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Мултикултурното образование 

Кратък обзор на основни идеи и публикации 

 

Боян Захариев 

 

Да бъдеш мултикултурен учител означава да бъдеш мултикултурен човек ни убеждава Соня 

Нието (Nieto 2000) – един от най-значимите изследователи, застъпници за мултикултурно 

образование. Дру водещ реформатор в сферата на образованието – Кристийн Слийтър (Sleeter 

2000) твърди може би не без основание, че  “преподавателите рядко разбират общностите, 

към които не принадлежат, въпреки че си мислят, че ги разбират”. Учителите, според Слийтър 

са склонни да мислят, че познават децата добре, въз основа единствено на взаимодействия в 

класната стая и обикновено приемат, че могат да създадат мултикултурна учебна програма 

чрез добавяне на информация, която те смятат за вярна за други култури. Казано с други думи, 

понякога те приемат за меродавна собствената си перспектива към други култури, без да се 

вслушват в техния собствен автентичен глас и в тяхната собствена интерпретация за това, което 

казват, правят, вярват и т.н. Да не говорим, че другите култури могат да имат и своя 

перспектива към нашата, която може също да бъде много просветляваща.    

 

Мултикултурното образование държи на оценяването на приноса на всеки в процеса на учене 

без да поставя на първо място понятия като “отличник” и свързаните с тях качества, за които не 

е сигурно, че са културно-неутрални. Какво означава да си “умен” или “интелигентен”? 

Определянето на интелигентността по линеен начин и изхождайки от убеждението, че 

учениците могат да бъдат подредени според интелигентността си е ограничаваща. 

Откриването на нови форми на интелигентност, различни от чисто когнитивната интелектуална 

“сила” отваря вратите за много по-гъвкаво включване в процеса на създаване на знание на 

хора с различни способности, принадлежащи към култури, в които се ценят различни начини 

на мислене и споделяне.  Международните сравнителни изследвания понякога също са 

критикувани за това, че наблягат основно на способността да се решават когнитивни задачи в 

широкия смисъл на думата. Много учители в Южна Корея и Китай -  страни, които имат много 

високи постижения в международните сравнителни изследвания също вярват, че е важно в 

техните страни да се наблегне повече на критичното мислене и по-малко на представянето на 

учениците на стандартизирани тестове. 

 

Мултикултурното образование може да се разглежда като широк набор от образователни 

подходи за обучаване в обща среда на ученици от различни етно-културни и религиозни групи. 
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Но мултикултурното образование представлява и образователна философия, свързана по един 

или друг начин с  възгледи за обществото, известни под обобщеното понятие 

“мултикултурализъм”. Мултикултурализмът най-общо представлява убеждението, че различни 

култури могат да съжителстват в рамките на обща юрисдикция и да бъдат еднакво ценени, 

което означава традициите, обичаите, ценностите и традиционните им форми на знание да 

имат своето място в обществения живот. Сферата на образованието е особено значима за 

мултикултурализма поради ролята си за приобщаването на новите поколения към ценностите, 

нормите и споделеното знание и битие на обществото.  

 

Мултикултурното образование има сложни взаимоотношения с мултикултурализма, който 

представлява цялостна политическа и дори философска доктрина. Мултикултурализмът се 

отнася до възможността различни култури, не само с различни езици, ритуали и практики, но и 

с различен начин на живот и дори с различни ценности да съжителстват в рамките на една и 

съща юрисдикция. Описанието на нормативната рамка, която може да приюти начини на 

живот, които могат да не са лесно съвместими на ежедневно ниво е една от основните теми на 

мултикултурализма. Тази рамка обикновено представлява форма на либерално управление, в 

която законите са културно-неутрални, всички имат еднакви права, а съжителството се урежда 

чрез принципа на толерантността. Към всички елементи от горната дефиниция можем да 

добавим пояснението “доколкото това е възможно”, например законите са културно-

неутрални “доколкото това е възможно”. Най-трудната, и затова може би най-уязвимата и 

податлива на критика, част от горното определение е може би прилагането на принципа на 

толерантността. Консервативни мислители свързват толерантността с изтърпяването на нещо 

по-принцип неприятно, бих добавил - “доколкото това е възможно”. В по-позитивен план 

толерантността може да се разглежда като активно желание за общуване, любознателност и 

добронамереност – кръг от качества, които се припокриват добре с разговорния израз “да си 

широко скроен”. 

 

В мултикултурното образование е важно разбирането за различните култури като еднакво 

ценни. Затова мултикултурното образование освен всичко друго претендира да е и рецепта за 

мирно съжителство в разнообразието, така както асимилацията претендира да е рецепта за 

мирно съжителство в еднообразието (доброволно или не дотам). Много държави по света с 

разнообразно по културен и етнически състав население през миналия и настоящия век 

постепенно припознават мултикултурното образование като средство за преодоляване на 

конфликтите  (Parker, 2016).  Примери за това са страни катоо Тайланд, САЩ, Южна Африка, 

Турция, Австралия.  

 

В България Пламен Макариев, поне по начина, по-който го разбирам аз, вижда много 

всеобхватна роля в образованието основано на диалог между етносите и културите. 

