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„Предоставяне на обучителни умения на родители бежанци за справяне с   

образователните проблеми на техните деца“ 

 

ОСВЕДОМЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПОДХОДИТЕ ПРИ ОБУЧЕНИЕ НА 

РОДИТЕЛИТЕ БЕЖАНЦИ В ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛ И РЪКОВОДСТВО ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Кратко изложение  

Поради войната в Сирия, започнала 2011 г., нарасна притокът на бежанци / 

търсещи убежище в различни страни, особено в Турция, която има обща 

граница със Сирия. До този момент близо четири милиона бежанци / търсещи 

убежище са разположени в Турция, а 500 000 от тях се намират в Газиантеп. 

Този регион, където се намират бежанците / търсещите убежище, е изправен 

пред различни социално-икономически и културни проблеми. Така 

необходимостта от процес на социална и културна адаптация и приспособяване 

към живота в приемащата страна във всяка една област се появи спонтанно. По-

конкретно проблемите, възникнали в областта на образованието, веднага 

поставиха необходимостта от системни, научни и планирани проучвания и 

проекти. В съответствие с тази необходимост през 2017 г. се появи идеята за 

проект за обучение на възрастни под координиращата роля на Университета 

Газиантеп, за да се гарантира, че родителите бежанци имат добра осведоменост 

и играят активна роля в образователния процес на техните деца. В този 

контекст започна съвместна работа по проекта с местната управа на Газиантеп, 

провинциалната дирекция на социалните служби, свързана семейният труд, с 

КАЙРА, консултантски услуги в образованието, транснационалните 

организации ACD LA HOYA от Испания, AKETH от Гърция, ECESI от 

България. В този проект най-напред беше изготвен доклад за анализ на нуждите 

на родителите бежанци и след това беше създаден модул за обучение на базата 

на този доклад. Основната цел на модула за обучение е да даде възможност на 

родителите бежанци да общуват ефективно както с децата си, така и с 

училищната администрация и учителите на техните деца, да мобилизират 

потенциала в тях и да гарантират, че те ще могат да решават образователните 

проблеми на своите деца. Представените по-долу идентифицирани нужди са 

свързани с детайлите за справяне с проблемите и представянето на този модул 

извън местния и транснационален  проекто-план, като по този начин 

универсалната модулна структура цели да постигне социокултурно 

въздействие, което да допринесе за здравословното състояние на съвременното 

развиващо се общество. Този модул за обучение е създаден за да допринесе за 

решаването на тези проблеми чрез обучение. Той осигурява въздействието от 

индивидуално ориентираното подобрение върху социалната структура, 

базирана на индивида. Този модул служи като ръководство за обучение на 

групи в неравностойно положение - мигранти, търсещи убежище и бежанци, 

които трябва да се адаптират към социалната структура в приемащата страна. 



 

 

 

 

Проучванията в Турция показаха важността и необходимостта от провежданите 

индивидуални обучения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ В МОДУЛА 

 

ПОДХОДИ ЗА РАЗВИТИЕ ОСВЕДОМЕНОСТТА НА РОДИТЕЛИТЕ 

БЕЖАНЦИ  

1. ГЛАВА: ЛОГИЧНИТЕ ОСНОВИ НА МОДУЛА 

 

Този модул за обучение е създаден и се прилага в съответствие с 

индентифицираните нужди, той осигурява приноса на родителите бежанци в 

образователния процес на децата им, въвежда институционалната култура по 

специфичен за училището начин и корпоративната култура за повишаване на 

осведомеността. 

Обучителният модул има за цел да даде възможност на родителите-бежанци да 

общуват ефективно със собствените си деца, както и с училищата и учителите 

на техните деца, да мобилизира потенциала в тях и да гарантира, че те ще 

станат част от решението, подпомагащо обучението на децата им. 

 

Най-напред бяха подготвени анкетите, състоящи се от 20 въпроса и беше 

проведено анкетно проучване, за да се определят нуждите на родителите 

бежанци. Най-важната цел на анкетата беше да се идентифицират проблемите, 

с които се сблъскват децата на  бежанците по време на образователните 

процеси и как родителите се  адаптират към комуникацията в училищната среда 

и как придобиват институционална култура, която да им помогне и за в бъдеще. 

Това проучване е проведено с участието на  родителите бежанци в училища на 

техните деца с подкрепата на директорите на училищата с цел да се 

идентифицират проблемите и нуждите по основните въпроси като език, 

интеграция, културни и социални умения. 

След това бяха изготвени доклади за анализ на нуждите въз основа на оценката 

на резултатите от анкетата и интервютата по време на посещенията в училище. 

Следователно данните от проучванията и анализ на нуждите на IO1 формираха 

смисловото съдържание на учебния модул. 



 

 

 

 

ГЛАВА 2: ДЕФИНИРАНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА МОДУЛА 

За определяне на съдържанието на модула бяха потърсени отговори на 

следните въпроси. 

1. Какви са очакванията и потребностите на бежанците като индивиди в 

рамките на предметната област? 

2. Очакванията и потребностите в рамките на предметната област - как могат да 

се преобразуват знанията и уменията, като се имат предвид социалните 

придобивки от тях? 

3. Какво знаят родителите бежанци за нашите очаквания и нужди - за училище, 

управление, учители, местни родители и ученици - и какво правят за да 

отговорят на тези очаквания и изисквания? 

Трябва да се отбележи, че анализът на нуждите, направен по време на 

прилагането на модула за обучение, насочи изследването в правилната посока и 

улесни нашата работа. Можем да заявим, че този анализ на нуждите може да 

бъде използван за сравнение с други проучвания, свързани с бежанци. 

Целите на този модул за обучение са: 

1. Между родители-бежанци и училище (учебна програма, ниво на 

управление и учители) 

2. Между родители-бежанци и други родители 

3. Подобряване на максималната степен на хармонията и комуникацията 

между родителите бежанци и техните деца. 

4. Да се гарантира, че родителите бежанци допринасят за общия живот като 

индивиди, развили чувство за самоувереност и принадлежност, които 

могат да генерират решения на проблеми. 

