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1. Изходна ситуация, цели, методика
1.1

Относно понятието толерантност

Толерантността (латински) търпимост, снизхождение, прощаване, се отнася до
определен начин на поведение на лица, групи или обществото като цяло, в
сравнение с други лица. Това е широко разпространен, често използван
международен термин. В социалното взаимодействие обикновено се срещат
хора, които в своите знания, умения, компетенции, квалификации, културни
разбирания, стандарти на поведение, в своята религия, морал и етика се
различават един от друг. Толерантността тук се изразява в разбирането един
на друг, в приемането на различни пътища за развитие, в образованието, във
волята на индивидуалните предпочитания на индивида, неговите ценности и
религиозни

връзки.

Толерантността

включва

зачитане

на

човешкото

достойнство и човешките права. Тя се дистанцира от арогантността спрямо
другите, всички форми на дискриминация на раси, хора от други култури, жени
и хора в неравностойно положение. Насилието и бруталността се намират
извън толерантността.
По този начин понятието толерантност може да бъде разглеждано в
двустранно положително отношение.
Първо: Tолерантността обединява хората, приема тяхното различно развитие
и е израз на хуманно мислене и действие.
Второ: Толерантността е израз на демократично поведение, изисква го и
създава мостове между страните, расите както и културите.
Толерантното поведение не е свойство, което се придобива по рождение. Само
чрез подпомагане, политика на възпитание и програми тя да става добродетел,
която прави възможно съвместното съществуване на различни лица и групи
народи пълно с разбиране, солидарно и демократично.

1.2

Толерантността от международна гледна точка

Значението и изключителната важност стават ясни от решенията на
международни срещи на върха. Някои от тези конференции са срещите на
Обединените нации през 1999 в Истанбул, Хелзинки и Париж.
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На

тези

високопоставени

толерантността,

събрания

равноправието

и

са

човешките

дефинирани
права

като

принципи

на

международното сътрудничество. Същевременно това има и политическо
измерение.
Страните участнички са единодушни, че не трябва да се прави разлика между
хора и страни на основата на раса, цвят на кожата, пола, религията, вярата,
политически или други мнения, когато те не нарушават международното право
и

хуманността,

националния

произход,

отнесени

към

имуществените

отношения, позицията и пола.
Засилването на толерантността може да допринесе към преодоляването на
агресивния национализъм, расизма, шовинизма, ненавистта към чужденците и
екстремизма.
Определените принципи, публикувани в заключение на събранието на
Организацията на обединените нации за образование, наука и култура
(UNESCO) от 26. септември 1995 - 16. октомври 1996 (в Париж), са:
•

Обединените нации по време на това събрание са установили
потребността да бъдат защитени поколенията от злата участ на войната,
да бъдат зачитани човешките права и правата на личността, в следствие
на това да се прилага толерантност и да се живее съвместно мирно като
добри съседи.

•

Разбирането

за

толерантност

е

респектирането,

признаването

и

оценяването на ценностите на богатството на нашия свят от различни
култури.
•

Толерантността се подхранва от наличието на знание, откритост,
взаиморазбирателство, свобода на мнението, на човешката съвест и
вяра в хуманността. Толерантността е зачитане на разликите. Това не е
само морално задължение, а едновременно с това е политическа и
правна потребност.

•

Толерантността не е загуба на привилегия, отказ или отстъпление. Над
всичко това толерантността е начин на живот с внимание към
универсалните човешки права и други свободи.
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•

На държавно ниво се изисква толерантно, напълно
независимо законодателство, прилагане, юрисдикция и управление.

•

От друга страна трябва да бъдат предложени икономически и социални
възможности за развитие без взимане под внимание на разликите.

•

Изключване от общността и избутване настрани води до разочарование,
враждебност и фанатизъм.
хората

В международен план е важно това, че

групите и народите признават многокултурния характер на

семейството на човечеството и го уважават.
•

Без толерантност няма мир и без мир няма развитие и демокрация.
Също така трябва да се знае, че всички лица и групи имат правото да
бъдат различни. За да бъде създадена възможност населението да е
толерантно, страните трябва да въведат в международното право
наличните международни споразумения за човешките права и други
правни проекти, които предлагат равноправие по отношението на
възможностите за развитие.

Толерантността притежава по този начин политическо и социално измерение.
Социалното измерение произлиза предимно от връзките на хората по време на
създаването на техния учебен процес, в зависимост от семейството, в групи, в
родната страна и от степента на развитие на обществото. Социалното
измерение на толерантността има своите корени в жизнените обстоятелства на
хората. В нейното развитие тя е повлияна от различни въздействия върху
хората, които изхождат от тяхното жизнено обкръжение.
Примери:
•

В

съвременния

свят

толерантността

е

по-голяма

необходимост,

отколкото когато и да било преди. Глобализирането на икономиката,
стремително нарастващата мобилност, информационните технологии,
сливането, солидаризирането, емиграцията, промяната на мястото на
маси от хора, придобиването на градски облик, и смяната на социалните
модели бележат новата епоха. Погледнато за всички региони съвместно
се характеризира с това, че нараства екстремизмът и потенциалът за
война. Това заплашва не само отделните страни, но е и една обща
заплаха.
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•

Необходима е толерантност между отделните хора, в
семейството

и

обществото.

В

училищата,

университетите,

и

извънучилищните форми на обучение трябва да има място за
препоръчването на толерантност, на солидаризиране, на взаимно
изслушване, на приемане на външно изразяване.
•

Масмедиите имат важно място за осъществяването на напредък по
отношение на израза на толерантност в свободни дискусии и създаване
на диалог и да показват опасностите от прекалено акцентиране върху
разликите. Те би трябвало да използват това, за да предотвратят наплив
на нетолерантни групи и идеологии.

•

Погледнато от образователна насока:
Образованието

е

ключов

инструмент

за

предотвратяване

на

нетолерантност. Най-важната стъпка в образование за проявяване на
толерантност е обучението на хората за техните общи права и свободи.
Така може да се работи в насока за това, че те да чувстват необходимост
да защитят другите, и да могат да се уважават взаимно. Образование в
дух на толерантност трябва да намери бързо и непременно приложение.
В този смисъл е необходимо да се разработят систематични и разумни
методи за обучение / образование по толерантност.
•

В този смисъл корените на културното, икономическото, политическото и
религиозното изключване / нетолерантност трябва да станат тема на
обучението по толерантност.