Образованието може да помогне дори за "превеждане" на ценностите и нормите на една 

култура на езика на друга. Според Макариев такъв задълбочен диалог, насърчаван от училище 

чрез учебните програми, може да преодолее едностранчивостта на различни политически 

доктрини, например на либерализма и комунитаризма и да доведе до истинско 

разбирателство между културите (Макариев, 1995).  

 



Макариев търси в съвременните социални и хуманитарни науки и във философията - 

херменевтиката, дискурсивната етика и интеркултурната комуникация - средство за диалог и 

разбиране отвъд простата доброжелателност, на която залага либерализма и отвъд 

непреодолимостта на границите между отделните културни общности, която произтича от 

идеите на комунитаризма (Макариев, 1994).  

 

Напоследък в българската образователна теория и практика изрази като “обучение в 

мултикултурна среда” или “образование в мултикултурна среда” се ползват по-често от 

“мултикултурно образование”. Тази употреба отразява едно по-ограничено разбиране за 

прилагане по-скоро на определена образователна технология, отколкото за придържане към 

цялостна образователна философия. В същия контекст се използват и понятия като 

“мултикултурна компетентност” на учителя (Герджикова, 2016). Тази компетентност може да 

се определи просто като компетентност за обучаване на ученици в мултикултурна среда.  

 

Многоезичнието като многогласие на културното разнообразие  

 

Частен случай на това общо разбиране е отношението към езиците – всички езици могат да 

бъдат ползвани в училище. По тази причина мултикултурното образование е тясно свързано с 

езиковата политика. Сред основните подходи за насърчаване на езиковото многообразие са : 

1) Допълнително обучение по официалния език или езика на мнизинството; 2) Подкрепа за 

изучаването на малцинствените езици; 3) Наблягане върху изучаването на културата на 

малцинствата в училище; 4) Проникване на различни културни перспективи в обраозвателните 

програми, което само по себе си създава интерес към други културни реалии и езици.  

 

Многоезичието (мултилингвизмът) може да се разглежда като форма на мултикултурализма. 

Приемайки че езикът не изчерпва дадена култура може да смятаме мултикултурализма за 

обобщение на мултилингвизма. По същия начин в училище в рамките на мултикултурното 

образование може да се насърчава изучаването на малцинствени езици и паралелно с това 

програмите по различни предмети да стават чувствителни към историята, обичаите, 

традициите, изтъкнатите личности, приносите и постиженията в различни сфери на 

обществения живот на представителите на етно-религиозните малцинства.   

 

Владеенето на различни езици е огромна част от човешкия потенциал на една нация. 

Умишлено не използвах понятието “чужд език”, защото различни езици могат да се говорят на 

територията на самата страна. Това са езиците на собствените малцинства, които в известен 

смисъл е неестествено да бъдат наричани “чужди”. Понятието “език, който не е майчин” звучи 

по-естествено.  Зад желанието да научиш друг език, да разбереш друга култура или да се 

приобщиш към нея може да стоят най-различни мотиви – от възможността за естествено 

общуване със съседите, до възможности за сътрудничество с географски отдалечени 

икономики, за пътувания или емиграция.  

 



 

Мултикултурната роля на математиката и природните науки 

 

Математиката не без основание се счита за най-абстрактния предмет, преподаван в училище. 

Това сякаш я освобождава от всякакви културни отпечатъци и заедно с това от необходимостта 

да има принос за мултикултурното образование. (Nasir 2014) Въпреки това математиката 

съвсем не е културно-неутрална. Съвременната математика, преподавана в училищата по цял 

свят, базирана на десетичната бройна система се преподава чрез програми, които много си 

приличат и които позволяват провеждането на мащабни международни сравнителни тестове. 

Дори, когато я разглеждаме като културно неутрална, въпросът за еднаквия достъп до 

математическо образование за децата от различни етно-културни групи остава на дневен ред. 

Осигуряването на равен достъп става не на последно място и с помощта на методи на 

преподаване, които са културно и социално чувствителни. Алгебричните структури, които 

децата усвояват са може би същите, но начините по които ги разбират и се научават на ги 

използват не са. Различните начини за научаване и използване на математиката са творчески 

ресурс. Едни и същи теореми могат да бъдат доказани по различни начини, в различни 

раздели на математиката. 

 

 

Сам или в група : от самотното към социалното учене   

 

Работата в групи стои в основата на много методи, използвани в мултикултурните програми за 

обучение. Съвсем ясно е, че групите са необходимо условие за мултикултурно общуване, но не 

са достатъчно. В мултикултурните програми често има специални насоки за това как се 

създават и поддържат групи от деца, а и от учители, така че всички участници да имат полза и 

удовлетворение от участието си и в групите да общуват и да решават общи проблеми 

представители на различни култури. 

 

Разбира се мултикултурните програми, могат да съдържат и други елементи, включително 

индивидуална работа и рефлексия. Педагогическите методи, залагащи на диалога и 

аргументираното обсъждане също са много важна част от инструментариума на 

мултикултурното образование. Диалог не означава избягване или премълчаване на конфликта, 

тъкмо напротив. Извеждането на конфликтни теми позволява да се мисли критично за 

доминиращата култура или идеология и по този начин да се даде възможност да тези, които 

не принадлежат към нея и на всички, които иначе са потискани или пренебрегвани, да 

участват равноправно.  
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