5. Да се гарантира, че родителите-бежанци придобиват нови умения за 

учене, като предприемат действия по модела за учене през целия  живот 

за да бъдат осведомени, самоусъвършенствуващи се лица. 

6. Увеличаване на способността им да общуват с децата си, техните 

училища и учители и с други родители като активни родители във всички 

области, за да им се даде възможност да играят по-активна роля в 



 

 

 

 

собственото им развитие и за подобряване на качеството на 

образованието на децата им. 

 

 

 

III. ГЛАВА: ПРЕДМЕТИ 

Модул за обучение; 

1. Информираност, 

2. Ценности, 

3. Нашият жизнен стандарт и реалности, 

4. Поставяне на цели, 

5. Да може да бъдат съпричастни с по-горе посочените теми. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

"ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА" 

 

1. 1- А) КАКВО ОЗНАЧАВА ДА СЪМ ИНФОРМИРАН? 

Осведомеността е умение, което може да се научи. Това е способността да 

виждаме какво се случва около нас в ежедневието, без да носим в себе си 

негативите от миналите си преживявания, мисли и суеверия. 

Осъзнаването е състояние на ума, което се развива чрез наблюдение  на 

собствените ни мисли, чувства и действия с цел да се отговори на въпроса 

„Какво изпитвам сега?“. Осъзнаването означава да си наясно с момента и да го 

приемеш.  

Животът се живее в настоящето и в края на крайщата е поредица от конкретни 

действия в настоящето. Но понякога за хората е много трудно да бъдат 

психически в настоящето. Често ние живеем в миналото или в бьдещето и 

замьгляваме нашите настоящи преживявания с нещата, които сме преживяли в 

миналото или с измислени модели за бъдещето. В най-основната си форма 

осъзнаването се отнася до директен контакт с настоящия ни опит, като го 

приемаме, без да го съдим. 

Подходът към моментните преживявания в осъзнаването има качества като 

„откритост“, „приемане“, „уравновесеност“. Опитът ни насочва към вземане на 

правилните решения. Ориентацията към опита е без алтернатива. 

В този контекст при бежанците /лицата търсещи закрила/ е необходимо 

вниманието да бъде насочено основно към тяхното социално приемане и 

интеграция. Особено това се отнася за сирийците в Турция и хора по места, 

които обгрижват и оказват гостоприемство на бежанците / лицата търсещи 

закрила/. Те също трябва да знаят, че завръщането в родните им страни ще 

отнеме много време. Дори през 2017 г. от началото на проучването в Турция е 

имало идея да се раздават пари на всяка среща на сирийците. Оказва се обаче в 



 

 

 

 

последствие, че те отказват да научат езика с мотива , че не желаят да забравят 

собствения си език. Друг интересен момент, който се очерта е, че  те не желаят 

да изпращат децата си на училище под претекст, че те не могат да се адаптират 

към образователната система на държавата, в която се намират, всички тези 

настроения са показател за недостатъчно внимание и разбиране на проблема. 

В интерес на истината, има малка група сирийци, които са се интегрирали в 

бизнес средата на Турция. Те са в състояние да изграждат и поддържат своя 

живот без помощ от държавата, да се грижат за образованието на своите деца. 

Тази група сирийци успешно изучават турски език и това им помага да се 

реализират и адаптират в живота по-успешно. Тези сирийци ги даваме в нашите 

проучвания като примери за хора, които са постигнали добри резултати както 

за самите себе си, така и за децата им. 

Целта на този модул е да насочи вниманието на бежанците/лицата търсещи 

закрила/ към повече информираност за условията в дадената страна. Като по 

този  начин им се помага да се адаптират към настоящето, да намалят тревогите 

и притесненията им за бъдещето. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.  1 – Б) Как да повишим интереса на обучаемия към даден проблем? 

Интересът към даден проблем може да се постигне, като се проведе 

целенасочена дискусия по дадени въпроси. За целта се дефинират специални 

въпроси и отговори. Всичко това трябва да се разглежда в аспекта на 

конкретната ситуацията, в която се намира човекът и естеството на темата на 

дискусията. 

Пример: 

1. Какво очаквам от това обучение? 

2. Кога последно си зададох въпроса ,,Кой съм аз?“ 

3. Задай си този въпрос и се опитай сам да си отговориш. 

4. Защо си тук? 

5. Щастлив ли си? Какво ти трябва, за да си щастлив? 

6. Какво очакваш от мен сега? 

7. Какво направи за себе си днес? 

8. Какво направи за децата си днес? 

9. Какво направи за обшеството, в което живееш днес? 

10. Ако беше научил турски, кои твои потребности щяха да се задоволят? 

 

1. 1-C) Защо трябва да повишим своята информираност? 

Хората, които са напуснали своите земи, поради различни причини носят със 

себе си много травми и болка от преживяното в миналото. Те постоянно се 

връщат към своето минало, затова не могат да анализират добре и точно 

oбстановката и условията, в които живеят и така пропускат настоящето, а по 

някога и бъдещето. Това означава, че те са пропуснали много важни настоящи 

събития, което от своя страна може да доведе до влошаване на техния живот в 

новата социална среда. Днес много хора в различни географски райони на света 

живеят в условия, различни от тези, в които са се намирали преди. Хора, които 

знаят повече от един език, могат по-лесно да различат различните култури 

особенности и новите социални особености. Те са по-лесно приспособими и се 



 

 

 

 

адаптират по-бързо към новата социална среда. Тази група бежанци са хора, 

които могат да се квалифицират като ,,граждани на света“. На база на тези идеи 

и подходи е необходимо всичко това да се обясни и  на родителите – бежанци. 

Психологически ние можем да им помогнем да се  съсредоточат към 

,,настоящето“, това ще е най – вече от полза за техните деца. Пътят, по който 

може да се постигне тази цел, е чрез образование в училище, отчитайки 

реалните условия, в които те се намират. 

Бежанците могат да овладеят „настоящето“, използвайки методите на 

психологията за адаптация в новите социални условия и приемайки девиза 

,,Животът продължава“. 

 

2. 2 – А) Какво се разбира под „ценностти“ в нашия живот? 



