правата на човека 

се отнася до организирано усилие за 

предаване на знания и развитие на 

уменията и нагласите, които насърчават 

поведението за насърчаване и защита на 

правата на човека: 

●  „Организирани усилия” – обучението не 

трябва да се импровизира. Провеждането 

на обучение е един от последните етапи на 

методологически строг цикъл на обучение, 

който започва с планиране и проектиране, 

както е обяснено в това ръководство. 

●  „Да се прехвърлят знания“ – знанието тук 

не се отнася само до каквито и да било 

стандарти или механизми за правата на 

човека, а до тези, които са специално 

свързани с обучаемите: в контекста на 

курс за обучение за полиция, например, те 

могат да бъдат стандартите за правата на 

човека за изпълнение на 

правоохранителните задължения. 

●  „Развиване на умения“ – простото 

познаване на съответните стандарти за 

правата на човека не е достатъчно, за да 

даде възможност на обучаемите да 

трансформират тези норми в подходящо 

поведение. Чрез обучение уменията се 

усъвършенстват чрез практика и 

приложение, в процес, който може да се 

наложи да продължи след курса на 

обучение, включително чрез подходящо 

съобразена последваща програма. 

●  „Разработване на нагласи“, т.е. за промяна 

на негативните нагласи или за укрепване 

на положителни, така че обучаемите да 

поемат своите отговорности и да 

предприемат действия за насърчаване и 

защита на човешките права в ежедневния 

си живот и/или професионални 

задължения. Този процес е свързан с 

ценностите и вярванията на обучаемите; 

разработването им може също да изисква 

допълнителни, по-технически, обучителни 

и други интервенции. 

●  „Това, което насърчава поведението за 

насърчаване и защита на правата на 

човека“ – ефективността на обучението по 

правата на човека се крие в действието, 

което програмата за обучение или курс 

насърчава сред обучаемите, и ефекта им в 

тяхната среда. Съответно, оценката на 

въздействието на обучението трябва да 

разглежда всички промени, водещи до по-

голямо зачитане на правата на човека – 

промени на нивото на отделните учащи, 

тяхната организация/група и по-широката 

общност/общество – които могат разумно 

да бъдат свързани с усилията за обучение . 

● Въздействието на обучението по правата 

на човека, т.е. неговият действителен 

принос за по-голямо зачитане на правата 

на човека, разчита в голяма степен на 

някои методологични принципи, които, 

когато са подходящо адаптирани, 

предоставят насоки за планирането, 
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дизайна, изпълнението и оценката на 

програмата за обучение по правата на 

човека. Те се състоят предимно от 

елементи, като специфичност на 

аудиторията, практически подход, ролята 

на опита на участниците, взаимно 

обучение, цялостно представяне на 

стандарти, методология на участие, 

обучение за чувствителност, гъвкавост, 

институционален ангажимент към правата 

на човека – политики и практики. 

●  Специфичност на аудиторията – 

Обучението по правата на човека трябва 

да бъде насочено към учащия. Тя трябва да 

започне от и да се фокусира върху 

реалността и ежедневния живот и/или 

работата на обучаемите, както и от 

значението на правата на човека за тях. 

Неговото съдържание и методология 

трябва да бъдат съобразени с нуждите и 

опита на аудиторията, към която се 

обръща – предимно млади хора и 

малцинства – както и към техния контекст. 

Например, те трябва да се основават на 

принципите на правата на човека, 

заложени в техния културен контекст, и 

трябва да вземат предвид историческите и 

социалните развития в тяхната страна. 

●  Практически подход – Обучението по 

правата на човека трябва да започне с 

признаването, че участниците искат да 

знаят „какво е за тях“ – тоест: каква 

стойност може да донесе по-доброто 

разбиране на правата на човека за тях и 

техния живот? 

●  Ролята на опита на участниците – 

Младите хора и малцинствата внасят в 

залата за обучение своя собствен опит и 

практически опит, които трябва да бъдат 

признати и могат да бъдат използвани в 

полза на курса. Степента, в която 

обучителят прави това, до голяма степен 

ще определи реакцията на обучаемия към 

обучението. Участниците няма да реагират 

добре на инструкциите „хранени с 

лъжица“; нито подходът на „училището” 

или „военният” няма да бъдат добре 

приети. Вместо това обучителите трябва 

да създадат колегиална атмосфера, в която 

се улеснява обменът на експертни 

познания и опит, да се признават знанията 

и опитът на обучаемите и да се насърчава 

гордостта. 

●  Учене с връстници – Обучението е много 

по-ефективно, когато се следва подход за 

учене от връстници, така че обучаемите да 

обсъждат проблемите на човешките права 

и да се учат един от друг, а не чрез модел 

на обучение професор-студент. Този 

подход позволява на курсовете за 

обучение да обхванат аудиторията. Ето 

защо е важно обучителите да създадат 

среда, в която участниците да се чувстват 

удобно да споделят своите знания и опит 

помежду си. В същото време екипът за 

обучение трябва да включва и експерти по 

правата на човека, които могат да 

гарантират, че съдържанието на 

международните стандарти за правата на 

човека е напълно и последователно 

отразено по време на курса на обучение.’ 

●  Изчерпателно представяне на стандартите 

Курсовете за обучение по правата на 

човека трябва да бъдат задълбочени в 

представянето на съответните 

международни стандарти. За тази цел 

съответните правни инструменти и 

опростени инструменти за обучение 

трябва да бъдат разпространени на 

участниците на съответния/и език/и. Както 

бе споменато, екипите за обучение трябва 

винаги да включват поне едно лице, 

специализирано в правата на човека, за да 

се гарантира, че основното съдържание на 
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курса за обучение е подходящо, да 

допълва презентациите, както е 

необходимо, и да адресира въпроси и 

проблеми, свързани с правата на човека, 

които участниците може да възпитава. 

●  Методология на участието – Активното 

участие на учащите е един от най-важните 

фактори, позволяващи ученето. 

Общопризнато е от специалистите по 

обучение, че „ученето чрез правене“ е най-

ефективната стратегия, когато става 

въпрос за обучение, а обучението по 

правата на човека не е изключение. 

Осигуряването на участие включва 

започване със собствения опит на 

обучаемите и улесняване на критичното 

размишление и анализ, така че те да могат 

да разработят стратегии за действие. 

Техниките за обучение с участието, като 

ролеви игри, казуси и мозъчна атака, 

насърчават ученето от връстници и водят 

до по-добро запазване на знанията. 

● Обучение за сенсибилизиране – В 

допълнение към предаването на знания и 

развиването на практически умения, 

обучението по правата на човека има за 

цел да сенсибилизира обучаемите към 

техните собствени нагласи и към техния 

потенциал за поведение, което нарушава 

човешките права, макар и непреднамерено. 

Например, дейности като ролеви игри 

могат да помогнат на участниците да 

осъзнаят пола, расата или уврежданията в 

собственото си поведение и нагласи; те 

могат да покажат как терминът 

„унизително отношение“, както се среща в 

различни международни инструменти, 

може да означава различни прагове, когато 

се прилага към жени и мъже, или към една 

културна група в противовес на друга. 

●  Гъвкавост – Материалите за обучение и 

курсовете трябва да бъдат проектирани 

така, че да бъдат гъвкави. Обучителите не 

трябва да разглеждат съществуващите 

подходящи учебни материали като 

предписващи, а трябва да ги адаптират 

към културните, образователните и 

опитните нужди и реалността на 

действителните обучаеми. Следователно 

те трябва да създават свои собствени 

материали, съобразени с това, въз основа 

на съдържанието на съществуващите и 

ситуацията на място. Освен това те трябва 

да бъдат достатъчно гъвкави, за да 

адаптират своите стратегии по време на 

провеждането на обучението, ако 

обратната връзка от участниците в курса и 

обучителния екип предполага, че са 

необходими корекции. 

●  Институционален ангажимент към 

правата на човека: политики и практики – 

Ако обучението трябва да доведе до 

желаното въздействие, то трябва да бъде 

ясно подкрепено и свързано със 

съответните политики и практики в 

институциите и организациите на 

учащите. Политиката – включително 

законодателство, регламенти, процедури и 

други политически декларации – трябва да 

отразяват принципите на правата на 

човека, обсъждани в залата за обучение, а 

мениджърите трябва да бъдат обучени и 

ангажирани с осигуряването на тяхното 

прилагане. Политиките за обучение и 

образование трябва изрично да подкрепят 

обучението по правата на човека. Освен 

това средата на учащите трябва да бъде 

такава, в която се практикуват човешките 

права, така че ежедневният опит на 

учащите да подкрепя тяхното обучение по 

правата на човека. 