•

Политиката по възпитанието и възпитателните програми трябва да
допринесат за взаиморазбирателството и солидарността между хората.
Същевременно трябва да се внимава за това, че могат да се проявяват
етнически, социални, религиозни и езикови групи. Инструментите, които
влияят на това, и предотвратяват взаимната борба между хората, са
развитието на обучението на преподавателите, съдържанието на
учебниците и учебните програми. Важно е да бъдат включени също така
и други инструменти на обучение, включително на нови методи на
обучение. Тези инструменти са важна предпоставка, за да се насърчава
откритост спрямо други култури и създаване на отговорно съзнание, за
да зачита достойнството на хората и да се зачитат разликите.
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•

Расовите борби, незачитането на човешките права,
екстремизмът, нетолерантността, национализмът и расизмът са заплаха
за равновесието на света.

•

Глобализацията и нарастващото мултикултурно общество обръщат
вниманието както на политиците, така и на обикновените граждани към
важни теми.

•

Учителите могат да играят важна роля при продължителни расови,
нетолерантни разногласия и да препоръчат политически действия, за да
повлияят върху социалните промени.

•

Учителите, които са организирани в международна мрежа, могат да
използват своето знание, богатия опит и тяхното лобиране на
високопоставено политическо ниво, за да закрият съществуващите
празнини.

•

Призивът на основателя на турската република Мустафа Кемал: „Мир в
страната и мир в света", показват както на държавните мъже, така и на
политолозите колко са важни мирът и толерантността в света. В този
смисъл е пожеланието на ЮНЕСКО от 1981 да се отбележи 100годишнината от рождението на основателя на турската държава
Мустафа Кемал.

•

2007 година е обявена от ЮНЕСКО за година на философа и мъдреца
Мевляна Джалал ал-Дин Руми (1207-1273). С несравним пример той дава
израз на безгранична толерантност. „Ела, ела, който и да си, ела. Не е
важно дали вярваш в магьосници или идоли, ела въпреки това. Нашето
обединение не е обединение на безнадеждността. Дори и да си нарушил
обета си сто пъти, пак ела."

•

Развитието на нашия свят, животът на хората в щастие, благоденствието
и мирът са възможни поради това, че всички хора размишляват върху
своя начин на поведение без да обръщат внимание върху разликите,
върху техните чувства на братски отношения. С мисълта да се подкрепят
положителните изменения, които вече се случват в нашия свят, отново с
решение на ЮНЕСКО, 16-ти октомври

се отбелязва като ден на

толерантността.
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1.3 Религиозна и културна толерантност при възпитанието
Възпитанието е нещо, което продължава от раждането до смъртта на човека.
Тъй като възпитанието съдържа едновременно социални, културни и личностни
измерения е трудно да се дефинира това понятие. То може да бъде описано
най-общо както следва:
„Възпитанието е процес, при който възрастните развиват знанията, уменията,
социализирането и културното богатство на младите. То е процес, в който се
обръща внимание на това да бъдат развивани способности, интереси и начин
на поведение при хората и да се подкрепи тяхното нагаждане към социалния
живот. Възпитанието може да бъде насърчавано отвън, но в крайна сметка
винаги е самовъзпитание. Възпитанието става в съзвучие и взаимодействие с
образованието. То е помощ за социализация и учи как човек трябва да се
държи.
По време на обучението религията организира с нейните верски, богослужебни
и морални принципи взаимоотношенията между човека и Бога, както и личната
отговорност по отношение на други лица. По този начин религията възпитава
човека.
Също така и културата, която лежи в основата на обществото, която се е
развила при конкретни условия в исторически дълги времеви отрязъци, във
всеки случай служи на възпитанието.

Културните ценности се предават от

поколение на поколение, от човек на човек. Тези процеси притежават
значително възпитателно влияние. Човек получава постиженията на културата
и същевременно усъвършенства индивидуалните процеси на развитие. Той
действа в смисъла на своята култура, грижи се за културните достижения и
културното наследство. Така и той сам се променя, превръща се в културно
осъзнат човек.
Във възпитателните процеси, които започват с раждането на човека и
продължават до смъртта му, човек се променя. Това става в съзвучие с
религията и културата.
Тези три фактора (възпитание, религия и култура) подкрепят действията на
хората, тяхното мислене и поведение.
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По този начин те същевременно въздействат на развитието на толерантността.
При разбирането на възприеманата в обществото религия

като важна

динамика и при предаването на полученото знание и поведение на младото
поколение,

трябва

да

се

взимат

предвид

духовните,

социалните

и

психологическите качества. Това позволява правилното осъществяване на
възпитанието. Процесът на възпитание, който взима предвид другите психосоциални свойства на личността, съдържа в себе си толерантност.
Защото думата "толерантност" е производна от латинския глагол "tolera", което
означава издържане, изтърпяване и понасяне. Към това трябва да бъде
насочено възпитанието. Необходимо е разбира се да се прави връзка с
биологично-психосоциалните качества на хората. Важно е възпитанието да
бъде насочено към развитието на толерантно мислене и действие. Същото
трябва да се цели и от страна на религията и културата. Поради тяхното
въздействие върху хората те трябва да бъдат подчертавани и да насърчават
развиването на толерантност.
В тази връзка коранът обяснява следната максима: "В религията хората не
трябва да бъдат принуждавани към боготворене". Коранът разяснява и
следното: "Вашата религия принадлежи на Вас и моята ми принадлежи на мен."
Тук се обръща внимание на това, че другите не трябва да бъдат принуждавани
към изповядване на различна религия.
Думата "толерантност” е възникнала в хуманитарното мислене през Ренесанса
след Средновековието. Тя е символична реакция. Средновековието в Европа е
било много тъмно време в миналото. Ученият Джордано Бруно в това време е
подчертавал "Вселената е безкрайна и тази безкрайна вселена има звезди, и
всяка звезда се върти самостоятелно около свое слънце", той е бил убит от
съда на инквизицията в Рим чрез изгаряне (17 февруари 1600). Ученият
Галилей е бил принуден на 22 юли 1633 от съда на инквизицията
коленопреклонно, при заплаха за живота си, да даде следното обяснение:
"Земята не е център и теорията – Земята се върти покрай Слънцето на учения
Коперник е неправилна.” Ако човек поиска да си спомни за това, той може
добре да разбере предпоставките на ренесансовото време.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
съдържание отразяват гледната точка на авторите и Комисията не може да бъде държана
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Галилей е положил клетва, че няма да разпространява тази теория сред хората
и ще посочва на инквизицията онези лица, които говорят за това. Тези две
събития са много важен пример, който говори за религиозната наука, хората и
разбирането за толерантност на християнската църква през Средновековието.
Играещата важна роля във възпитанието на личността религия подчертава в
една възпитателна система с човека в центъра значимостта на толерантността.
Религията опитва да развива в противовес на натиска и принуждаването,
интересите, способностите и старанието на личността. Тъй като привърженик
на някоя религия е избрал доброволно и чрез своята свободна воля това
вярване и без принуждение го е приел, религията развива социалната нагласа
на личността. По тази причина при разбирането и тълкуването на религията
човек трябва да се въздържа от принуждаващо поведение и също така да
разяснява различните обяснения и сведения. Различните тълкувания и
сведения са възникнали като религиозни направления в същата религия.
Трябва да се спомене, че културната структура, която създава материалните и
морални стойности на едно общество, представя влиянията на различните
групи и общества.
По подобен начин се държи и културата. Тя налага материалния и моралния
начин на живот на хората, предава се от лице на лице и от обществото към
неговите членове, посредством вербален и невербален начин на комуникация.
Културата променя хората, изисква тяхното нагаждане към културните
изисквания на обществото и тяхното културно приемливо поведение. Тя
предава обичаи и традиции, разбирането за култура и стойностите, които са
създадени от човечеството.