 

 

 

 

Главните елементи, чрез които се управлява нашият живот, са свързани с 

нашата ценностна система. Ценностите се различни при всеки един човек, те са 

неделима част от неговата култура и зависят от средата и общество, в което той 

живее. Условията, личната и социалната свобода в хората позволяват на 

ценностите да се утвърждават, променят, рзвиват или да се изоставят в 

зависимост от времето и условията. Ценностите на общността, в което живее 

бежанецът, обществото, нацията, религиите и семейството оказват огромно 

влияние върху формирането на личностните ценности. 

 Познавайки ценностите на хората, които живеят в социална изолация или имат 

психологически проблеми, ние може да им помагаме и в известна степен да ги 

управляваме. 

Изучаването на ценностите на даден индивид означава преди всичко да 

разберем приоритетните му ценности. Хората, които изследват ценностната 

система на даден индивид, трябва да разберат преди всичко основните 

ценности, които са важни за бъдещето на индивида. 

Примерни ценности: “Семейство”, “Любов и взаймоотношения”, “Успех”, 

“Мъдрост”, “Научни проучвания”, “Да се чувстват обичани”, “Да се чувстват 

ценни”, “Сексуалност“, „Личностно развитие“, „Религиозни ценности“, 

„Приятелство“, „Власт/способности“, „Хобита“, „Работа и кариера“, „Луксозен 

живот“, „Приклюцения“, „Свобода“, „Пари“, „Удобство“, „Любов“, „Здраве“, 

„Изкуство“, „Достойнство“, „Социален живот“, „Морални ценности“, „Слава“, 

„Патриотични ценности“, „Благотворителност“, „Удоволствие“.  

III. 2- Б) Как се определят ценностите? 

Най–малко 20 ценности са подбрани предварително, като с тях е съставена 

база от данни. 

1. Индивидът е помолен да избере бързо 10 от 20 ценности. 

2. След това му се задават поредица от въпроси, свързани с тези ценности. 

Помолен е да отговатя бързо. Примерно: Питат го за ,,успеха или 

приятелството?“. Като предпочитаната ценност се избира по метода на 

изключване. „успех или мъдрост“ и т.н. 

3. Така се определят първите 5 ценности. 

4. Накрая първите 3 ценности се определят по същия метод  от 5 ценности. 



 

 

 

 

5. След като  първите 3 ценности са определени, те се подлагат на 

обсъждане със следните въпроси:. 

1. До каква степем нашите ценности управляват нашия живот? 

2. Ако тряба да се откажеш от някоя от тях, коя ще избереш? 

3. С липсата на коя ценност ще е по – лесно да живеем? 

4. Как се почувствахте, избирайки едната ценност за сметка на 

другата? 

5. Как ценностите управляват живота Ви? 

6. Можем ли да обвържете ценностите с целта, която планирате да 

постигнете? 

 

Забележка: Видеа на тези дейности са достъпни във 

пилотната група и електронната платформа. 

 

III. 2- C) Защо определянето на ценностите е важно за процеса на 

обучение? 

Бежанците идват в ново обществото с техните собствени специфични ценности. 

Държавата, в която са дошли от своя страна, има свои ценности. Поради този 

факт трябва да се хармонизират личностните и социални ценности на 

бежанците с тези в новите условия, в които те попадат. 

Необходимо е  да се знае кои ценности подсилват емпатичните подходи.  

Напр. както може да бъде видяно от видеата на целевите групи, ценностите, 

които изповядват бежанските родители, в голяма степен са свързани с „чувства 

на принадлежност“, „чувството да си ценен“ и „да бъдеш част от обществото“. 

Това трябва да се има впредвид, когато се работи с тях и се определя тяхното 

поведение. Това трябва да се отчита, когато се подхожда с намерение за 

съвместна работа и адаптация. Основните ценности, които носят в себе си 



 

 

 

 

бежанците, трябва да се познават и знаят, защото те имат дълбоки корени. По 

тази причина е важно да знаем за бежанеца неговите/нейните собствени 

ценности и дали той/тя споделя или могат да споделят и нашите ценности, 

живеейки с нас и между нас. Ако не споделяте основни ценности на другата 

страна, но ви е грижа един за друг, трябва да се опитате да подобрите себе си и 

да уважавате ценностите на другия. По този начин съвместният живот на 

бежанците в новото общество би бил много по-здравословен.  

III. 3- A) Нашият стандарт на живот и реалността 

Бежанците, които са напуснали своите родни места доброволно или 

принудително, и са заминали към други страни, срещат два вида ситуации.  

1. Околната среда и условията могат да бъдат по-добри и позитивни от тези в 

тяхната родната държава. 

2. Околната среда и условията могат да бъдат по-лоши и негативни от тези в 

родната им държава.  

И в двата случая се очаква бежанците да преминат период на адаптация. За тях 

е  неизбежно да приемат новите условия и реалности, да определят жизнения 

стандарт в рамките на възможностите, предлагани от новите условия и да се 

опитват да го достигнат. 

Такъв е случаят с хората бежанци по избор, чиито живот е доста лек, докато 

при тези, които са бежанци по неволя (природни бедствия, безработица, война, 

сигурност и т.н. причини) е различно. Те посрещат бежанска ситуация 

неподготвени, много трудно за тях е  да свикнат с новия си живот. В случаите, 

при които бежанците са получили травма от принудителното изселване, е 

необходимо повече време за работа с тях. 

Фактът, че бежанецът приема действителността, в която се намира, и се 

вглежда в живота, е един от най-важните етапи. Най-важната особеност на 

бежанците, идентифицирани по време на проучванията на проекта и засягащи 

качеството им на живот, е че те не говорят турски или дори отказват да учат. 

По-голямата част от сирийските бежанци в Турция стоят далеч от динамиката 

на живота. Езиковото обучение, отворено за културно взаимодействие, 

социализиране, принос към обществото, би могло да отговори на нуждите им. 

Този подход, разбира се, трябва да не е отдалечен и изолиран от реалността в 

която те се намират. 



 

 

 

 

Тези заключения са направени в първите моменти, когато започна пилотното  

обучение по нашия модул. Смята се за подходящо да се добави нов урок към 

модула на обучение „Нашият жизнен стандарт и реалности, в които живеем“ 

към обучението на бежанците, за да се отрази по-пълно реалността , в която те 

ще живеят. 