● За успешното обучение правилните 

методи на обучение и техники за обучение 

са от решаващо значение. Техниките за 
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обучение с участието поддържат 

участниците активни, те са лесни за 

модифициране в зависимост от 

експертизата и опита на участниците и се 

надяваме да ги ангажират повече в 

сериозността на изучаването на човешките 

права на малцинствата. Някои техники за 

обучение с участие са: 

● Мозъчна атака: Обучаемите бързо генерират 

идеи в отговор на въпрос или предизвикателство. 

Те се заснемат от обучителя на флипчарт или 

дъска и след това могат да бъдат обсъдени. 

● Въртележка: Три или четири флипчарта са 

поставени из стаята, всяка с различен въпрос за 

обсъждане. Участниците са разделени на групи, 

които се въртят от един флипчарт към следващия 

на всеки 10-15 минути. По време на всяка ротация 

групите се опитват да добавят нови отговори и 

коментари към въпроса на флипчарта. В края 

обучителят улеснява разбора на всеки въпрос. 

● Казус: Представяне на проблем или казус за 

група за анализ и решаване. 

● Отговор на кръг: задава се въпрос на членове на 

група, седнали в кръг; всеки човек отговаря на 

свой ред. 

● Дебат: На учащите се възлага да поддържат 

противоречиви възгледи по дадена тема и да 

аргументират своите точки. 

● Демонстрация: Обучителят обяснява и 

изпълнява действие, процедура или процес. 

● Стъпка напред: Участниците трябва да 

отговорят на твърдения (като пристъпят напред) 

според собствения си живот. Това показва как на 

някои хора е малко по-лесно от други. 

● Отворено пространство: Метод за свикване на 

групи около конкретен важен въпрос или задача и 

им дава отговорност за създаване на собствен 

дневен ред и опит. Най-добре се използва, когато 

има поне половин ден до два пълни дни. 

Основните задачи на обучителя са да 

идентифицира въпроса, който събира хората, да 

обясни простия процес и след това да се отдръпне 

и да остави участниците да работят. 

● Презентация с участието: обучителят/ресурсът 

представя информация или своята гледна точка 

по даден проблем. 

● Дискусия за учене с връстници: Отворена 

групова дискусия, в която връстниците си 

взаимодействат помежду си, с цел да споделят 

своя опит и да се учат един от друг. 

● Въпроси и отговори/форумна дискусия: Период 

непосредствено след презентация, когато думата 

е отворена за въпроси или коментари от 

участниците. 

● Ролева игра: импровизирана драматизация на 

проблем или ситуация, в която обучаемите 

изпълняват различни роли, последвано от 

дискусия. По време на ролевата игра на 

обучаемите не е позволено да излизат от 

определените им роли. 

● Разказване на истории: „Разказвачът на 

истории“ (обикновено ресурсен човек) разказва 

уместна, мощна лична история, разказвайки 

своите преживявания. Това е последвано от 

диалог с обучаемите. 

Това са само няколко дейности, които могат 

да помогнат на участниците да играят активна 

роля в обучението. Ако поетапното проектиране е 

завършено и готово за работа, важно е да се 

обсъди фазата на доставка. Фазата на доставка 

включва професионално подпомагане и оценка. 

Образът, проектиран от обучителите, и средата, 

която обучаващият екип може да развие и 

поддържа в стаята за обучение, ще улеснят 

ефективно процеса на обучение. Обучителите 

винаги трябва да бъдат подготвени задълбочено. 

Участниците ще усетят дали обучителят е 
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компетентен и ангажиран да улеснява тяхното 

обучение. Те ще могат да оценят степента на 

подготовка, която обучаващият е вложил във 

фазата на планиране и проектиране: колкото по-

големи усилията на обучителите да се запознаят 

със своята аудитория, включително по отношение 

на културните и местните особености, толкова 

по-добре ще могат да проектират и предоставя 

обучение, което отговаря на нуждите и 

очакванията на участниците. 

Обучителите трябва да бъдат пример за 

подражание и честни със своите участници. Като 

обучител вие ръководите учебния процес. 

Участниците ви поверяват тази роля, но могат да 

оттеглят доверието си, ако не сте последователни 

в това, което популяризирате, и участниците 

винаги ще предпочитат директния и честен 

отговор пред неясен опит за отговор. Важно е да 

се насърчи една уважителна учебна среда, в която 

се отнасяте към всички с уважение и се справяте 

и управлявате разрушителното или неподходящо 

поведение. Като обучител винаги трябва да 

гарантирате равно участие и да обмисляте 

въпроса от онези, които в общността често могат 

да бъдат дискриминирани. Също така не 

позволявайте на многословен участник да 

доминира в дискусията или да пречи на другите 

да говорят. Обучителите трябва да признават 

приноса на участниците и да насърчават 

иновациите и творческото мислене. Също така 

наблюдавайте и разбирайте поведението на 

участниците и груповата динамика. Ако 

изглежда, че участниците не работят добре 

заедно, обучителят трябва да коригира дейността 

или да приложи стратегии за подобряване на 

динамиката. Обучителят има трудна роля, но това 

са само няколко от нещата, с които той или тя 

винаги трябва да са наясно. 

Както казахме по-горе, има много различни 

дейности, които могат да помогнат за 

ангажирането на младите хора и да ги накарат да 

мислят за важните неща – като правата на човека 

за малцинствата. Има един прост и много полезен 

инструмент, който също трябва да бъде споменат 

тук, и това е Компас: Наръчник за обучение по 

човешки права с млади хора. Компас е преведен 

на 31 езика и изигра съществена роля при 

оформянето на базирани на правата на човека 

подходи към младежката политика и работата с 

младежта. Това ръководство помага да се създаде 

осведоменост относно правата на човека, което 

ще даде възможност на учащите се и ще остане с 

тях през целия живот. 
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Глава 6: Неформални дейности за 

използване в обученията за 

човешки права на малцинствата 

I. Въведение 

За човешките права на малцинствата 

обучението е начин за справяне с проблеми и 

проблеми в определена страна или общност или 

сред определена група. За да има успешно 

обучение, е важно да се анализира контекста, в 

който се провежда такова обучение, и проблема, с 

който ще се стреми. Неформалното образование 

изразява основните принципи, които трябва да 

бъдат в основата на всяко добро образование. 

Неформалното образование е свързано с живота 

на учащия се и с нуждите на обществото и ще 

бъде такова в бъдеще. Механизмите, включващи 

деца, родители и местни общности, както и 

преподаватели при вземането на решение за 

съдържанието на преподаваното, ще гарантират, 

че неформалното образование отговаря на 

нуждите на общностите и използва местни 

ресурси и персонал. Преподаването, докато 

използва неформални методи, е насочено към 

учащия и насочено към участниците. Освен това 

е гъвкав в това, което се преподава и как се 

преподава, както и към нуждите на различните 

учащи, напр. възрастни и деца, които работят, 

които живеят на улицата, които са болни, които 

са в затвора, които имат увреждания или които са 

жертви на конфликти или извънредни ситуации и 

са гъвкави към традиционните/местни стилове на 

обучение. 

II. Неформално образование 

 

ю Неформалното образование се отнася до 

образованието, което се осъществява извън 

официалната училищна система. Неформалното 

образование често се използва като 

взаимозаменяемо с термини като образование в 

общността, образование за възрастни, 

образование през целия живот и образование за 

втори шанс. То се отнася до широк спектър от 

образователни инициативи в общността, 

вариращи от домашно обучение до 

правителствени схеми и инициативи на 

общността. Тя включва акредитирани курсове, 

провеждани от утвърдени институции, както и 

местни операции с малко финансиране. Въпреки 

че неформалното образование често се счита за 

втора най-добра опция за формалното 

образование, трябва да се отбележи, че то може 

да осигури по-качествено образование от това, 

което се предлага и в официалните училища. 

Неформалното образование може да бъде 

подготвително, допълнително или отлична 

алтернатива (когато е необходимо) на 

формалното образование за всички деца. 

Неформалното образование е с участието, тъй 

като учащите са 

активни 

участници в 

тяхното обучение 

и че те и техните 

семейства и 

общности са 

включени в 

управлението на 

програмата за неформално образование. Освен 

това защитава младежите от нараняване и 

защитава правата им на оцеляване и развитие. 

Местата за неформално образование трябва да 

бъдат здравословни и безопасни и да осигуряват 

правилно хранене, санитарни условия и защита от 

вреда. То трябва да включва всички млади хора, 

независимо от произхода или способностите, като 

зачита и използва различията между тях като 

ресурс за преподаване и учене. Неформалното 

образование често е насочено към 
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маргинализирани групи, например номадски 

общности, малцинства, момичета, хора с 

увреждания, отпаднали от училище и работещи 

деца. За учениците с увреждания и други 

маргинализирани групи неформалното 

образование е изключително полезно, отговарящо 

и отговарящо на техните нужди. Програмите за 

неформално образование имат потенциала да 

бъдат с изключително високо качество, тъй като 

могат по-лесно да отговорят на нуждите на 

отделни лица и специфични групи в общността. 