Това е един постоянен процес, който протича

непрекъснато на едно по-високо ниво.
Културата е универсално свойство на човека; но ако ние се опитаме да
опознаем или опишем едно лице, ще видим в него не само една култура, а
различни култури с различни измерения и норми. Културите имат помежду си
както прилики, така и различия. Чрез тези различия културните общества
придобиват своя характер.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
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Трябва да се каже, че в настоящия момент на земята различните култури,
подкултури, културни области взаимно се обогатяват или също така се
изолират, съществуват независимо от другите и се грижат за своята вяра. Но
заради масмедиите и социалните връзки между страните се намалява и
изолацията на културите с течение на времето. В тази връзка можем да кажем,
че културните възгледи на нациите в бъдеще ще бъдат различни от днешните.
Но винаги ще има равновесие между обединението и разграничаването, и
светът винаги ще има различни култури.
Културата има и социално влияние. Тя интегрира мнения, религиозни прояви и
влияе върху поведението на хората в обществото. Хората имат потребност и
желаят културата. Тя им е от полза и обогатява живота. Затова също така е
много важно, че тя в исторически и съвременен план допринася за предаването
на толерантността.

2. Концепция за емпирични изследвания за разбиране
на толерантността от гледна точка на религията,
културата, националността и половете
2.1 Цели:
Обяснените по-надолу изследвания бяха насочени към това да покрият
разбирането за толерантност, съответно свързаните с това дефицити,
наблюдавани

в

учениците

в

техническите

професионални

училища.

Изхождайки от получените резултати, трябваше да бъдат изведени основните
съдържателни моменти, както и темите за продължаващо обучение на
преподавателите в професионалното обучение.

В същото време беше

необходимо да се подредят темите в работни модули.
В съответствие с гореизложената теоретична обосновка формите на вземане
на решение за проява на толерантност в работните сфери се преместиха на
преден план:
• религия,
• култура,
• националност и
• пол.
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Преподавателите в професионалното обучение трябваше чрез обучение за
повишаване

на

квалификацията

да

бъдат

способни

да

подобрят

толерантността на учениците.

2.2

Избрани методи на изследване

Като централен метод за изследване беше определено писменото допитване.
Бяха дадени възможните за избор отговори. От 9 сфери на приложение на
толерантност учениците трябваше да изберат три, които от тяхна гледна точка
са от особено значение за тяхната лична жизнена перспектива. Участниците в
анкетирането получиха подробни указания. Те получиха и информация за
целта на изследването и да предмета на допитването "толерантността". За
изследванията беше създадена доверителна работна атмосфера.

2.3

Участници в анкетата

Тестваните лица бяха ученици от Анатолското техническо професионално
училище
общо участници:

19

от тях - ученички

3

- ученици

2.4

16

Очаквани резултати

Трябваше да бъде определена степента на проява на толерантност при
учениците. Разпознатите дефицити впоследствие трябваше да бъдат включени
като учебно съдържание на обучението на преподавателите. Като особено
внимание се обърна на основните точки, които също така са от значение за
други страни от ЕС. Като цяло трябваше да бъде предадено разбирането за
толерантност, толерантното поведение на учениците, по отношение на
религията, културата, националността и пола.
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3. Провеждане на емпирични изследвания за
определяне на опорните точки при квалификацията от
гледна точка на учениците
3.1 Въпросник
Анкетата съдържаше 9 възможни отговора. Учениците бяха помолени да
изберат три от предложените съдържателни основни точки, които те
разглеждат като важни за едно толерантно поведение.

Възможности за избор

1-ви
избор

2-ри
избор

3-ти
избор

общо

толерантност по отношение на пола

-

-

-

-

толерантност по отношение на културата

5

3

-

8

толерантност по отношение на религията

12

2

1

15

-

7

2

9

1

3

6

10

-

-

5

5

-

-

-

-

1

2

1

4

-

2

4

6

19

19

19

57

толерантност по отношение на
националността
толерантност по отношение на нивото на
доходи
толерантност по отношение на личните
способности
толерантност по отношение на ниво на
зрялост
толерантност по отношение на психични
различия
толерантност по отношение на социалната
среда
Общ брой отговори