III. 3- B) Как се реализира проучването? 

Това изследване може да се приложи по два начина като мозъчна атака за 

създаване на осъзнатост. 

Пример 1- Какво определя живота ни, какви са нашите ценности? 

Колко точки бихте дали, ако оценявате от 1 до 10?  

Например: Образование, семейство, здраве, деца, личностно развитие (курсове, 

обучения, умения ...) Социален живот,… 

2. Ако дадохте 5 точки на социалния живот, какво би било да го увеличите 

например до 8 точки и какво трябва да направите за това? 

3. Кой стандарт на живот би бил по-добър? 

4. Какво трябва да направите за да повишите стандарта си на живот? 

Пример 2 – Приложение: Колело на живота (кръг на живота, кръг на 

осведоменост) 

 

                               Колело на жвота 
Упражнение и работа с колелото на живота: 

Колелото е един инструмент за осъзнаване и анализ, известен като „Колелото 

на живота”. Той е често използван при първите коучинг сесии, за да се постави 

посоката на действие и да се определят приоритетите. Идеята е да опишете 

своето удовлетворение в няколко основни области: кариера, взаимоотношения, 

здраве, семейство, финанси, лични контакти/връзка, почивка и образование, 

след което да узнаете върху кои от тях трябва да работите. 

 



 

 

 

 

 
Изпълнение: 
1. Приемете центъра на колелото като "0", а външния край като "10 и поставете 

рамки на областите от живота си, като нарисувате кръг или права линия по 

степента, която предавате на тази област. 

2. Начертайте вътрешната страна на линиите с цветен молив. 

3. Накарайте ги да мислят, че това е колело на живота и ги попитайте „докъде 

са стигнали, живеейки по този начин?“. 

4. Попитайте бежанците за техните възгледи за колелото на живота 

5. Дайте свои собствени (практикуващи) възгледи за колелото на живота. 

6. Обсъдете заедно оценката и резултатите. 

7. Как могат да се постигнат преходи между нивата на удовлетвореност? 

Обсъдете. 

8. Вземете думи от лицето, което използва колелото, 

9. Коя област може да се подобри и как? 

10. Какво трябва да направите? 

11. Колко скоро? 

12. Кога? 



 

 

 

 

III. 4- A) КАКВА Е ЦЕЛТА? 

 

Целта,  конкретните цели или искате да постигнете една или общностна 

позиция, ниво, местоназначение, задача, причина, може да се определи като 

намерение. Качеството и животът, който се поддържа от осъзнаването, е 

животът, преживян чрез целенасочване. 

 

С родители бежанци: 

1. Имате ли житейски цели? 

2. Какви са тези цели? 

3. С какво ще допринесат съществуващите цели за техния живот и живота на 

децата им? 

4. Каква разлика има в живота ви, ако бъдете това, което искат? ... въпроси като, 

„Каква е целта и нейното значение в живота ни?„  

Дискусията с бежанците / търсещите убежище има за цел да накара родителите 

да осъзнаят своите цели. 

 

III. 4- B) КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЦЕЛТА? 

 

Дистанцията от точката до целта е приблизително колкото е реалният труд, 

времето и желанието за работа през целия процес. Този процес се нарича 

„Целево проучване. Действията по тези цели кара умът ни да работи по 

систематичен и осъзнат начин и дава отговора – какво искаме да правим. Те ни 

позволяват да определим посоката на нашия живот. 

Помагат ни да определим дали сме успели, докато вървим напред. Търсим 

отговора на въпросите за тази точка на движение: 

 

1. Какво искате да постигнете? 

2. Колко дълго ще продължи това? 

3. Какво трябва да стигнете до там? 

4. Как ще измервате напредъка си? 

5. Каква е целта, която искате да постигнете? 

6. Защо искате да постигнете тази цел? 

7. Ако постигнете тази цел, ще се промени ли животът ви по този начин? 

8. Ще бъдете ли по-щастливи, ако успеете да постигнете целта си? Защо? 

 

 

 

III.  4- B) КАК ДА РАБОТИМ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА? 



 

 

 

 

 

1. Очертайте стъпките 

 

1. Напишете пет до десет най-важни стъпки, които трябва да предприемете, за 

да постигнете целта си: 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

… 

2. Създайте времева линия 

Колко време е необходимо за да се постигне целта? Определяме колко 

дълго време можем да следваме/работим по тези стъпки. (Напишете 

стъпките, като посочите датата, на която ще ги изпълните.) 

3. Създаване на инвентаризация на ресурсите. 

Какви ресурси са необходими за постигане на целта? Къде могат да бъдат 

намерени или създадени и как могат да бъдат съхранени? Как може да се 

постигне напредък? Ресурси, необходими за постигане на цел: Време, 

енергия, емоционална сила, пари и т.н. 

4.   Определяне на напредъка. 

Тези мерки трябва да се използват за регулиране на напредъка, да осигурят 

мотивация и по-нататъшното развитие, докато не се достигне целта. 

Това става чрез определяне на датата за оценка на напредъка. Тя трябва да бъде 

добре планирана от самото начало. 

 

1. ЕМПАТИЗИРАНЕ. „ЕМПАТИЧНИ ПОДХОДИ“. 

III.5-А) КАКВО Е ЕМПАТИЯ? 
Процесът, при който човек поставя другия човек пред себе си. Гледа на 

събитията в перспектива, правилно разбира и чувства, мисли и съобщава 

информацията, наречена „съпричастност“. Емпатията е способността на човек 

да разпознае и разбере вярванията, желанията и в частност чувствата на другия, 

като се изолира от своите чувства и мисли. Чрез емпатията човекът разбира 

другия толкова добре, че започва да се чувства като друг човек. Емпатията е 

умение, както и качество, придобито чрез образование и опит през годините.  



 

 

 

 

Някои хора са способни на съпричастност. Днес емпатията се оказва 

едновременно индивидуално умение и способност, необходима за нормалното 

социално съществуване. 

За да разберем нивото на нашите умения и способности за съпричастност, 

можем да си зададем следните въпроси и да се опитаме да отговорим на тях. 