Неформалното образование е цялостен подход 

към ученето. Ученето се случва на всяка стъпка и 

няма ограничения за знанието. Всеки индивид 

претърпява процес в някаква друга работа, която 

поразява ума. Ученето със забавление кара всеки 

индивид да изгради жив интерес към 

постигането. Това е основен подход за 

изграждане на доверие сред хората и хората 

започват да се доверяват на инстинктите си, като 

изучават различни методи във всяка област. 

Участниците придобиват емоционални, 

когнитивни и други различни включвания на 

практики за умения. Той предоставя платформа за 

развитие на нови умения и генерира възможности 

за хора, които са извън обсега на традиционното 

образование. Мозъчната атака, упражненията, 

презентациите, интерактивните лекции и т.н. 

помагат за развиването на различни умения, за да 

се подложите на всяка ситуация в живота. Отвъд 

рационалните подходи на обучението по 

учебници, неформалното образование включва 

уникални учебни процеси чрез практически 

стратегии, което прави ученика по-умен и по-

светъл. Той генерира ценности за областите, в 

които се провежда, чувство за принадлежност и 

мотивира другите да се присъединят към 

работната сила и да подобрят уменията или 

местата, които искат да преследват. 

Неформалното образование влезе в действие в 

края на 60-те и началото на 1970-те. Той 

установява силата на знанието чрез учене извън 

ограничените зони на образованието. 

Неформалното образование може да се дава 

навсякъде и навсякъде. Неформалното 

образование има четири принципа: 

● Трябва да има адекватно отношение към 

нуждите на групите в неравностойно положение. 

● Валидна загриженост за конкретни 

категории лица. 

● Недвусмислено фокусиране върху ясно 

определени цели. 

● Огромна гъвкавост в организацията и 

методите. 

Мотивът е да се осигури изключително 

качество на обучение и ресурси за неформалните 

образователни сектори. Хората, участващи във 

всяка форма на дейност, трябва да имат достъп до 

всички необходими инструменти. Младежите 

трябва да бъдат надарени със стратегии за учене 

през целия живот. Неформалното образование е 

благодат за обществото и за хората, които не 

могат да станат свидетели на ползите от 

училищното образование. Той помага на 

индивида да се научи да става уверен и 

отговорен. Някои предимства на неформалното 

образование са: опитни учители с подходящи 

знания, които дават практически тъкачен стан на 

всяко обучение; програми, създадени след 

училище, интерактивен и практичен подход за 

разбиране на различни методи; осигурява на 

всеки учащ се подходящо пространство и време 

за усвояване на умения и уважение към всеки 

свързан индивид; помислете за личностно 

израстване и дори деликатните въпроси се 

третират с най-голямо внимание с проактивни 

подходи; грациозност и способност за адаптиране 
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към нуждите на индивида и професията на лично 

ниво. 

III. Неформално образование и младежката 

работа 

 

Образованието и ученето в областта на младежта 

обхваща различни видове, методи, настройки и 

подходи на обучение. Дори ако обикновено се 

разбира като неформално образование/учене, то 

също включва елементи на неформално обучение 

и понякога е много близко до формалното 

образование. Неформалното учене и образование, 

разбирано като учене извън институционални 

контексти (извън училище) е ключовата дейност, 

но и ключовата компетентност на работата с 

младежта. Неформалното учене/образование в 

работата с младежта често е структурирано въз 

основа на учебните цели, времето за учене и 

специфичната подкрепа за обучението и е 

умишлено. Обикновено не води до 

сертифициране, но в нарастващ брой случаи се 

предоставят сертификати, което води до по-добро 

признаване на индивидуалния резултат от 

обучението. 

Някои елементи на младежката работа могат да 

бъдат формално образование/учене и обучение. В 

специфични случаи младежкият сектор/работата 

с младежи действа като заместител, алтернативен 

доставчик на образование и обучение (напр. в 

училища за втори шанс и подобни проекти, в 

специални проекти за професионално 

образование и обучение) за напуснали училище, 

преждевременно напуснали училище, недоволни 

млади хора или други млади хора в риск. 

Учебният процес е структуриран по отношение 

на учебните цели, времето за учене и подкрепата 

за учене и е преднамерен; участниците получават 

сертификати и/или дипломи. Дейностите за 

младежка работа също предоставят много 

възможности за неформално обучение, тъй като 

младите хора учат, докато просто са активни, 

като доброволци или просто са със своите 

връстници. Те учат неформално в ежедневния 

живот и свободното време, точно както учат 

неформално в училище, на работа и в семейния 

живот, просто учат чрез правене. Обикновено не 

е структурирано и не е умишлено и не води до 

сертифициране. Той предоставя специфични 

възможности за учене, от социално, културно и 

лично естество, често наричани „меки“ умения. 

Цялото обучение в областта на младежта дава 

възможност на младите хора да придобият 

основни умения и компетенции и допринасят за 

тяхното личностно развитие, за социално 

включване и за активно гражданство, като по този 

начин подобряват перспективите им за заетост. 

Учебните дейности в областта на младежта – и 

работата с младежта като цяло – осигуряват 

значителна добавена стойност за обществото, 

икономиката и самите млади хора. Младежката 

работа е разположена между социалния сектор, 

педагогиката и гражданското общество. 

Участието в дейности в областта на младежта 

допринася по различни начини за придобиването 

на 8-те ключови компетенции, определени в 

рамките на ученето през целия живот: 

● общуване на майчин език, както и на чужд 
език, 

● математическа и научна компетентност, 
● дигитална компетентност, 
● социални и граждански компетенции, 
● да се научим да учим, 
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● чувство за инициативност и 
предприемчивост, 

● културна осведоменост 
● изразяване. 

Образователните и учебните дейности в областта 

на младежта имат подход на участие и насочен 

към учащия, те се извършват на доброволна 

основа и следователно са тясно свързани с 

нуждите, стремежите и интересите на младите 

хора. Важни ключови елементи са взаимното 

обучение, учебната среда и разнообразието от 

подходи и целеви групи. Формалното обучение 

набляга на когнитивното учене, неформалните 

условия често допълват когнитивните аспекти 

чрез емоционални, социални и практически нива 

на обучение. Учебните дейности в областта на 

младежта се оформят от специфичен характер на 

обучение, който се развива с години и отчита 

специфичното положение на младите хора в 

обществата. По-специално, в рамките на 

европейското младежко поле неформалното и 

самостоятелното учене/образователни дейности 

осигуряват измерение на междукултурното 

обучение, което подкрепя междукултурния 

диалог между хората. 

Една от основите на неформалното обучение в 

младежкия контекст е създаването на рамка за 

обучение, планирана и организирана по такъв 

начин, че да отговаря на нуждите на индивида, 

групата и организацията (което в този смисъл 

означава местните общност, общество или други 

заинтересовани страни). В резултат на това 

участниците се окуражават и стават способни да 

разбират по-разбираемо какво са научили, как са 

го научили и как могат да използват и да се 

възползват от резултатите от обучението в 

бъдеще. Основните принципи на такава учебна 

рамка включват следното: 

Потребности и ситуационен анализ – Дейностите 

се основават на нуждите на заинтересованите 

страни (участници, по-широки целеви групи, 

партньорски организации) и са адаптирани към 

реалността, в която се случва неформалното 

учене, и това се съобщава ясно. 

● Логика на управлението на проекта – Процесът 

и дейностите са насочени към определени цели и 

(специфични) задачи, като всяка част от 

програмата се основава на останалото. 

● Рефлексия в ученето – Рефлексията върху 

личното обучение се насърчава задълбочено по 

време на проекта, така че участниците да могат да 

разберат собствения си опит, да го структурират 

и да разгледат начините, по които могат да го 

надграждат. 

● Учене чрез опит (или учене чрез правене) – 

Проектът включва опит, който позволява на 

участниците да тестват своите знания, умения и 

нагласи в ситуации от реалния живот. 

● Подход, ориентиран към учащия – Обръща се 

внимание на индивидуалните нужди и 

способности на участниците и образователният 

проект се адаптира съответно. 

● Разнообразие от методи и техники – 

Разнообразни творчески техники и методи се 

адаптират и използват в отговор на ситуацията 

(потребности, групова динамика, стилове на 

обучение и ниво на компетенции на участниците 

и др.). 