3.2 Оценка на анкетата
Оценката на анкетата даде резултати, които не бяха очаквани предварително.
Мнозинството от учениците смятаха толерантността по отношение на
религията за важна. 15 от 19 ученика са отбелязали този възможен отговор.
Толерантността по отношение на нивата на доходи е била важна същност на
обучението за общо 10 от 19 ученика. Във всеки случай 6 от тях са поставили
този възможен отговор на 3-то място (ранг 3). Първо и второ място бяха доста
ограничено заети с общо 4 отговора. Затова възможният отговор "култура"
получи предимство.
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В 8 случая тук имаше одобрение. Всички отговори се подреждаха на
предложените 1-во и 2-ро места. Като трети по важност момент беше избрана
толерантността по отношение на националността. Общо 9 ученика сметнаха
тази съдържателна съставна част за важна.
Обобщение:
Анкетираните 19 ученика смятат толерантността по отношение на религията,
културата и националността за значима. С това главните моменти на
обучението са установени.
3.2.1 Допълнителни изследвания за толерантността от гледна точка на
религията
Цел:
Създаване на метод за подобряване на съвместния живот в един съвременен
свят като се анализират различията, които учениците от различни религии са
научили съвместно по време на обучението.
Метод:
Тъй като няма ученици с различни религии в нашия регион, не могат да бъдат
направени наблюдения. За съжаление е възможно само едностранчиво
изследване. В изследването се поставят въпроси към учениците. Отговорите
се анализират и на преподавателите се предоставят информационни материали
към специалната тема.
Прилагане на изследването:
11-ти клас на техническото професионално училище.
Състав на класа: 3 момичета и 16 момчета, общо 19 ученика.
Очаквани резултати:
Ще бъде установено влиянието на религията върху учениците и тяхната
реакция към хора с друга религия. Ще бъдат разработени методи и ще бъдат
предоставени на преподавателите, за да способстват за толерантно поведение
един към друг.
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Въпроси, поставени по време на изследването:
1. Какво е мнението Ви за религията?
a) Свръхестествени заповеди
b) Правила за обществен ред
c) Средство за приспиване на хората.
2. Вярвате ли, че хората ще бъдат привлечени към отговорност за това, което
правят, от една свръхестествена сила?
a) да
b) не
3. Вярвате ли, че религията е елемент на потискането на хората?
a)

да

b)

не

4. Доколко познавате религията, към която принадлежите?
a) Много добре
b) Доколкото се учи в училище
c) Много малко
d) Доколкото се учи в училище и в семейството
5. Вярвате ли, че религиозните вярвания губят своето влияние днес и че на
тяхно място идват други ценности?
a)

да

b)

не

6. Как бихте реагирали, ако на Вашето работно място би било възпрепятствано
упражняването на Вашата религия?
a) напускам
b) разделям работата и религията
c) търся възможности да практикувам вероизповеданието си
7. Какво е мнението Ви за съвместния живот в нашата страна на

хора от

различни религии?
a) това е културно обогатяване
b) това носи много проблеми
c) това води до насилствени обществени изстъпления.
8. Какво бихте си мислили, ако за Вас би било необходимо да живеете с хора от
различни религии?
a) Бих респектирал това, но не бих искал да живея в същата среда.
b) Не бих се чувствал засегнат
c) Ще бъда засегнат
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9. Интересува ли Ви много от коя религия са хората?

10. Бихте ли искали да видите във
Вашето семейство някого с различна
религия?

a) да

9. Интересува ли Ви много от коя
религия са хората?

b) не

8. Какво бихте си мислили, ако за Вас
би било необходимо да живеете с хора
от различни религии?

10. Бихте ли искали да видите във Вашето семейство някого с различна

5. Вярвате ли, че религиозните
вярвания губят своето влияние днес и
че на тяхно място идват други
ценности?ако на Вашето
6. Как бихте реагирали,
работно място би било
възпрепятствано упражняването на
Вашата религия?
7. Какво е мнението Ви за съвместния
живот в нашата страна на хора от
различни религии?

a) не, не искам,

4. Доколко познавате религията, към
която принадлежите?

b) няма разлика,

c a b a b a b c d a b а b c a b c a b c a b a b c

привлечени към отговорност за
това, което правят, от една
3. Вярвате ли, че религията е елемент
на потискането на хората?

c) Бих бил резервиран заради натиска от човешкото обкръжение.

1. Какво е мнението Ви за
религията?

религия?

въпроси

Следното обобщение представя отговорите.
Толерантност от гледна точка на религията

a b
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Свръхестествени заповеди
Правила за обществен ред
Средство за приспиване на
хората
да
не
да
не
Много добре
Доколкото се учи в училище
Много малко
Доколкото се учи в училище и в
семейството
да
не
напускам
Разделям работата и религията
Търся възможности да
изповядвам религията си
Това е културно обогатяване
Това носи много проблеми
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Резултат – анализ от проучването за толерантност от гледна
точка на религията
На класове 11

A & B на техническото професионално училище (EML),

които бяха предмет на изследването, бяха поставени 10 въпроса, подготвени
предварително.

При

подготовката

на

въпросите

беше

целено

установяването на това, дали учениците знаят какво е религия, доколко те
познават и упражняват религията, към която принадлежат,

и какво

отношение и мнение имат за хора, които имат друго религиозно вярване.
Ако се погледнат отговорите на въпросите от 1 до 3, може да се установи, че
преобладаващото мнозинство на изследваната от нас група познават
значението на религията и го разбират правилно.
При разглеждане на отговорите на въпросите от 4 до 6, ще се забележи,
болшинството ученици познават религията, към която принадлежат и се
стараят да изпълняват своите религиозни задължения. Също така от
резултатите от изследването може да се види, че влиянието на религията
върху хората намалява.
Ако бъдат оценени отговорите на въпросите от 7 до 9 , ще се види, че хората
по възможност са толерантни към хора с други религиозни вярвания.
Отговорът на въпрос 10 показва, че толерантността на учениците не отива
чак толкова далеч, че да са съгласни да делят едно жилище с хора от други
религии.
3.2.2 Допълнителни изследвания за толерантността от гледна точка на
културата
Цел:
Разработване на облекчаващ съвместното живеене метод, като се определя
влиянието на разликите, налични при обучението на ученици с други ученици
от различни култури.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
съдържание отразяват гледната точка на авторите и Комисията не може да бъде държана
отговорна за използването по какъвто и да е начин на информацията, съдържаща в него. - 17 -

Метод:
Тъй като в нашия регион няма ученици, които да се получили чуждо културно
обучение, няма да могат да бъдат направени директни наблюдения.
Въпреки това учениците трябва да бъдат анкетирани. Те познават от
медиите проблемите

в това отношение от други страни, които са

предизвикали разговори в семейството. Може да се предположи, че те в
продължение на досегашния си живот са си създали мнение. По този начин
в техните отговори ще намерят отражение само впечатления, които са
инициирани от вън (преса, радио и телевизия, семейство).
В хода на изследването на учениците бяха поставени въпроси. Приетите
отговори бяха анализирани и впоследствие обсъдени.
Целева група на изследването:
11-ти клас на техническото професионално училище.
Състав на класа: 3 момичета и 16 момчета, общо 19 ученика.
Очаквани резултати:
Предполага се, че учениците ще се замислят по повод на анкетирането. Те ще
опреснят и разширят досегашните си познания. Ролята на европейската култура
ще бъде в основата на тяхното мислене. От тази култура излизат ясно
различими импулси и въздействия върху другите култури. Същевременно
другите

култури

влияят

на

културата

на

европейските

страни.