1. Слушаш ли? Или се преструваш, че слушаш? 

2. Обикновено слушате ли или разказвате? 

3. Когато някой каже нещо, представяте ли си събитието със снимки? 

4. Виждате ли се в центъра на света или чувствате присъствието и значението 

на други хора? 

5. Вие сте егоцентричен човек, тоест ако другият човек довърши думи, мислите 

ли, че идва моят ред? 

6. Гледате ли в очите, когато човекът Ви казва нещо или сте заети с други неща, 

докато той говори? 

7. Концентрирате ли се да говорите по телефона или също така вършите друга 

работа? 

8. Колко пъти прекъсвате, когато някой говори или колко можете да слушате, 

без да коментирате? 

9. Когато някой ви казва нещо трогателно, изпълват ли Ви се очите със съзли? 

Възможно е да се репликират въпросите според проблемите, за които 

искаме да бъде направена съпричастност. Съпричастността на човек и 

способността му да отразява целия живот ни улеснява да постигнем личен и 

социален мир. 

Съпричастността е да виждаш света с живота на другия. Тя е важна част от 

емоционалната интелигентност. Не е равносилна на съгласието или 

съобщаването на другия човек това, което разбирате! Когато се опитвате да 

обясните емпатията, ясно се появяват два основни глагола; 

1.  "отразяване" на живия опит на хората и те се връщат назад в своето 

минало. 

2.  "приемане", да се потвърди, че лицето е живяло. 

След това е необходимо да положите усилия за общуване (опитвайки се да 

погледнете от гледната точка на другия, да споделите неговите чувства). 

 

III-5- Б) КАК ДА УСТАНОВИТЕ ЕМПАТИЧНА КОМУНИКАЦИЯ 
При емпатията човек гледа на нещата от своята гледна точка, като се 

поставя на мястото на другия, усеща правилно чувствата и мислите на другия 

човек и съобщава тази ситуация на него. 



 

 

 

 

Комуникацията е способността на хората, живеещи в обществото, да 

познават по-добре себе си и средата си и да подпомагат и развиват това 

взаимодействие за да реализират хармонични отношения с другите. 

Всека дейност, свързана с човешката общност и поведение и всяка работа, 

която развива социални проекти, трябва да се интересуват от комуникация. 

Емпатията е най-основният акт в осъществяването на комуникацията. В този 

контекст чуването на другия човек не е достатъчно за реализиране на 

емпатична комуникация. Трябва да сте активен слушател, за да мислите, че 

разбирате какво казват другите. Емпатичната комуникация е необходима за 

създаване на среда за самоизразяване, за да се даде възможност за отразяване на 

емоциите. 

В това проучване бежанецът и гражданинът трябва да знаят и приемат, че 

имат взаимно присъствие, различни ценностни преценки и убеждения. Много 

проблеми с бежанците са свързани с емпатични подходи. Разбиране и 

солидарност на взаимните ценности; тогава емпатията е изключително важна, 

може би за общо бъдеще. 

За развитие на емпатичното разбиране трябва да се отдалечим от 

егоцентризма. Дори е задължително. Егоцентричността е фактор, който пречи 

на общуването. В този случай хората изпитват затруднения в разбирането на 

своите чувства и това, което изпитват. За да развиват своите емпатични 

комуникационни умения, хората трябва да бъдат отворени за сътрудничество и 

солидарност, далеч от отбранителната комуникация и да се опитват да намерят 

сходство между различията. Хората, които са отворени за развитие, които са 

самообновяващи се, свободни от предразсъдъци и които възприемат 

демократично отношение, което оценява местоположението на човека, с когото 

общуват, са постигнали тези придобивки, осъществявайки емпатична 

комуникация. Емпатичният човек е индивид, който демонстрира демократично 

отношение и поведение. В този контекст емпатичната комуникация е най-

фундаменталният резултат на хората в разбирането им един на друг и 

решаването на проблеми, произтичащи от общуването, а съпричастността се 

основава на принципа на „взаимност“. 

В рамките на този проект идеята за емпатична комуникация между 

бежанците има две основни цели: 

 

Проблеми, предизвикани от ситуацията в Турция, - във взаимното 

осигуряване на социално сближаване и интеграция, преодоляване, засилване на 

чувството за принадлежност на бежанците, чувството, че те са част от 

общността, корпоративната подкрепа на културата и приноса към 

образованието. 



 

 

 

 

 

Трябва се даде възможност на родителите бежанци да решават 

проблемите, с които се сблъскват в образованието на децата си, чрез знанията и 

уменията, които са придобили. 

 

III-5- Б) ЗАЩО Е НЕОБХОДИМ ЕМПАТИЧНИЯТ ПОДХОД 
Емпатията е метод, който предоставя много удобства в изследването на 

социалните отношения. Учителят трябва да покаже, че разбира и се грижи за 

изследвания индивид. По този начин се улеснява общуването. Недоразуменията 

намаляват, искреността и доверието бързо се развиват, предизвикателствата и 

проблемите по-лесно се откриват. По този начин се вземат по-бързо и по-лесно 

правилни решения за работа. Така по бързо ще бъдат отчетени и значимите 

взаимоотношения на младите поколения и ще може да се помогне за тяхното 

бъдещо развитие. 

Въз основа на тази социална полза от съпричастността, ние 

идентифицирахме една от основните теми на нашия проект и на обучителния 

модул като „емпатични подходи“. Основната тема на нашия проект „бежанец“ 

концепция е от момента на излизане от гражданската война в Сирия, социално 

събитие, което е много важно за Турция, при което изведнъж той се изправя 

пред нас. Емпатично трябва да бъде "бежанец" с всичките си ресурси, оставащ 

"гражданин", и следва да бъде установен емпатичният подход.  

Може би трябва да изберем ограничен брой бежанци в страната. В Турция, 

като страна с пет милиона души, бягащи от войната, отвори вратите си за тях,  

този подход се налага, като приемлив. В тази ситуация  емпатията помага на 

хората да разберат своите чувства и поведение. 

