
ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
КУЛТУРА И ОБИЧАИ

ПЛАН НА УРОК 9

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 
Въпросите по-долу са примери и могат да бъдат променени. 
- Започнете дискусия по една от следните теми: Въпросник за основни
концепции (Истина или Лъжа)
1) Културата включва вярвания, ценности, обичаи и поведение 
2) Културата е наследена, не е научена 
3) Етническите групи са подгрупи на обществото 
4) Расата винаги се определя от физическите характеристики 
5) Традиционно хората принадлежат към една културна група 

ЦЕЛИ НА ПЛАНА НА УРОКА: ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ
ОБУЧЕНИЕТО

ЗА ПЛАНА НА УРОКА
Продължителност: около 30 минути, в зависимост от размера на групата.

Необходими материали:  Ще Ви е необходимо отпечатано копие от въпросника
за всеки участник.

Раздайте въпросника на
участниците и им дайте 5-10 минути
да го попълнят.
Прочетете на глас всеки от
въпросите, като помолите тези,
които са отговорили, "правилно" да
застанат отляво и тези, които са
отговорили "грешно" да застанат
отдясно. 
Уверете участниците отново, че
могат да участват само, ако желаят и
че не е необходимо да отговарят на
всички въпроси.

Семинарите и фокус групите излагат
стереотипите, предразсъдъците и липсата
на знания като основни пречки пред
ефективното и съдържателно
сътрудничество в мултикултурните групи.
Възможно е много от участниците да нямат
възможност да се включат в този диалог, за
да изразят своите виждания и притеснения.
Ето защо, като се насърчава диалога, в
който участниците могат да изразят своите
виждания и опасения, младежките
работници могат да предотвратят
напрежението, произтичащо от заблудите и
липсата на културна осведоменост.



6) Хората с етноцентрични вярвания използват културния си кодекс, за
да преценят вярванията и поведението на другите 
7) Да станеш по-културно осведомен и отворен изисква практика в
културния релативизъм 
8) Стереотипите се основават на обобщения за членовете на група
9) Оценяването на културното многообразие е същото като
толерантността към него.

Колко важна е културата? 

Как културата влияе на поведението ни? 

Как могат хората от различни култури да работят заедно? 

Можем ли да преценим културните практики на другите? Ако приемем
чужда култура, ще загубим ли нашата?

Културата обвързана ли е с расата?



БИБЛИОГРАФИЯ И ПРЕПРАТКИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

https://youthincludedblog.files.wordpress.com/2015/11/bulgarian_immigr
ant_guide-youth-included.pdf
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2021/02/AIDA-
BG_2020update.pdf
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