Това

взаимопроникване на културите едновременно с това е за всички страни и едно
обогатяване.
Хората трябва да разберат това преимущество. То е основа за културно и
мирно задружие.
Въпроси, които са поставени по време на изследването:
1. Какво разбирате под понятието култура?
a) Събиране на знания,
b) Начин на живот,
c) Образователна система.
2. Какво трябва да носят културните промени?
a) Икономическа полза,
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b) Социално благосъстояние,
c) глобализация.
3. С коя част на земята чувствате близък Вашия начин на живот?
a) Близкия Изток,
b) Африка,
c) Европа,
d) Америка.
4. Виждали ли сте в Европа ежедневния начин на живот на чуждестранно
семейство?
a) В непосредствена близост,
b) Чувал съм от други,
c) Виждал съм по телевизията.
5. Как оценявате семейния модел, който сте наблюдавали?
a) Добър модел
b) Много противоречиво в сравнение с нашата семейна форма.
c) Би могъл да стане модел за нас.
6. Какви телевизионни програми гледате най-много?
a) Местни серии и филми
b) Чуждестранни серии и филми
c) Документални филми
7. До какво степен смятате за различна народната култура в другите
европейски страни по сравнение с нашата култура?
a) много различна,
b) различна,
c) Не виждам различия.
8. До каква степен според Вас Вашата култура е оказала влияние на културата
на други европейски страни?
a) никакво,
b) много малко,
c) много.
9. До какво степен влияят според Вас другите европейски култури върху Вашата
собствена култура?
a) По никакъв начин,
b) Много малко,
c) много.
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10. Кой от изброените по-долу отговори има най-важното влияние върху
реализацията на културните промени?
a) Натискът на могъщите държави,
b) Нарастващите потребности,
c) Желанието за съвместен живот,
d) Съхранението на културата от народите.
11. Кой от изброените по-долу отговори би бил според Вас типичният
европейски начин на поведение? Добър принос за нашата култура би било:
a) Значителна употреба на алкохол,
b) Добро разпределение на времето,
c) Слаби семейни връзки.

Изледване на толерантността от гледна точка на културата

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
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2. Какво трябва да носят културните промени?

3. С коя част на земята чувствате близък Вашия
начин на живот?
4. Виждали ли сте в Европа ежедневния начин
на живот на чуждестранно семейство?
5. Как оценявате семейния модел, който сте
наблюдавали?
6 . Какви телевизионни програми гледате наймного?
7. До какво степен смятате за различна
народната култура в другите европейски страни
по сравнение с нашата култура?
8. До каква степен според Вас Вашата култура е
оказала влияние на културата на други
европейски страни?
9. До какво степен влияят според Вас другите
европейски култури върху Вашата собствена
култура?
10. Кой от изброените по-долу отговори има найважното влияние върху реализацията на
културните промени?
11. Кой от изброените по-долу отговори би бил
според Вас типичният европейски начин на
поведение?
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1. Какво разбирате под понятието култура?
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въпроси

Слаби семейни връзки

Анализ на изследването на културната толерантност
Анкетираните ученици бяха в класове АB - 3. Общо в изследването взеха
участие 19 обучаеми, от тях 3 момичета и 16 момчета. Те са от различни
териториални области на региона. По този начин се отразяват различни
културни подходи. Освен това те са и от различни по доходи – сравнително посъстоятелни и по-малко състоятелни, семейства.

Така от гледна точка на

страната това е един репрезентативен състав от анкетирани.
Както и при другите изследвания, така и тук участниците бяха информирани за
проекта и модула. На основата на 11 въпроса, които бяха зададени на
участниците, беше направен опит да се събере информация за техните
културни качества, погледа им върху други култури и тяхната реакция на
културни промени.
Резултатите от допитването показват интереса на учениците към проблема
"култура". Те бяха усърдни при провеждането и се постараха да дадат честни
отговори.
Положително се оценява това, че почти всички отговориха правилно на въпрос
1, който се отнася към разбирането за понятието култура. 17 от 19 участника
дадоха еднозначно правилен отговор.
При въпрос 2 "глобализацията" беше определена от 10 ученички, съответно
ученика, като значителна за социалните промени.
Във въпроси 3, 4 и 5 беше направен опит да се установят възгледите на
учениците/ученичките за европейската култура.
На основата на наличните резултати може да се установи, че нашите хора
познават европейската култура, към която се чувстват най-близки. Въпреки
това те не смятат, че тя е един напълно подходящ модел.
На въпроси 7 и 8 беше отговорено положително относно взаимното влияние с
европейската култура.

Има единодушие, че влиянието на европейската

култура нараства.
Важни са отговорите на участниците.
На въпрос 10:
Тук болшинството, 14 от 19 обучаеми, заяви, че въпреки взаимното влияние,
съхранението на собствената култура от народите е на преден план.
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При отговора на въпрос 11, 15 от 19 ученички и ученика казаха, че като типично
европейско се разглежда "доброто разпределение на времето".
Като резултат може да се констатира, че в съвременния свят, в който
европейските страни заемат силно място, съвместната култура заедно с
различията представлява едно обогатяване.
Като на преден план се поставят минималните сходства, трябва да се
разработят и да се предложат за ползване на обучителите методи, които
облекчават съвместното живеене.