Както бе споменато по-горе, един от най-важните принципи на 

съпричастност е принципът на взаимност. "Гражданинът" трябва да е в 

състояние да бъде  съпричастни към "бежанецът", а "бежанецът" трябва да 

може да е съпричастен към "гражданина". Когато започнаха посещения в 

училищата с цел проучване, резултатите от докладите от анализа на 

проучванията и резултатите от анкетите показват, че емпатията се опитва да се 

установи едностранно, а не взаимно. Докато гражданинът подхожда към 

бежанеца със съпричастност, бежанецът не е съпричастен към гражданина. 

Например: В някои училища, където да правени проучвания, половината 

от учениците в изследвания клас са деца бежанци. В проучването има профил 

на ученик, който не говори никакъв език освен родния си на страната от която 

идва. Когато попаднеш в ситуацията на учител в такъв клас трудностите ще са 

изключително големи. Тук съпричастноста и спеиалното индивидуално 

отношение и подход са задължителни.  



 

 

 

 

Въз основа това проучане, а също и на други подобни беше създаден този 

учебен модул „Какво е съпричастност?“. Както се вижда на направените от нас 

обучителните видеоклипове, от група от шестнадесет души родители бежанци 

само един можа да каже, че разбира смисъла на въпроса „Какво е 

съпричастност?“ Всички останали анкетирани отговориха, че за първи път, 

когато чуват тази дума и не знаят нищо по въпроса и темата. 

III. 5- C) КАК ДА СЕ ПОВИШИ ЕМПАТИЧНИЯТ/СЪПРИЧАСНИЯТ 

ПОДХОД? 

1. Междуличностното възприятие и способността за съпричастна реакция, 

за да се правят упражнения за подобряване. Целта му е човекът да се 

научи какво всъщност е съпричастността и как се развива тя, как да 

разпознават различните емоционални състояния на хората и как да 

реагира положително на тях. 

2. Човекът първо се концентрира върху собствените си емоции. По този 

начин човек започва да разбира по-добре кои емоции с кои ситуации са 

свързани. 

3. Фокусиране върху собствените и чуждите емоции по такъв начин, че 

другите хора да усетят чувството за равенство и сходство. 

4. Играене на роли, упражнения с ролеви игри: човек да бъде отворен към 

другите и да се обръща към тях от различни гледни точки. Вярата в 

повърхностните решения на проблемите може да попречи на солидната, 

конгнитивна/познавателна и персонална гъвкавост. 

5. Многократни опити за разбиране и възприемане на гледните точки на 

другите хора. 

6. Излагане/участие в емоционално стимулиращо събитие: това позволява 

човек по-добре да разбере ситуацията, в която е взаимодействал с 

определени стимули. 

7. Откриване на модел за съпричастно поведение. 

8. Квалификациите на съпричасността ще допринесат за постигането на 

целите на проекта и учебния модул. 



 

 

 

 

Основата за неспособността ни да развиваме съпричастност са многото 

проблеми, възникващи поради неразбиране (напр. отказ да приемеш другия  

или да го изслушаш.) Родителите, които не осъществяват емпатична 

комуникация с децата си, не са в състояние да ги разберат, имат проблеми в 

оценяването на нагласите и поведението им. Те биха искали да помогнат на 

децата си при определен проблем, но в случай на неуспех те незабавно трябва 

да реализират емпатичната комуникация за решаването на ситуацията. 

Родителите, които осъществяват емпатична комуникация, са от семействата, 

които имат чувство на доверие в децата си. Те подобряват уменията си да 

изслушват и да изразяват своите чувства, мисли и намерения. Намират решение 

на психосоциалните проблеми, породени от възраста на децата им. В тези 

семейства е постигнато демократично поведение/демократични отношения, 

което дава възможност за отглеждане на здрави и успешни деца. 

Ние се сблъскваме с много различни проблеми, които са актуални в нашето 

време. Децата се отдалечават от родителите си и общуват със злонамерени хора 

около тях. Увеличаването на насилието в училищата, склонността към 

наркотици и липсата на емпатична комуникация е в основата на всички тези 

настроения и поведения. Децата, които все още не са постигнали социално 

сближаване, които не са успели да преживеят травмите, преживяни по време на 

война, могат да станат уязвими за тези опасности и да прекратят комуникацията 

с техните родители. 

1. ЧАСТ: ВРЕМЕТРАЕНЕ НА КУРСА: 16 ЧАСА  

ЗА УРОК ВСЕКИ УРОК 50 минути. 

 

ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ 

Brain storming, Устен ,писмен въпрос и отговор, интерактивно обучение, 

емпатични/съпричастни подходи 

ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ (дъска, проектор, шапка, поточна линия за 

осведоменост, различни образователни игри за фокусиране и увеличаване на 

синергията на екипа, средата в класната стая ...) 

УЧИТЕЛ И ГРУПА : Учителят трябва да бъде добър психолог или 

инструктор, които да предоставя обучение за личностно развитие като 

менторство, НЛП (Невро-лингвистично програмиране), ефективна 

комуникация, обучение на треньори, език на тялото. Това обучение се провежда 



 

 

 

 

в групи от минимум 6 и максимум 20 души. Когато групата е повече от 10 

души, е необходим втори инструктор и асистент. 

„ПОДХОДИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА ЗА РОДИТЕЛИ 

БЕЖАНЦИ“ 

I. УРОК: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОЧАКВАНИЯ 

1). Какво очаквате от това обучение? 

2).  Подготовка за обучението. Как това обучение ще бъде проведено. 

Това проучване има за цел да подготви от една страна учителя за 

обучението, а от друга и да подготви бежанците родители за обучение в новата 

среда, в която те са попаднали. Усреднените резултати от примерно проучване 

на очакванията на родителите бежанци е показано по-долу. Проучването беше 

направено в писмена форма. 

 

 

ОЧАКВАНИЯ 

1. Искаме да продължим обученията и нашите деца да се възползват от 

тези обучения. 

2. Искаме да продължим да знаем какво можем да направим по 

отношение на адаптацията в турското общество. 

3. Бихме искали да продължим тези курсове и да укрепим отношенията 

между Сирия и турската общност. 

4. Искаме да засилим взаимоотношенията между турската и сирийската 

общност и да ги направим съзидателни. 