● Холистичен подход – По време на 

образователен проект се обръща внимание на 

трите аспекта на компетентностите (знания, 

умения, нагласи) и се предоставя пространство за 

опит, размисъл, обобщение или 

контекстуализация, така че участниците да могат 

да изпробват наученото и оценява дали са 

придобити нови компетенции. 
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Анализът на потребностите е основа за 

разработване на проекти за неформално обучение 

в младежката работа. Когато анализът, извършен 

от различни заинтересовани страни, се обмисли и 

образователният проект е адаптиран адекватно, 

подходяща среда за резултати от обучението, с 

пространство за участниците да определят лични 

цели за обучение в съответствие с 

индивидуалните потребности от обучение. И 

организаторите могат да изберат подходящи 

методи, които да помогнат за постигането на 

целите. Програмата на ЕС за младежта 

предостави набор от дейности, подходящи за 

придобиване на компетенции на различни нива. 

Входните точки могат да варират — това може да 

бъде младежки обмен, младежка инициатива или 

EVS, в зависимост от нуждите, интересите и 

способностите на всеки млад човек. В рамките на 

програмата за младежта на ЕС дори 

неорганизирани млади хора могат да развиват 

свои собствени дейности. Те могат да започнат 

като участници, да придобият някаква малка 

отговорност в рамките на следващия проект, след 

това да станат членове на организационен екип и 

накрая да станат координатори на целия екип. 

Признаването на неформалното/информалното 

учене в дейности за младежка работа се основава 

на признаване на индивидуалните резултати от 

обучението. Става все по-очевидно, че ученето в 

тази среда се случва. Но мненията остават 

разделени относно това кога, как и какви условия 

трябва да бъдат изпълнени. Практиката в 

младежката сфера е толкова разнообразна, че 

единен преглед на всички подходи, методологии 

и отделни методи, инструменти и дейности 

трудно може да бъде изчерпателен и е трудно да 

се направят изводи, които да се прилагат 

универсално. Въпреки това, може да се каже, че 

са възможни определени типологии и 

идентифициране на основни характеристики. 

За овластяване на младите хора, особено на 

малцинствата, неформалното обучение може да 

бъде полезен инструмент. Овластяването е 

социален процес, който помага на хората да 

получат контрол върху собствения си живот. Това 

е процес, който насърчава силата в хората за 

използване в техния собствен живот, техните 

общности и в тяхното общество, като действа по 

въпроси, които те определят като важни. За 

овластяване на младите хора, неформалното 

обучение създава следните възможности: 

● Създаване на разбиране за това как 

функционира обществото (и местните общности) 

въз основа на практическо участие в проекти (по-

специално в рамките на младежки инициативи). 

Принципите и основните теми на програмата за 

младежта на ЕС, като участие, активно 

(европейско) гражданство, мултикултурен подход 

и приобщаване, допринесоха за разбирането на 

младите хора какво означават тези термини на 

практика и как могат да се живеят. 

● Подкрепа на младите хора в откриването на 

различни пътища към образование, заетост и 

работни места и, в по-широк смисъл, как биха 

искали да изградят своето бъдеще. 

● Мотивиране на младите хора да станат 

участници на промяната. Младите хора имат 

възможност да изследват проблеми и да се 

включат активно в справянето с тях. Те се 

научават как да вземат нещата в свои ръце, да 

напредват отвъд оплакванията и да влияят върху 

конструктивната промяна. 

Дейностите за неформално обучение помагат на 

младите хора да бъдат способни да се променят. 

Възгледите за резултатите от такава промяна 

зависят от възприетата гледна точка. Голяма част 

от овластяването е свързано с ученето и със 

способността за прилагане на резултатите от 

обучението в живота по отношение на 
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придобитите компетенции, както лични, така и 

професионални. Процесът може да бъде 

разгледан от поне три различни бази – 

индивидуална гледна точка, колективна гледна 

точка и обществена гледна точка: 

*Индивидуална гледна точка - фокус върху 

отношението. Младите хора, особено тези без 

предишен опит в ученето извън училищната 

среда, често не осъзнават своите силни страни и 

често им липсва вяра в способността си да 

постигнат нещо. Важно е да им предоставим 

възможност да изпробват способностите си, да 

успеят и да изградят увереност. Положителният 

опит от този вид, индивидуален или споделен от 

група, може да промени отношението на младите 

хора към себе си и тяхното възприятие за 

собствените си способности. Промяната на 

нагласите е вътрешна за всеки индивид и въпреки 

че може да бъде устно съобщена от участниците 

на външния свят, само чрез действие може да се 

наблюдава.  

*Колективна/групова гледна точка – фокус 

върху уменията. Нагласите са вътрешни, но 

груповата перспектива за промяна често се 

основава на виждане и възприемане на развити 

умения. Например участниците, които може да са 

били плахи и им липсва увереност да говорят 

английски в началото на младежкия обмен, в края 

могат да общуват помежду си, като използват 

различни начини, за да се разберат. Много повече 

примери свидетелстват за факта, че 

възприемането на резултатите от обучението 

често е въпрос на оценка на личните умения, 

показани на практика. Групата може да забележи 

дали участниците са научили и са започнали да се 

чувстват по-удобно при използването на своите 

компетенции.  

*Социална перспектива – фокус върху знанията 

и произтичащите от това компетентности. От по-

широка гледна точка развитието на компетенции 

е важно и още по-важно е доколко младите хора 

могат да убедят другите в това, което са научили 

и как го използват по-късно. За разлика от 

предишната гледна точка, където уменията се 

разбират чрез взаимодействие в рамките на група 

или чрез постигане на споделен резултат, 

социалната перспектива предлага когнитивна и 

описателна оценка – необходимост от 

съобщаване на ученето въз основа на анализ и в 

същото време използване на придобити 

компетенции. Дейностите за неформално 

обучение в рамките на програмата за младежта на 

ЕС се фокусират върху една или друга от тези 

перспективи, а понякога и върху две или дори 

трите. Избраната от организаторите посока 

зависи от вида на дейността, нивото на опит на 

участниците и средата, в която се провеждат 

дейностите. Изборът се основава на простата 

предпоставка, че неформалното обучение 

предоставя пространство и възможност на 

младите хора да изпробват нещата, да правят 

грешки и да се учат от тях. По този начин те 

могат да придобият самочувствие въз основа на 

по-добро разбиране, по отношение на чувствата и 

познанията, на собствените си способности и как 

могат да ги използват. Различни методологии и 

подходи са генерирани чрез подкрепата, 

предоставена чрез програмата на ЕС за младежта, 

като дейности за обучение и сътрудничество или 

групи от треньори и обучители, организирани от 

националните агенции. Те отговарят добре на 

нуждите от обучение на бенефициентите на 

програмата, повишавайки техните компетенции и 

по този начин качеството на младежката работа. 

Образованието по правата на човека се описва 

най-добре от гледна точка на това, което цели да 

постигне. Дългосрочната цел на такава програма 

е да създаде култура, в която човешките права се 

разбират, защитават и зачитат. Може да има 

малко по-различни възгледи за най-добрия или 

най-подходящия начин за придвижване към такъв 

край, но това е така, както трябва да бъде. Няма 
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два индивида, групи от индивиди или култури, 

които имат еднакви изисквания и нито един 

образователен подход няма да отговаря на всички 

индивиди, всички групи или всички общества. 

Това само показва, че ефективното образование 

по правата на човека трябва да бъде преди всичко 

насочено към учащия: то трябва да започне от 

нуждите, предпочитанията, способностите и 

желанията на всеки човек във всяко общество. 

Образователният подход, насочен към учащия, 

признава стойността на личните действия и 

личната промяна и също така взема предвид 

социалния контекст, в който се намират 

обучаемите, но това не означава, че 

преподавателите трябва да работят изолирано или 

че не могат да се учат от други, които може да 

работи в различни контексти. Това, което 

обединява преподавателите по човешки права от 

цял свят, е общо начинание – желание да се 

насърчава и обитава свят, в който правата на 

човека се ценят и зачитат. Има общи насоки, 

изпитани методи, образователни материали и 

много хора, работещи в областта – всичко това 

може да ни помогне да постигнем тази обща цел. 

Когато организирате дейности за човешките 

права на малцинствата за млади хора, е важно да 

знаете повече за вашата група. Необходимо е да 

се знае повече за техните мирогледи, какво вече 

знаят и как се чувстват по отношение на нещата, 

какво биха искали да научат, понятията за 

равенство, представите за приемлив риск и 

самореализация. Когато работите с бежанци, 

имигранти или малцинства, е изключително 

важно да се демонстрира културна осведоменост. 