3.3.3 Допълнителни изследвания за толерантността от гледна точка на
националността
Цел:
Разработване на метод за облекчаване на съвместния живот в съвременния
свят, в който се определят разликите, които учениците от различни
националности ще научат съвместно по време на обучението.
Метод:
Тъй като в нашия регион няма ученици с чуждестранен произход, няма да могат
да бъдат направени наблюдения. Възможно е да се направи само едностранно
изследване. Има се предвид анкетиране, което се базира на знание, а не на
опит.
Прилагане на изследването:
a) 11-ти клас на техническото професионално училище.
Състав на класа: 3 момичета и 16 момчета, общо 19 ученика.
b) заети в предприятие: 20 лица на възраст между 18 и 30 години.
Очаквани резултати:
Ще бъдат разгледани желанията на ученици и заети лица за учене на чужд език
и запознаване с други страни. Предполага се, че въпреки положителния
международен възглед за съвместно съществуване на партньори, ще бъде
отдадено предпочитане на хора от собствения културен кръг пред чужденци.
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Тези обосновки са важни за развитието на курикулума. Целта
трябва да бъде разработването на програми, които облекчават съвместното
живеене. Те трябва да бъдат предложени като съдържание на обучението за
квалификация.
Въпроси, поставени по време на изследването:
1. Били ли сте в друга страна?
a) да
b) не
2. Бихте ли искали да посетите друга европейска страна?
a) да
b) не
3. Ако би било необходимо да живеете в друга държава, кои страни от
изброените по-долу възможности бихте предпочели?
a) Страни с различни език и култура,
b) Страни, в които се говори на същия език и се спазват същите обичаи,
c) Страни, в които се практикува същата религия.
4. Ако бихте имали възможност да живеете в друга страна, според кои от
изброените по-долу аспекти бихте избирали?
a) Според технологичното ниво на страната (индустриализация, национален
доход),
b) Според социалното ниво (равно разпределение на ресурсите, достатъчна
социална сигурност),
c) Според културното устройство на страната (религия и обичаи),
d) Според географските дадености на страната (ландшафт, климат).
5. Как би Ви повлияла съвместната работа с чужденец във Вашето предприятие
/ Вашето училище?
a) Положително въздействие,
b) Отрицателно въздействие,
c) няма разлика.
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съдържание отразяват гледната точка на авторите и Комисията не може да бъде държана
отговорна за използването по какъвто и да е начин на информацията, съдържаща в него. - 24 -

6. По какво бихте избирали, ако трябва да работите заедно с
чужденец?
a) От страни със същия език,
b) От страни, в които се живее по същата вяра и култура,
c) От страни, в които се живее по друга култура,
d) Няма разлика от коя страна са чужденците.
7. От коя гледна точка смятате, че има смисъл при нас да идват ученици от
други страни?
a) Това носи валута на страната ни,
b) Може да се получи културна сплав,
c) Могат да се развият нашите познания по чужди езици,
d) Би се облекчило нашето отваряне към света.
8. Смятате ли, че Вашите съграждани в други европейски страни получават
необходимата информация и включване?
a)

да

b)

не

9. Смятате

ли,

че

чужденците,

които

идват

в

страната

ни,

научават

необходимата информация и включване?
a)

да

b)

не

10. Би ли било за Вас проблем, ако в бъдеще се ожените / омъжите за някого с
различна националност и различна вяра?
a) Това би създало проблеми,
b) Би било от полза,
c) Би било проблем, но разрешим,
d) Не би имало разлика.
11. Какво смятате за това, че хора от различни националности живеят в нашата
страна?
a) Това ще причини политически и социални проблеми,
b) Това е културно обогатяване,
c) Няма разлика.
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Възможни отговори

въпроси

c
d a b a
b a b c d a b c

2

4

4

1
1
8
2
4

1
1
8
1
0

1

Би се облекчило нашето отваряне към света
да
не

c a b c d a b c a b c d a b

6

1
1
4 4 1 6 2
8 8 0 4 8 7
1
2

Могат да се развият нашите познания по чужди езици

b

2

a b a b a

1 1
1
2
9 7
1

3

1
1
1
4 3 1
0 9 6 4 3 6 2
1
0
1

0

10

не
Това би създало проблеми
Би било полезно
Би било проблем, но разрешим
Не би имало разлика
Това ще причини политически и социални проблеми
Това е културно обогатяване
Няма разлика

7

да

1 2
9 0

да
не
да
не
Страни с различни език и култура
Страни, в които се говори на същия език и се спазват
същите обичаи
Страни, в които се практикува същата религия
Според технологичното ниво на страната
Според социалното ниво
Според културното устройство на страната
Според географските дадености на страната
Положително въздействие
отрицателно въздействие
Няма разлика
От страни със същия език
От страни, в които се живее по същата вяра и култура
От страни, в които се живее по друга култура
Няма разлика от коя страна са чужденците
Това носи валута на страната ни
Може да се получи културно сплавяне

1. Били ли сте в друга страна?
2. Бихте ли искали да посетите друга
европейска страна?
3. Ако би било необходимо да живеете в
друга държава, кои страни от изброените
по-долу възможности бихте предпочели?
4. Ако бихте имали възможност да
живеете в друга страна, според кои от
изброените по-долу аспекти бихте
избирали?
5. Как би Ви повлияла съвместната
работа с чужденец във Вашето
предприятие / Вашето училище?
6. По какво бихте избирали, ако трябва
да работите заедно с чужденец?

1
4
3

1
1
2 5 3 5
1
0
4

7 6 2 6 5 2

6

7. От коя гледна точка смятате, че има
смисъл при нас да идват ученици от
други страни?
8. Смятате ли, че Вашите съграждани в
други европейски страни получават
необходимата информация и
9. Смятате ли,
че чужденците, които
включване?
идват в страната ни, научават
необходимата информация и
включване?
10. Би ли било за Вас проблем, ако в
бъдеще се ожените / омъжите за някого с
различна националност и различна
вяра?
11. Какво смятате за това, че хора от
различни националности живеят в
нашата страна?

Резултати от изследването на толерантността от гледна точка на националността

избор
1

1
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избор
2

В отговорите на въпроси 5, 6 и 7 се вижда при двете групи сериозна неохота да
се дели еднаква околна среда с чужденец. Обаче те искат да могат да встъпват
в диалог с чужденец с лекота. По тези причини са болшинство онези, които
искат да делят еднаква култура. Относно онези, които да дойдат в нашата
страна, работещите намират за важно аспекта на печалба на валута, и от
гледна точка на учениците – аспекта на културата.
При оценяването на въпрос 10 става ясно, че болшинството се опасява, че
браковете с чужденци могат да се провалят, най-малкото да доведат до
проблеми. Това важи и тогава, когато има общи интереси и са изразени чувства
на любов. При 11 се оценява като обогатяване това, че в нашата страна има
различни етнически групи.
От изследването като цяло става ясно, че хората в Турция са дотолкова
толерантни, за да могат да живеят заедно с чужденци. Но на семейно равнище
те не са готови за социално единство.
3.3.4 Допълнителни изследвания за толерантността от гледна точка на
пола
Цел:
1. В групи, в които съставът се разглежда като достатъчно смесен, вниманието
трябва да бъде насочено към учебното съдържание. Получените резултати
трябва да бъдат анализирани и предложени на обучителите като препоръки.
2. Трябва да бъдат установени интересите на учениците един към друг и
тяхното влияние върху обучението. Получените резултати ще бъдат
анализирани и предложени на обучителите като препоръка.
Прилагане на изследването:
a) 11-ти клас на техническото професионално училище.
Състав на класа: 3 момичета и 16 момчета, общо 19 ученика.
b) заети в предприятие: 20 лица на възраст между 18 и 30 години.
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Целеви групи:
Класове с 20 ученика от
a) класове, в които преобладават ученички,
b) класове, в които преобладават ученици,
c) класове, в които ученичките и учениците са представени поравно.
Предвидено време: ок. 15 мин.