5. Искаме да учим турски и да посещаваме училищата по-често 

6. Искаме повече обучение за повишаване на информираност и 

осведоменост за живота в Турция. 

7. Искаме да познаваме социалната структура на Турция. 

8. Не искаме да живеем като чужденци. Искаме да се интегрираме. 

ВЪВЕДЕНИЕ В ОБУЧЕНИЕТО. КАК ПРОТИЧА ТО? 



 

 

 

 

Обучението е индивидуално ориентирано и е интерактивно. То представлява 

класическо прехвърляне на информация към обучаемия и не е обучение, при 

което обучаващите носят отговорност за тази информация. Обучаемите сами 

моделират образователния процес със собствени примери и споделяне на 

собствен опит. Ето защо е необходимо участниците да се представят, да се 

опознаят и да изградят доверие с учителя. За това могат да се използват игри за 

разбиване на недоверието между участниците в учебния процес. 

 

II. УРОК: ОСЪЗНАВАНЕ -1- 

1. Кога за последен път си се запитал „Кой съм аз ???“ 

2. Задайте този въпрос сега и отговорете. 

3. Каква е причината да сте тук? 

4. Щастлив ли сте? Какво трябва да направите, за да сте щастлив? 

5. Какво преживявате сега? 

6. Какво направихте за себе си днес? 

7. Какво направихте за детето си днес? 

8. Какво направихте днес за обществото, в което живеете? 

9. Ако бяхте научили турски език, какво би това Ви помогнало във Вашето 

ежедневие? 

В горния пример са представени въпросите, които се задават в началото на 

урока. След отговорите на участниците в интерактивната среда, урокът 

продължава, като се задават и други (производни) въпроси към участниците. 

След приключване на общите въпроси и получаване на отговори от цялата 

група, резултатите се обобщават от един или повече участници в групата. При 

обобщаването участниците също може да зададат свои въпроси и да търсят 

отговори. Доброволното участие и активността на участниците е от 

изключително важно значение в този урок. 



 

 

 

 

  

 

 

III. УРОК: ОСЪЗНАВАНЕ -2- 

1) Интересувате ли се от постижения и резултатите на детето си в училище, 

от неговата адаптация в новата учебна среда? 

2) Колко родители познавате в класа на детето си и общувате ли с тях? 

3)  Когато детето ви има проблеми с уроците или приятелите си, как ги 

разрешавате ? 

4) Ходите ли на срещи в училище, с класа, с асоциацията между родители и 

училища? 

… 



 

 

 

 

Посочените по-горе примерни въпроси представляват само началото на урока. 

Те могат да варират и да се променят според съдържанието на разглежданата 

тема. Целта е за родителя бежанец - участник в урока, да се подбере най-добрия 

информационен подход. В интерактивната среда след отговорите на отделните 

участници се продължава със задаването на допълнителни въпроси. След 

задаване на общите въпроси и получаване на отговори от всички участници в 

групата  се прави обобщен анализ на отговорите от един или повече участници 

в групата. При обобщаването участниците също може да зададат свои въпроси 

и да търсят отговори. Доброволното участие и активността на участниците е от 

изключително важно значение в този урок. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. УРОК:  ОПРЕДЕЛЯНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЦЕННОСТИТЕ 

База данни: 

„принадлежност“, „сигурност“, „чувство на сигурност“, „битие“, 

„образование“, „да бъдеш част от общността“, „родина“, „да бъдем заедно“, 

„семейство“, „вълнение“, „приключение“, „надежда“, „пари“, „щастие“, 

„здраве“, „изобилие“, „религиозни ценности“, „бизнес“, „мир“, „знаме“, „дете“, 

„престиж“, „успех“. 

1) От горните ценности изберете десет.  

2) От тях подберете пете най-важни за Вас. 

"Ако бих направил компромис с пет от ценностите, кои от тях бих оставил?" 

„От коя от тези десет ценности бих могъл да се лиша? " 

Например: 

На участникът се задава въпроса дали една стойност е по-предпочитана от 

друга. 

„Принадлежност“ или „вълнение“?  

Играта се провежда в няколко кръга. 

1. Кръг 

„Принадлежност“, „сигурност“, „чувство на сигурност“, „битие“, 

„образование“, „част от общността“, „родина“, „семейство“, „семейство“, 

„вълнение“. 

2. Кръг 

„Да бъдеш част от общността“, „принадлежност“, „сигурност“, „образование“, 

„родина“. 

3.Кръг 

„Принадлежност“, „сигурност, като част от общността“. 

Таза игра се прилага за всички участници в групата. Анализът на реултатите се 

прави за цялата целева група. 

Участниците са подложени на мозъчни атаки от въпроси и отговори, за да се 

откроят по-ясно ценностните им системи и възгледи за живота. Обсъжда се 

влиянието на техните ценности върху живот им, връзката им с целите, които са 

си поставили, хармонията между целите и ценностите и др. 
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АНДАРТА НА ЖИВОТ -1- 

1) Ако сте оценили някои неща в живота си от 1 до 10, колко точки бихте им 

дали? Например: „образование“, „семейство“, „здраве“, „деца“, „личностно 

развитие (курсове, умения ...)“, „социален живот“. 

2) Кой стандарт на живот би бил по-добър за Вас? 



 

 

 

 

 

 

VI. УРОК: ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАНДАРТА НА ЖИВОТА  -1- 

1) Оценете някои неща в живота си с 1 до 10. Колко точки бихте им дали? 

Например: „образование“, „семейство“, „здраве“, „деца“, „личностно развитие 

(курсове, умения ...)“, „социален живот“. 

2) Кой стандарт на живот би бил по-добър за Вас? 

3) Какво трябва да направите, за да повишите стандарта си на живот? 

ЗАБЕЛЕЖКА: Детайли от това проучване вижте на III. 3- Б) КАК ДА 

РАБОТИМ? Секция. 

VII. УРОК: ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАНДАРТА НА ЖИВОТА  -2- 

Как оценявате учебния процес и придобитите знания от Вашето дете в училище 

(от по-малко успешни до най-успешните)? 

1) Какъв е образователният стандарт, който искате/очаквате да постигне 

Вашето дете? 