Важно е да се разбере културният произход и 

очакванията на участниците за провеждане на по-

ефективни семинари/обучения и т.н. Също така е 

необходимо да се прояви уважение към техния 

опит и да се отговори на техните притеснения, 

надежди и желания. И да наблюдавате 

поведението и да реагирате на тях, като задавате 

въпроси и им помагате. От методологическа 

гледна точка младежките работници трябва да се 

уверят, че всяка дейност включва сесии за разбор 

и оценка; трябва да бъдете търпеливи; трябва да 

се съсредоточат върху опознаването; трябва да 

обърнат внимание на всеки участник и накрая, 

младежките работници трябва да го опростят. 

Вече са направени полезни и съществени 

компилации, които включват дейности по правата 

на човека, които са готови за използване. Ето 

някои неформални дейности от тези компилации, 

свързани с младите хора, за да научат за 

малцинствата и човешките права: 

1. Направете крачка напред (Компас) – за повече 

информация и карти за роли, отидете на 

уебсайта. 

 

Размер на група: 10-30 човека 

Време: 60 минути 

Преглед: Всички сме равни, но някои са по-

равни от други. В тази дейност участниците 

изпитват какво е да си някой друг в тяхното 

общество. Разглежданите въпроси включват: 

социалното неравенство често е източник на 

дискриминация и изключване; емпатията и 

нейните граници 

Цели:  

1. Да насърчава съпричастността с други, които 

са различни 

2.Повишаване на осведомеността за 

неравенството на възможностите в обществото 
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3. Да насърчи разбирането за възможните лични 

последици от принадлежността към определени 

социални малцинства или културни групи 

Описание:  

1. Създайте спокойна атмосфера с мека 

фонова музика. Като алтернатива, помолете 

участниците за тишина. 

2. Раздайте картите с роли на случаен 

принцип, по една на всеки участник. Кажете 

им да го запазят за себе си и да не го показват 

на никой друг. 

3. Поканете ги да седнат (за предпочитане на 

пода) и да прочетат своята ролева карта. 

4. Сега ги помолете да започнат да влизат в 

ролята си. За да помогнете, прочетете някои 

от следните въпроси, като правите пауза след 

всеки един, за да дадете време на хората да 

разсъждават и да изградят картина на себе си 

и живота си: 

o Какво беше вашето детство? В каква къща 

живеехте? Какви игри играехте? Каква 

работа са вършили родителите ти? 

o Какво е ежедневието ви сега? Къде се 

социализирате? Какво правиш сутрин, 

следобед, вечер? 

o Какъв начин на живот имате? Къде 

живееш? Колко пари печелите всеки месец? 

Какво правиш в свободното си време? Какво 

правиш през празниците си? 

o Какво ви вълнува и от какво се страхувате 

5. Сега помолете хората да запазят 

абсолютно мълчание, докато се нареждат 

един до друг (като на стартова линия) 

6. Кажете на участниците, че ще прочетете 

списък със ситуации или събития. Всеки път, 

когато могат да отговорят с „да“ на 

твърдението, те трябва да направят крачка 

напред. В противен случай те трябва да 

останат там, където са и да не се движат. 

7. Прочетете ситуациите една по една. 

Направете пауза за известно време между 

всяко твърдение, за да дадете време на хората 

да пристъпят напред и да се огледат, за да 

забележат позициите си един спрямо друг. 

8. Накрая поканете всички да вземат под 

внимание своите крайни позиции. След това 

им дайте няколко минути, за да излязат от 

ролята си, преди да разговарят в пленарна 

зала. 

Дебрифинг и оценка 

Започнете, като попитате участниците какво се е 

случило и как се чувстват по отношение на 

дейността и след това продължете да говорите за 

повдигнатите проблеми и какво са научили. 

1. Как се чувстваха хората, когато пристъпиха 

напред – или не? 

2. За тези, които често стъпваха напред, в кой 

момент започнаха да забелязват това 

други не се движеха толкова бързо, колкото те? 

3. Някой чувствал ли е, че има моменти, в които 

основните му човешки права са били 

игнорирани? 

4. Могат ли хората да познаят ролите на другия? 

(Нека хората разкрият ролите си по време на тази 

част от дискусията) 

5. Колко лесно или трудно беше да играеш 

различните роли? Как са си представяли какъв е 

човекът, когото играят? 
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6. Упражнението отразява ли обществото по 

някакъв начин? Как? 

7. Кои права на човека са застрашени за всяка от 

ролите? Може ли някой да каже, че човешките му 

права не се спазват или че нямат достъп до тях? 

8. Какви първи стъпки биха могли да се 

предприемат за справяне с неравенствата в 

обществото? 

2. Правила за малък остров (Вдъхновяваща 

практика) 

Цел: разгледа същността на правата и как те 

могат да помогнат на обществото да работи и да 

въведе Всеобщата декларация за правата на 

човека  (UDHR).  

Времетраене: около 60 до 95 минути.  

Необходими материали:  флипчарт; маркери и 

копия от резюмето на UDHR за всеки член на 

групата. 

Какво да направите преди сесията: 

Помислете как тази дейност може да накара 

хората да се замислят за какво са предназначени 

правата. Това е начин да се опитаме да накарам 

хората да се замислят какви правила биха въвели, 

ако едно общество започне от нулата. Това също 

е известен философски проблем, обяснен тук:  

„Да предположим, че сте открили нова 

държава, в която никой не е живял преди и 

където няма закони и правила. Трябва да 

живеете в тази страна, но не знаете нищо за 

това каква самоличност или статут ще имате 

там. Например, не знаете дали ще бъдете мощен 

или слаб, или някъде по средата. Правилата, 

които бихте измислили, без да знаете дали сте 

могъщ или слаб, ще показват ангажимент както 

към правата на човека, така и към 

равенството.’  

Инструкции стъпка -по стъпка: 

1. Поканете участниците да седнат удобно и ако 

желаят, да затворят очи, за да си представят 

пътуване. 

„Вземате чантите си на борда на луксозен лайнер 

и очаквате с нетърпение празника на живота. На 

борда виждате най-различни хора, от всички 

възрасти, от бебета до възрастни хора, които 

говорят много различни езици или се подписват 

помежду си, облечени по начини, които 

предполагат различни култури и религии - 

сикхски тюрбани и сари и еврейски ярмули. След 

като се качите на борда, откривате, че 

разнообразието отива по-далеч и има дейности, 

които да се погрижат за всеки интерес, тип 

социална група и физически способности. 

Диапазонът е зашеметяващ от баскетбол в 

инвалидни колички до богослужения на 

презвитерианите, до социални вечери за срещи на 

гейове и лесбийки, бисексуални и транссексуални 

хора, до клубове за научна фантастика, до 

младежки събития на политически партии. 

Всички си прекарват страхотно. Тогава корабът 

се удря в айсберг и потъва. По чудо, с помощта на 

всички, всичките 2000 пътници намират пътя към 

спасителните лодки. Като по чудо отново 

пътниците прекарват само няколко часа на 

спасителни лодки, преди да шпионират кацане. С 

помощта на всички те всички се блъскат на брега. 

(Можете да отворите очи). И накрая, вие се 

радвате да откриете, че на острова има прясна 

храна и вода и има всичко, от което хората се 

нуждаят, за да поддържат живота. Трябва обаче 

да помислите за правилата, по които ще живеете, 

докато чакате спасение. 

2. Поканете групата да работи в комисии от трима 

или четирима души и се опитайте да посочите пет 

правила за общия им живот на този остров. 

3. След няколко минути попитайте групата: 

*Имаше ли правила, които лесно се определяха? 

кои бяха те? 
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*Имаше ли правила, които бяха трудни? 

* Напишете правилата, както са споменати. 

Потърсете области на съгласие. 

4. Забравихте да споменете нещо. Тази група не е 

единствената група на острова. Това променя ли 

нещо? Защо? Как? 

5. Как идеята за правата може да помогне за 

справяне с подобна ситуация? Има ли принципи, 

които бихте искали да следвате, опитвайки се да 

преговаряте с другата група, която живее на 

острова? 

6. Прочетете встъпителното изявление на ВДПЧ: 

„Ние сме родени равни по достойнство и права“ и 

напомнете на хората как декларациите за права 

могат да определят ценностите, към които едно 

общество може да се стреми. 

7..Помолете доброволци да прочетат някои от 

заглавията и да усетят Декларацията. Попитайте 

групата: 

*Какви права е изброила ООН, които не са 

включили? 

*Какви права е изброила групата, които ООН не е 

включила? 

*Каква разлика би имало, ако всички знаеха и 

разбираха ВДПЧ? Какво може да се направи, за 

да се случи това? 