Метод:
Избират се класове с различен брой ученички и ученици. След това се
представят предварително подготвените въпроси. Предприемат се мерки, за
да не си взаимодействат учениците един с друг при отговорите на въпросите.
Не се изискват имената на учениците, които участват в изследването.
Очаквани резултати:
При групи с балансирано разпределение на пола ще се получат
положителни резултати. Ще видим, че учениците се държат един с друг и с
преподавателите по-уважително и внимателно. Че те са по-внимателни в
клас,

да не им бъде

неудобно пред останалите в групата. Те се

дистанцират от грубо поведение.
В групите с небалансиран по пол състав ще се види, че няколко ученика
искат да получат

много внимание, че те биват разглезени и че тяхното

вниманието има влияние върху обучението. Тези ученици очакват извън
училище същото внимание. Затова те ще покажат други форми на
поведение. Очаква се, че връзката им ще влияе отрицателно на околната им
среда.
Въпроси, поставени по време на изследването:
1. В каква среда искате да се провежда едно обучение?
a) В училища само с разделени класове за момичета и момчета,
b) В училища със смесени класове.
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2. Как се отразява на поведението Ви ученето в смесен клас?
a) положително.
b) отрицателно,
c) не влияе на поведението ми.
3. Как се отразява на вниманието Ви по време на обучение в смесен клас?
a) положително.
b) отрицателно,
c) не влияе на поведението ми.
4. Изпитвате ли трудности да встъпвате в диалог с ученици от другия пол?
a) да
b) не
5. Как би Ви повлияло да бъдете упрекван от Ваш учител или съученик в
присъствието на Ваш съученик от мъжки / женски пол?
a) Ще бъда много тъжен
b) Не бих бил много тъжен
c) Няма разлика.
6.

Би ли повлияло отрицателно върху Вашето поведение, ако болшинството

от Вашите съученици биха били от мъжки / женски пол ?
a) да
b) не
7.

Би ли повлияло отрицателно върху Вашето внимание по време на

обучението, ако болшинството от Вашите съученици биха били от мъжки /
женски пол?
a)

да

b)

не

8. Смятате ли, че учителите от мъжки пол са по-малко внимателни към Вас?
a)

да

b)

не
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9. Смятате ли, че учителите от женски пол са по-малко
внимателни към Вас?
a)

да

b)

не

10. Ако в бъдеще бихте станали учител, в какъв клас бихте предпочели да
преподавате?
a) В класове с преобладаващо количество ученички,
b) В класове с преобладаващо количество ученици,
c) В смесени класове.
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10. Ако в бъдеще бихте станали учител, в какъв
клас бихте предпочели да преподавате?

9. Смятате ли, че учителите от женски пол са помалко внимателни към Вас?

6. Би ли повлияло отрицателно върху Вашето
поведение, ако болшинството от Вашите
съученици биха били от мъжки / женски пол ?
7. Би ли повлияло отрицателно върху Вашето
внимание по време на обучението, ако
болшинството от Вашите съученици биха били
от мъжки / женски пол?
8. Смятате ли, че учителите от мъжки пол са помалко внимателни към Вас?

5. Как би Ви повлияло да бъдете упрекван от Ваш
учител или съученик в присъствието на Ваш
съученик от мъжки / женски пол?

4. Изпитвате ли трудности да встъпвате в диалог
с ученици от другия пол?

3. Как се отразява на вниманието Ви по време на
обучение в смесен клас?

2. Как се отразява на поведението Ви ученето в
смесен клас?

1. В каква среда искате да се провежда едно
обучение?

въпроси

Резултат – анализ от проучването за толерантност от гледна
точка на пола
Това проучване е направено е 27 момичета и 32 момчета, общо 59 ученика
от 11. класове на техническо професионално училище (EML), търговско
училище (TML) и гимназия Фатих.
В анализа са използване следните съкращения:
•

Техническо професионално училище (EML)

•

Търговско училище (TML)

•

Гимназия Фатих (FL)

В изследването се поставят общо 10 въпроса. По-надолу са представени
резултатите на основа на дадените отговори.
На първо място се опитва да бъде намерен отговор на въпроса: В каква среда
бихте искали да се обучавате? Ако погледне отговорите, човек открива, че 25
от общо 27 момичета, и 27 от 32 момчета, общо 52 ученика в смесени
паралелки, и 2 момичета и 5 момчета, общо 7 ученика, искат да се обучават в
различни училищни форми. Момичета и момчета дават подобни изявления. От
гледна точка на образованието не се открива типична полова разлика.
Вторият въпрос гласеше: Как се отразява на Вашето поведение това, че сте в
смесен клас? Ако се погледне общия резултат, ще се види, че 3 от 27 момичета
са отговорили, че това влияе положително на поведението им.