 

 

 

 

2) Какво трябва да направите, за да гарантирате, че този образователен 

стандарт, който искате / очаквате, може да бъде постигнат? 

VIII. УРОК: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ -1- 

Как да си поставим целта? Какви са характеристиките на една цел? 

Приложимост на целите в живота. 

IX. УРОК: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ -2- 

Интегриране на ценностите според ситуацията и целите, които възникват в 

жизнения цикъл. 

X. УРОК: КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕМПАТИЯТА, КАК ДА 

ОПРЕДЕЛИМ ЕМПАТИЯТА? 

XI. УРОК: ИЗЯСНЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ НАЦИОНАЛНИ 

ОСОБЕННОСТИ И РАЗЛИЧНИТЕ ГЛЕДНИ ТОЧКИ 

Техника на мислене с чужда шапка 

1) Бежанец и турски родител са седнали на един срещу друг и единия, който 

задава въпросите, носи шапка. Той задава въпроси, другият отговаря. 

Въпросите са от взаимен интерес (какво мислят един за друг). 

Въпрос 1) Коя е най-досадната част от Вашия характер? 

Въпрос 2) Коя е любимата ви страна? 

Въпрос 3) Какво искате да направите за в бъдеще ( Какви са вашите планове?) 

2) Шапките и столовете се сменят и отново се задават същите въпроси. 

3) Същата игра се повтаря и между бежанци и учители, бежанци и директори на 

училища, бежанци и ученици. 

XII. УРОК 

Да се създаде информираност за предимствата на сравнителния анализ и оценка 

на ситуацията и условията, в които живеят бежанците. 

XIII. УРОК 

Уменията, които децата ще развият в резултат на осведомеността, придобита в  

уроците на модула. Постигане на максимален принос в образователния процес 

на децата на бежанците, постоянни модели на поведение, техники за 

комуникация помежду им. 

МЕТОД: организиране на среща с родители на клас, екскурзии с класа, 

телефона група WhatsApp, срещи между турски и сирийски семейства и 

т.н. 

XIV. УРОК 

Изследване на образователната структура и адаптиране на бежанците към 

образователната култура на страната домакин. 



 

 

 

 

Образователната структурата в едно училище: ученици, родители, учители, 

образователна ориентация, класни срещи, общи родителски срещи, родителски 

учителски сдружения, администрация (заместник-директори), директор. 

XV. УРОК 

С обучаемите се дискутират въпроси от  културата, езика, ритуалите и 

социаления живот в страната, приела бежанците. Обсъждат се различни 

дейности, които се провеждат в училищата? 

МЕТОД: Групи родители в клас, група WhatsApp, специални и важни дни, 

класни пикници, екскурзии, базари. 

 

XVI. УРОК: ИЗСЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО 

В този раздел участниците получават възможност да мислят с две изречения 

или подобни изречения в примера по-долу. 

 

1. Дайте Вашата оценка от това обучение и какво е постигнато за Вас с него. 

2. Споделете Вашите лични впечатления за обучението. 

 

Удовлетворение 

По-надолу са дадени някои резултати от проучването на удовлетвореността при 

работа в пилотната група: 

1. Благодарности към работата на учителите. 

2. Благодарение на подкрепа към нашия учител можахме да  разберем нашата 

ситуация. 

3. Сирийските бежанци почувстваха переспективата, която може да имат в 

Турция. Контактите и усвояването на турсия език помага много в тази насока. 

4. Благодарности на преподавателката Айше за проведеното обучение. 

Благодарим за проявения интерес към състоянието на нашите деца, които 

посещават училище, да се надяваме, че тези срещи ще продължат и за в бъдеще. 

5. Благодарим за проявения интерес към нашите деца и оценяваме високо 

полезността на тези курсове. 

6. Преподавятелят ни помогна  да видим проблемите, с които се сблъскаме 

ежедневно и да търсим подходящото решение. 

7. Благодарни сме за този учебен курс, беше прекрасно и полезно. 



 

 

 

 

РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

1. Повишаване на информираността и образователното ниво на родителите; 

2. Разглеждане на реалната ситуация в която живеят бежанците от различна 

гледна точка, промяна и подобряване на техните условия на живот. 

3. Да видят и осъзнаят какво правят или не правят за собственото си личностно 

развитие и възпитанието на децата си. 

4. Да се гарантира, че бежанците ще развиват своето отношение и гледна точка 

към ситуацията, в която се намират.  Да се научат да поставят свои цели за 

участие в социалния живот, за адаптация и други подобни житейски проблеми. 

 

Чрез този модул участниците ще преминават през образователен процес, в 

който споделят своя опит в една интерактивна среда. 

Този модул за обучение предлага едно гъвкаво обучение, което може да бъде 

разработено и адаптирано към различна социокултурната бежанска структура.  

Нашите партньори по проекта могат да използват модула такъв, какъвто е или 

да го променят според обстоятелствата в тяхната страна. В социалните 

центрове може да се използват и само отделни уроци от целия модул според 

потребностите на обучаемите.  

Този модул за обучение, който създадохме в рамките на проекта, ще получи 

широко разпространение в центровете за непрекъснато обучение на много 

институции, по-специално на нашия местен партньор Провинциална дирекция 

по труда, семейството и социалните услуги Gaziantep и социалните центрове на 

Червения полумесец. 

 

Образователното съдържание и методология, използвани в този модул, могат да 

се прилагат не само за бежанци, но и за хора в неравностойно положение и 

групи, които съставляват различни сегменти на обществото. 

В заключение може да кажем, че този модул ще продължи да се развива и след 

приключването на проекта. Той ще се използва както в образователната 

институция Kayra Consultancy and Education, така и ще послужи като база за 

други социални проекти. 

С този аспект нашият модул за обучение има; 

1. Конкретно приложение в образователни институции, 



 

 

 

 

2. Дава възможност за по-нататъшно обогатяване и детайлизиране на 

съдържанието му. 

3. Същевременно притежава една устойчива и иновативна структура.  

Нашият модул за обучение ще се използва както от лицата, вземащи решения, 

така в областа на обучението на бежанци, така и чрез уеб базираната 

платформа. 
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