 

3. Няма граници за правата на човека 

(Разработване и адаптиране. Методите на 

неформалното образование към нуждите на 

младите бежанци) 

 

Размер на групата: 8+ човека (малки групи: 4) 

Времетраене:  40 минути (основна дейност), 70-

80 мин (за завършване на сесия) 

Преглед: В тази дейност хората имат шанс да 

представят специфични човешки права с 

помощта на пантомима. 

Цел:  Да въведе идеята за правата на човека и да 

повиши осведомеността за правата на човека. 

Предмет: Да разсъждава върху чувството за 

отговорност за своите действия; да даде 

възможност на участниците да разпознаят и 

назоват някои основни права на човека и тяхната 

универсалност и неделимост; за улесняване на 

сътрудничеството в международна среда; да 

развие любопитно отношение към темата 

Материали: 

● малка топка (напр. топка за жонглиране) 

● музика и високоговорители 

● карти, изобразяващи специфичен жест на 

тялото (напр. лягане, йога позиция „дърво“, 

седене с кръстосани крака и др.) 

● флипчарт/табло (за въведение в темата и 

окончателна оценка) 

● маркери и лепенки 
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● 3 комплекта карти с рисунки, изобразяващи 

избраните човешки права, включително тяхното 

наименование на работните езици на групата 

● представяне на различни лесно разпознаваеми 

емоции в размер на броя на участниците (можете 

да ги вземете от емотиконите на социалните 

мрежи). 

Инструкции стъпка -по стъпка: 

1. Задайте два отбора да се състезават; разделете 

пространството между групите, като изградите 

някаква граница (напр. с помощта на столове/...) и 

им кажете, че представляват две различни 

държави. След това раздайте на всяка група един 

комплект карти с човешки права (както написани, 

така и нарисувани). 

2. Изберете доброволец от всяка група и му 

покажете едно човешко право (отново както 

написано, така и нарисувано). Дайте им около 30 

секунди, за да решат как да го представят заедно 

с помощта на пантомима, без да говорят, пред 

двете групи едновременно. 

3. Екипът трябва да обсъди и да отгатне 

възможно най-бързо към кое човешко право, 

измежду тези, които имат на картите, се 

позовават техните съ-играчи със своята игра; 

отборът, който има първото човешко 

предположение, запазва съответната карта, 

докато водещият отнема картата на другата 

група. Ако дадат правилния отговор в един и 

същи момент, и двете групи могат да запазят 

картата. 

4. Позволете на участниците да се редуват да 

покажат правата чрез действие, докато преминат 

през всички, след което пребройте колко права 

има всяка група и ги избройте на глас, за да могат 

всички да чуят; ако групите имат еднакъв брой 

карти, можете да вземете на случаен принцип 

някои от тях от една от групите, така че те да 

имат неравен брой. 

5. Помолете участниците да изразят как разбират 

ситуацията, пред която са изправени, точно в 

смисъла на загуба на някои от човешките права, 

които са имали в началото и как се чувстват по 

отношение на това (тъй като техните страни сега 

имат различно ниво на достъп до Human Rights), 

връчвайки им копията на различни емоции. След 

като всеки участник е избрал индивидуално 

своята емоция, помолете го да ги постави на един 

ред пред страната си, така че всички да ги видят. 

6. Обобщете чувствата на всяка група и ги 

помолете да обяснят причината за избора си. 

След това ги помолете да работят в своите екипи, 

за да намерят възможни решения на 

предизвикателствата, които са посочили. 

Помолете един доброволец от група да докладва 

за това на останалите и вижте дали могат да 

намерят общо решение. 

Всяка група трябва да намери решение за своята 

ситуация, дори може да се премести в другата 

страна, която има повече човешки права, но 

правата от страната на произход вече няма да са 

валидни. В крайна сметка участниците трябва да 

измислят решение за нарушаване на границата, за 

да могат да използват правата на двете страни. 

Дебрифинг и оценка: 

*Как се чувстват в момента? Как се чувстваха в 

различните етапи на дейността? 

* Какъв беше процесът? Какво се случи по време 

на дейността? Лесно ли беше да се намери начин 

да се действат правата? 

*В кой момент разбраха, че групите се движат в 

различни посоки? 

*Как стигнаха до предложеното от тях решение и 

как да преговарят с другата група, за да постигнат 

общо? 

*След като всички снимки бъдат прегледани, 

попитайте колко – или колко малко – 
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участниците са открили, че знаят за правата на 

човека. Кои са научили? Могат ли да се сетят за 

други права, които трябва да са общи за всички? 

*Какво могат да направят, за да гарантират, че 

техните и другите човешки права се зачитат? 

Какво биха направили, ако са в ситуация, в която 

нечии права не се зачитат? (Можете да 

предложите ситуация) 

*За да оцените дейността, използвайте някакъв 

визуален материал – например флипчарт със 

стрелка, движеща се от 0 до 100 – и помолете 

участниците да поставят знак според това колко 

са им харесали семинара. 

4. Windows и огледала (Ресурсен център за 

човешки права)

 

Времетраене: 30 мин до 1 час 

Преглед: Използвайки снимки на хора от 

различни култури, тази дейност повдига въпроси 

за универсалността, разнообразието и човешкото 

достойнство. 

Материали: Копия от UDHR; Колекция от 

снимки, показващи хора от много различни 

култури, възрасти и произход. 

Инструкции стъпка -по стъпка: 

Част A: Разглеждане на снимка 

1. Поотделно, по двойки или малки групи, 

изберете снимка от избраната. Проучете 

картината и обсъдете някои от следните въпроси. 

2. Въпроси относно универсалността: 

*Защо избрахте тази снимка? Защо мислите, че 

фотографът избра тази тема? 

*Какво намирате на снимката, която служи като 

огледало на собствения ви живот, отразяващо 

нещо познато, което лесно можете да 

разпознаете? 

*Какво намирате на снимката, която служи като 

прозорец към друга култура или начин на живот, 

нещо, което ви е странно и непознато? 

*По какъв начин мислите, че хората на снимката 

живеят много различен живот от вас? Има 

различни стойности? нужди? надежди? очаквания 

от живота? 

*Кои човешки права според вас са най-важни за 

лицето(ата) на снимката? Смятате ли, че 

различните права са най-важни за вас? 

* Наистина ли човешките права са универсални? 

Мислите ли, че лицето(ата) на снимката иска 

същите човешки права като вас? Смятате ли, че 

лицето/лицата се ползват със същите човешки 

права като вас? Защо или защо не? 

3. Въпроси относно Всеобщата декларация за 

правата на човека: 

*Направете списък с всички човешки права, 

които можете да свържете с вашите снимки. 

Включете както упражняваните права, така и 

правата, отказани или нарушени. 

* Съпоставете правата, които сте посочили, с 

конкретни членове от UDHR. Напишете броя на 

статиите във вашия списък. Алтернатива: 
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Напишете статията(ите), илюстрирана от 

картинката, и я покажете с нея. 

*Покажете вашите снимки на цялата група и 

обяснете правата, които сте идентифицирали. 

Поискайте предложения от други права, които 

участниците могат да наблюдават на 

снимката(ите). 

*След като всеки покаже своите снимки, 

прегледайте UDHR и помислете кои артикули не 

са идентифицирани в нито една снимка. Някои 

статии по-трудни за "виждане" в снимки? В 

живота? 

4. Въпроси за човешкото достойнство: 

*Тази картина изразява ли човешкото 

достойнство? Как? Изглежда ли нещо на 

снимката накърнява човешкото достойнство на 

хората в нея? Как? 

*С какво тази снимка би била различна, ако беше 

направена преди век? След сто години? Мислите 

ли, че нашите представи за човешкото 

достойнство се променят? Ако да, какво мислите, 

че е довело до тази промяна? Можете ли да 

свържете тази промяна с нашето разбиране за 

правата на човека? 

*Картината насърчава ли оценяването на 

човешкото достойнство? Какво общо има 

човешкото достойнство с правата на човека? 

* Защо мислите, че фотографът избра тази тема? 

Защо художниците толкова често избират 

човешкото състояние за предмет на своята 

работа? 

ЧАСТ B: Групиране на снимките 

1. Поставете всички картини заедно на пода 

или стената и ги разгледайте като група. 

*Какви общи черти споделят всички тези 

снимки? 

*Какво казват тези снимки за това какво е да 

си човек? 

*Ако всички тези снимки бяха направени в 

едно и също общество, какви изводи бихте могли 

да направите за обществото? Бихте ли казали, че 

това е общност, в която хората имат своите 

човешки права? 

*Как биха били различни тези снимки, ако 

условията се променят: (напр. гражданска война? 