3 от

анкетираните ученици са отговорили, че пребиваването им в смесен клас влияе
негативно на поведението им. В 22 отговора учениците дават неутрален
отговор. Тяхното поведение не се влияе от общото обучение.
Въпрос 3: Как се отразява на Вашето внимание в час това, че сте в смесен
клас? Когато се погледнат резултатите се вижда, че 6 от 27 момичета
отговарят, че това влияе на вниманието им положително. 1 момиче отговаря,
че влиянието е негативно. 20 момичета отговарят, че не им влияе. 16 от 32
момчетата отговарят положително, 2 – отрицателно. 14 момчета застъпват
мнението, че това не влияе върху учебните часове.
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Въпрос 4: Имате ли проблеми да встъпите в диалог с представител на другия
пол? Като резултат 6 от 27 момичета са отговорили с ДА и 21 момичета – с НЕ.
От 32 момчета 5 са избрали отговор НЕ. От това може да се заключи, че между
момичетата и момчетата има добър диалог и взаимно приемане.
Въпрос 5: Как би Ви повлияло, ако в присъствието на Вашите съученици от
другия пол бъдете неприятно осмивани? 34 от учениците отговориха, че биха
били много натъжени. 7 биха били по-малко тъжни и 18 бяха на мнение, че за
тях не би имало разлика.
От дадените отговори може да се заключи, че учениците се страхуват да бъдат
охулени в присъствието на съученици от другия пол.
Въпрос 6: Би ли Ви повлияло, ако в класа Ви болшинството от съучениците Ви
са от другия пол?
От резултатите се вижда, че 10 от 27 момичета са отговорили с ДА и 17 с НЕ.
От 32 момчета 12 са отговорили с ДА и 20 с НЕ. От това става ясно, че в
смесените класове има балансирано разделение.
Въпрос 7: Влияе ли на Вашето внимание това, че сте в клас, в който
болшинството ученици са момичета/момчета? В резултат 2 от 27 момичета са
отговорили с ДА, 25 с НЕ. От 32 момчета 8 са отговорили с ДА и 24 с НЕ.
Вниманието на учениците по време на учебните занятия не се влияе от това,
дали в класа момчетата или момичетата са болшинство.
Въпрос 8: Смятате ли, че мъжете преподаватели Ви обръщат повече внимание
по време на учебните занятия? От техническото професионално училище
(EML) 3 от 3 момичета са отговорили с НЕ, 5 от 16 момчета с ДА и 11 от тях с
НЕ. В търговското училище (TML) 10 от 10 ученички са дали отговор НЕ, 1 от 10
ученици – ДА и 9 момчета са отговорили с НЕ. В гимназията Фатих (FL) 1 от 14
момичета са отговорили с ДА, 13 - с НЕ. От 6 момчета всичките 6 са отговорили
с НЕ. Не може да се каже, че вниманието на учителите е негативно в
зависимост от техния пол. Учителите се грижат за всички ученици, независимо
от пола им.
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Въпрос 9: Мислите ли, че учителките Ви обръщат по-малко внимание по време
на учебните занятия?
В техническото професионално училище (EML) 3 от 3 момичета отговориха с
НЕ, 4 от 16 момчета с ДА, и 12 – с НЕ. В търговското училище (TML) 4 от 10
момичета отговориха с ДА, 6 – с НЕ. От 10 момчета 2 отговориха с ДА и 8 – с
НЕ. В гимназията Фатих (FL) 1 от 14 момичета отговори с ДА и 13 - с НЕ. От 6
момчета 2 отговориха с ДА и 4 – с НЕ. Общо 5 от всичко 27 момичета
отговориха с ДА и 22 – с НЕ. От общо 32 момчета 6 отговориха с ДА и 24 – с НЕ.
Вижда се, че също така и по отношение на учителките половите различия не са
от значение. Че също и учителките се отнасят еднакво към всички ученици.
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Въпрос 10: Ако в бъдеще станете учител, в какви класове бихте искали да
преподавате? В техническото професионално училище (EML) 3 от 3 момичета
отговориха – в смесени класове, 2 от 16 момчета – в мъжки класове и 14 от 16
момчета избраха смесените класове. В търговското училище (TML) 10 от 10
момичета избраха смесените класове и 10 от 10 момчета също. В гимназията
Фатих (FL) 2 от 14 момичета избраха женски класове, а 12 – смесени класове.
2 от 6 момчета избраха мъжки класове, а 4 момчета – смесени.
Общо 2 от 27 момичета избраха женски класове и 25 – смесени класове. От
общо 32 момчета 4 избраха мъжки класове и 28 – смесени класове. Също така
и от резултата на този въпрос може да се установи, че между момичетата и
момчетата има добър диалог.
В резултат от това изследване може да се каже, че в образователната
система, която се прилага в нашата страна, няма разграничаване между
момичета и момчета, и че не съществува основание за такова разграничаване.
Както може да се види от изследването за определяне на работните полета не
се наблюдава полово разграничаване между хората нито в училищния, нито в
социалния живот.
Толерантност в сексуалността
В случаите, в които е налична толерантност, има един вид безопасност в
добрата воля на междуличностните и социалните отношения.
Въпреки това, хората и обществото не са принудени да проявяват
толерантност без изключение във всички случаи. В такъв случай ще бъдат
отворени шлюзовете анархията при изказването на мнение и поведението.
Подходящо за нашата тема и като една от характерните нагласи на
обществото

ни,

може

да

се

добави

следното:

Съществуването

на

малцинството от циганите (синти и роми) е признато, включително начина им
на живот, и се взима под внимание. Те могат неограничено да упражняват в
нашата страна своите свободи на пътуване, работа и образование. Те имат
всички права, които се прилагат за всички турски граждани.
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Въпреки това, не е възможно признаването на различните форми на сексуално
съжителство и свързаните с това форми на поведение по същия начин, тъй като
това разрушава съществуващия обществен ред и е в твърде голяма степен в
разрез с общите обичаи.
Също така и толерантността в тази връзка е нещо, което е отхвърлено от
обществото ни. В такива случаи на противоречие с морала, не може дори и да
се мисли за това да се показва толерантност за различни сексуални групи
(хомосексуални, транссексуални, ...).
Нашето общество разглежда такива явления като психично разстройство, като
сериозна заплаха за бъдещето на човечеството и се стреми към мерки за
тяхното лечение.

4. Кампания за четене на книги и наблюдения за
въздействието върху толерантността
Цел:
Определяне на влиянието на упражняване на толерантност върху учениците.
Групи:
Група a) Не упражняване на толерантност спрямо група от 28 ученика
Група b) Упражняване на толерантност спрямо група от 27 ученика
Метод:
Учители, на които се има доверие, заедно с учители по литература направиха
изследване за въздействието на толерантността върху 9-ти класове в нашето
училище. В това изследване

бяха избрани две групи от 9-те класове и

поканени да реализират същото в един определен срок. От един учител беше
изискано да показва малко толерантност при реализацията на проекта и
ефективността на използване на времето.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
съдържание отразяват гледната точка на авторите и Комисията не може да бъде държана
отговорна за използването по какъвто и да е начин на информацията, съдържаща в него. - 36 -

Приложение:
След като учениците бяха уведомени за важността и значението на четенето на
книги, те са бяха помолени да прочетат по една книга в рамките на месец и да
направят бележка за тяхното съдържание.
Резултат:
На края на наблюденията стана ясно, че в група с толерантно отношение 16 от
27 ученика в рамките на месец действително са прочели по една книга и са
направили резюме, в една група с нетолерантно отношение от 28 ученика само
4 в рамките на месец са прочели книга и са направили това без да съставят
резюме.
В резултат на наблюденията може да се каже, че обучението преминава поуспешно, ако към учениците се проявява повече любов, зачитане и
толерантност.
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