откриване на петрол в региона? постигане на 

равенство за жените? строго прилагани закони за 

детския труд? или задължително основно 

образование? минимална заплата, годна за 

живеене? вирусна епидемия за които няма 

налична ваксина?). 

*Въз основа на тази колекция от снимки, 

какви твърдения можете да направите за 

човешкото достойнство? За човешките права? 

2. Опитайте се да групирате определени 

снимки в категории. Те може да се основават на 

съдържанието, тона или на засегнатите човешки 

права. 

Отивайки по-нататък 

1. Диалог – Напишете диалог между хората 

на снимката или между човек на снимката и вас. 

2. Карикатура – Нарисувайте карикатура, 

изобразяваща история за хората от тази картина. 

3. Проучване – Ако е възможно, разберете 

къде е направена снимката. Разберете за тази 

страна или нейната култура, включително 

положението с човешките права2. 

4. Създайте – Напишете стихотворение или 

история или създайте художествен израз, който 

улавя идея или чувство, предизвикано от тази 

снимка. 
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Глава 7: Изкуството и бъдещето на 

обучението за човешки права на 

малцинствата  

I. Въведение 

Значението на образованието и обучението по 

правата на човека е овластяването, процес, чрез 

който хората и общностите увеличават контрола 

си върху собствения си живот и решенията, които 

ги засягат. Целта на образованието по правата на 

човека е хората, които работят заедно, за да 

осигурят човешки права, справедливост и 

достойнство за всички. Глобализацията и 

повишената мобилност на хората в рамките на 

Европейския съюз доведоха до увеличаване на 

имиграцията и по-голямо разнообразие в много 

страни от ЕС, което се отрази на състава на 

работните места и класните стаи. Това включва 

разнообразие по отношение на националност, 

както и етническо, расово и религиозно 

разнообразие. Европейските общества и училища 

са изправени пред предизвикателството да 

приемат имигрантските малцинства от все по-

разнообразен културен произход. Следователно 

бъдещето на обученията по правата на човека 

трябва да бъде по-приобщаващо и лесно достъпно 

за всички малцинствени групи. 

II. Бъдеще на обучението по човешките 

права на малцинствата 

Според Сезар Родригес-Гаравито никога не е 

имало толкова много дебати за бъдещето на 

правата на човека, отколкото сега. Причината за 

това е, че движението е в момент на несигурност 

и преход, предвид бързи и едновременни промени 

в контекста и стратегиите за работа по правата на 

човека. Има много нови групи и проблеми за 

човешките права, а по-дългосрочните промени в 

геополитиката и технологиите създават както 

нови предизвикателства, така и възможности за 

правата на човека. Предизвикателствата, 

свързани с обучението по правата на човека, са 

огромни – включително проблеми с 

идентичността и национализма, нежелание да се 

предприемат нови стратегии за преподаване като 

онлайн обучение. Въпреки че тези пречки 

представляват специфични трудности за 

обучителите по правата на човека, те не са 

непреодолими. Те изискват отдаденост на 

образователните цели и резултатите от 

обучението, както и внимателно внимание към 

най-добрите практики и етичните отговорности. 

За по-нататъшни дискусии и дебати сред 

младите хора от малцинствата е от решаващо 

значение да сме наясно с актуалните проблеми с 

правата на човека. Например разбиранията за 

човешкото развитие и достойнството, 

концепциите за отговорност, най-добрите 

практики за защита на правата на човека и дори 

универсалността на правата на човека. Младите 

хора трябва да бъдат запознати с проблемите на 

правата на човека, които пряко засягат живота 

им, и да бъдат подтикнати да се включат в 

търсене на решения. Обучението по правата на 

човека трябва да включва критичен анализ на 

нормативните допускания, които са в основата на 

рамката и действията за правата на човека. 

Поради тази причина и за по-добро разбиране на 

местните проблеми около младите хора, 

малцинствата и човешките права, обученията по 

правата на човека трябва да включват млади хора 
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с по-малко възможности. Те имат най-доброто 

възприемане на проблемите и те са тези, които се 

нуждаят от решения на тези проблеми. 

 

Включване 

 

Включването означава разрушаване на 

дискриминацията. Включването означава, че 

всички хора, независимо от техните способности, 

увреждания, раса, сексуална ориентация или 

етническа принадлежност, имат право да бъдат 

уважавани и оценени като ценни членове на 

своите общности; участват в развлекателни 

дейности в квартални условия; работят на 

работни места в общността, които плащат 

конкурентна заплата и имат кариери, които 

използват максимално капацитета си; посещават 

общообразователни часове с връстници от 

предучилищна възраст през колеж и 

продължаващо образование. 

Включването също е свързано с правата на 

човека. Приобщаващите общества разпознават и 

изграждат политики за развитие около 

разнообразието на своите членове и позволяват 

пълното включване и участие на всеки, 

независимо от техния статус. Приобщаващо, 

ориентирано към хората развитие означава 

справяне със структурните или правните бариери, 

които дискриминират хората и групите. С други 

думи, приобщаването не е само за включване на 

онези, които традиционно са изключени, но 

трябва също така и за премахване на многото 

форми на дискриминация, които допринасят за 

трайното маргинализация на групите въз основа 

на субективни различия, като възрастта, пола или 

цвета им. от кожата им. 

Законът за правата на човека забранява 

дискриминация на каквато и да е основа, 

включително раса, цвят, национален, етнически 

или социален произход, език, пол, религия, 

политически или други убеждения, произход, 

раждане, произход, възраст, увреждане, здравен 

статус, миграционен статус, сексуална 

ориентация , или полова идентичност. Правата на 

малцинствата се основават на признаването, че 

малцинствата са в уязвимо положение в 

сравнение с други групи в обществото, а именно 

мнозинството, и имат за цел да защитят членовете 

на малцинствена група от дискриминация, 

асимилация, наказателно преследване, 

враждебност или насилие поради техния статус. 

Трябва да се подчертае, че правата на 

малцинствата не представляват привилегии, а 

действат за осигуряване на равно зачитане на 

членовете на различните общности. Тези права 

служат за настаняване на уязвимите групи и за 

привеждане на всички членове на обществото до 

минимално ниво на равенство при упражняването 

на техните човешки и основни права. 

Младите хора от малцинствата могат да бъдат 

класифицирани като млади хора с по-малко 

възможности, защото са в по-неизгодно 

положение в сравнение със своите връстници. Те 

се сблъскват с повече пречки от другите, които 

пречат на младите хора да имат ефективен достъп 

до формално и неформално образование. Това 

води до страдание от неравенство в множество 

ситуации, като прости обучения, които включват 

права, специализирани за малцинствата. 

Обученията по правата на човека не само 

овластяват младите хора, те им дават 

възможности и контрол в техния живот и бъдещи 

решения. Следователно обученията относно 
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човешките права на малцинствата трябва да 

достигнат повече до младите хора с по-малко 

възможности и до младите хора с произход от 

малцинствата. 

Има различни начини за включване на повече 

млади хора с по-малко възможности и произход 

от малцинствата в обучението по правата на 

човека. Например чрез изграждане на 

индивидуален подход към целевите групи. 

Нормално е да привличате само няколко 

индивида в началото. Малко млади хора, които 

наистина се интересуват от обучението, носи по-

добри резултати от групата млади хора, които не 

са толкова очаровани от него. Малко 

заинтересовани млади хора могат да привлекат 

повече хора като тях към обученията. Друг важен 

начин да привлечете вниманието на младите хора 

е да им се доверите с активни роли в обученията. 

От решаващо значение е да не възлагате 

прекалено голяма отговорност на плещите им, но 

някои отговорности им дават възможност да 

бъдат отговорни и им показват, че вземането на 

свои собствени решения може да ви бъде от полза 

във всяка част от живота ви. Съществената част в 

крайна сметка е доверието. Доверие между 

младежкия работник и младите хора. Ако 

младите хора се доверяват на младежките 

работници и техния процес, е по-лесно да им се 

помогне при различни препятствия и ситуации, с 

които могат да се сблъскат в ежедневния си 

живот. 

Дигитални възможности 

В днешно време с пандемията организациите, 

предоставящи формално и неформално 

образование, трябва да направят крачка назад и 

да намерят начини да предоставят образование и 

знания на всички лесно и без граници. Един от 

начините е дистанционното обучение и онлайн 

обучението. Младежките центрове, които желаят 

да предоставят на младите хора по-малко 

възможности, за да им помогнат с препятствията, 

трябва да обмислят онлайн обучения. Онлайн 

обучението е изкуството за трансфер на знания 

чрез интернет, от всяка точка на земното кълбо 

към целева аудитория, която избере да научат 

определен предмет. Онлайн обучението също е 

начин експертите по предмети да предадат 

знанията си по удовлетворяващ начин. Въпреки 

че може да е по-трудно да се използват 

неформални методи на обучение онлайн, онлайн 

образованието се предлага в толкова много 

форми и размери. Учениците имат безкрайно 

много възможности да научат нови неща. Някои 

от предимствата на онлайн обучението са: 

* Свободата да учите каквото искате - най-

голямото предимство на онлайн обучението е 

възможността да се задълбочите в предмета си, 

колкото желаете. Интернет създаде ненаситен 

апетит за информация. Въпреки това свободно 

достъпната информация не винаги е достатъчно 

задълбочена. Освен това премахва всички лични 

бариери, които могат да спрат хората да учат. 

Предмети, които носят културни конотации или 

табута, например, не се поддават на лично 

обучение. Студентите могат да се занимават с 

предмети, които ги интересуват, без страх от 

присъда или репресия. 

* Комфорт при учене от собствения си дом – 

Едно от скритите предимства на онлайн 

обучението е елементът на гъвкавост и 

самообслужване, което ви позволява да се 

наслаждавате. Все още можете да упражнявате 

ума си без ежедневната мъка да стигнете до 

училище навреме, да се борите в трафика, дори да 

се справяте с болест, за да не пропуснете час. Ако 

преследвате онлайн обучение, можете да 

продължите курсовата си работа, без да стъпвате 

навън.  

* Те предлагат изключително удобство и 

гъвкавост - Между работата, училището, 
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социалните задължения и семейните 
отговорности, хората са се превърнали в 

прекалено насрочени. От момента, в който се 
събудят, докато се върнат в леглото, става, върви, 
върви. Превишаването на графика може да има 

отрицателни последици. Ако нямате време да се 
декомпресирате, да се отпуснете и да се 
насладите на живота, започвате да се 

възмущавате от всяка дейност, в която участвате. 
Онлайн обучението ви позволява да планирате 
обучението си, както ви е удобно. Може би 

нямате свободна минута сутрин или следобед, но 

можете да отделите едночасов прозорец всяка 
вечер за курса си. 

* Повече възможности за взаимодействие 
между възпитател и млади – Безграничната 

природа на интернет е едно от най-големите 
предимства на онлайн класовете. Чрез онлайн 
курс можете да срещнете хора от 

противоположната страна на земното кълбо. 
Всяко взаимодействие предлага повече 
възможности за дълбочина и растеж, докато 

изследвате образованието си и придобивате нови 
умения. Може да се свържете с хора, които 
срещате чрез социалните медии и дори на 

физически събирания. Ако курсът ви включва 

уебинари на живо и видео, предавано на живо, 
можете да взаимодействате директно със 

състудентите и вашия преподавател в реално 
време. 

* Можете да учите със свое собствено темпо - 

Точно както нашите интереси са уникални за нас, 
така са и нашите стилове на обучение. Всеки 
работи и учи със собствено темпо. Някои хора 

улавят нова информация като магнити, докато 
други се нуждаят от повторение, за да усвоят 
напълно новите знания. Няма нищо лошо във 

вашия стил на учене, но ако учите в грешна 
среда, ще загубите времето и парите си. Бързо 
учещите се често се чувстват задържани, когато 

вземат курс с по-бавно учещи. Те искат да скочат 
напред с нова информация, но са принудени да 
чакат връстниците им да ги настигнат. 

Междувременно по-бавните учащи не могат да 

бързат през урока, преди да почувстват, че са 
усвоили напълно материала. Техният динамичен 

стил на учене може да доведе до неоправдан 
натиск да настигнат другите ученици. Те може да 
се почувстват неудобни от темпото на учене, 

което може да повлияе на психичното здраве, 
както и на академичния успех. Онлайн класовете 
са от полза и за двата стила на учениците. В среда 

за онлайн обучение вие задавате темпото. Не се 
състезавате с никой друг, така че не е нужно да се 
чувствате притиснати или въздържани. Вместо 

това можете да пропуснете или да повторите 

материала толкова пъти, колкото е необходимо, 
за да се чувствате уверени в ученето си. 

* По-голяма способност за концентрация - 
можете да прегледате материала от курса, когато 

сте в правилната нагласа. За да се възползвате 
максимално от учебния си опит, спестете времето 
си за онлайн обучение, когато знаете, че ще 

бъдете в добро настроение. 

* Увеличете мозъка си и го поддържайте здрав 
– Продължителното учене означава също така да 

поддържате мозъка си да прави това, което прави 
най-добре: да мисли. Активният мозък подобрява 
психичното здраве, намалява шансовете за 

развитие на деменция и тренира ума да усвоява 
информацията по-бързо. Когато непрекъснато 
предизвиквате мозъка си, вие го поддържате 

активен и здрав, което може да има дългосрочни 
ползи за здравето и благосъстоянието. 
Предимството на онлайн класовете е, че можете 

да тренирате мозъка си по всяко време и 
навсякъде, ако имате интернет връзка. 

* Учете според вашия стил на учене – Въпреки 

че в академичната общност има известни 
противоречия по темата за стиловете на учене, 
няма аргумент, че хората усвояват информация 

по различни начини. Някои хора обичат да чуват 
информация. Те обработват данните по-добре по 
този начин и могат да запомнят информацията за 

по-дълги периоди от време. Визуалните обучаеми 
като графики, видеоклипове, снимки и други 
неща, които могат да видят. Те реагират на 
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визуални сигнали, които помагат на мозъка им да 
се справя с проблемите и да събира нови знания. 

Някои ученици дори учат най-добре чрез 
геймификация на електронно обучение. 

* Изградете самодисциплина и отчетност - 

Докато работите чрез онлайн курсове, вие се 
научавате да държите себе си отговорни. 

Постигате цел, защото искате да спечелите ползи. 
ВИЕ носите отговорност за своя успех. 

*Подобрете комуникационните си умения - 

Общоприето е, че общуването чрез писмена дума 
е изкуство, дори ако това е просто имейл. Без 
контекста да виждате нечие лице и да чувате 

гласа му, когато говори, може да бъде лесно да не 
разберете или да се объркате при взаимодействие, 
което се случва изцяло през вашия компютър. 

Поемането на онлайн курсове ви принуждава да 
подобрите играта си, когато става въпрос за 
виртуална и писмена комуникация. Научавате се 

да задавате конкретни въпроси, за да получите 
отговорите, от които се нуждаете, и да излагате 
убедителни аргументи чрез писмен език. 

Изучаването на виртуален етикет може да ви 
помогне и в професионалния ви живот. 

Друго предимство на онлайн обучението е, че има 

по-дълго въздействие върху участниците. Онлайн 
обучението включва учебни материали – 
бележки, видеоклипове, уроци, PDF файлове, 

подкасти и много други. Те остават с участниците 
и могат да ги търсят всеки път, когато имат 
нужда. Ако е отворен курс, в който могат да 

участват млади хора от цял свят. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обученията по правата на човека дават на 

младите хора начини да се овластят, да научат 

подходи за преодоляване на пречките сега и в 

бъдеще. Ръководството предоставя актуална 

информация, знания и практики за разработване и 

предоставяне на персонализирани и ефективни 

обучения за човешки права на малцинствата. 

Както се разбира от главите, бъдещето на правата 

на човека се променя. Движенията за правата на 

човека са в преход и има много нови 

правозащитни групи и проблеми, които са 

възникнали. Следователно обученията по правата 

на човека променят своето съдържание, но за да 

получат най-добро въздействие, различните глави 

предоставят практически, лесни за използване и 

ефективни подходи за младежки работници и 

обучители, за да ги приложат на практика в 

ежедневната си работа по правата на 

малцинствата. 

За успешно обучение трябва да има добре 

обмислена фаза на проектиране и целта на нея е 

да се идентифицират учебните цели, които заедно 

ще постигнат общите цели, но най-вече е 

необходима голяма подготовка и гъвкавост на 

подходите и инструментите. Уникална 

комбинация от набор от компетенции, ако е 

необходимо за преподавателя по правата на 

малцинствата – теоретични познания, 

наблюдение на казуси, винаги изследване на нови 

подходи и най-вече винаги продължаване да се 

учи и развива. Освен това по време на фазата на 

предаване е важно обучителят да бъде модел за 

подражание на участниците и винаги да е 

подготвен задълбочено. Има много начини за 

преподаване и изучаване на правата на човека и 

винаги е полезно да имате набор от методологии, 

от които да избирате, от които ръководството се 

представя в различните глави. 

Освен това обученията за човешки права на 

малцинствата са от съществено значение, за да се 

гарантира, че правата на човека се разбират, 

поддържат и насърчават от всички. 
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