
Уважаеми родители и настойници,

Научни данни показват, че образованието, 
което е насочено срещу расизма, и 
насърчаването на равенството и уважението 
работят ефективно само тогава, когато 
расистките прояви бъдат признавани като 
такива и третирани без изключение. 
Стриктното прилагане на политиката за борба 
срещу расизма на Министерството на 
образованието, културата, спорта и младежта 
в учебните заведения, както и 
последователното и постоянно третиране на 
всички расистки прояви, съдействат за 
създаването на училищна среда, в която всяко 
дете се чувства добре, независимо от своите 
особености, и в която демонизирането на 
лица, замесени в расистки прояви, се избягва. 
Прилагането на политиката за борба срещу 
расизма може също така да допринесе за 
създаването и развитието на култура на мир, 
ненасилие и социална справедливост в Кипър
В този контекст, нашето училище прилага 
политиката за борба срещу расизма на  
Министерството на образованието, културата, 
спорта и младежта наречена „Кодекс за 
поведение срещу расизма и наръчник за 
управление и регистриране на расистки 
прояви“.
Целта на Кодекса и наръчника е да се 
идентифицират преки или косвени, умишлени 
или неумишлени причини, действия и 
процеси, които водят до негативна 
дискриминация срещу лица, въз основа на 
тяхното различие, както и да се предприемат 
активни действия за превенция и справяне с 
дискриминацията, и да се изгражда на една 
антирасистка култура. 
Тъй като училищната среда се отличава с 
множество различия, като например: външен 
вид, националност, вероятна инвалидност, 
принадлежност към дадена общност, пол, 
сексуална ориентация, език, възраст, 
социално-икономически статут, статус на 

 Кодексът и наръчникът са публикувани 
уебсайта на Педагогически институт (с иконка 
на Политика срещу расизма)  www.pi.ac.cy  

Наказанията, предложени в Наръчника се прилагат в 
контекста на правилата за функциониране на 
държавните начални и средни училища и може да 
включват: попълване на формуляр за размисъл, 
забележка, порицание в писмен вид, комуникация с 
родителите, задължително извършване на 
общественополезен труд в полза на училището, 
обезщетение за вреда над чужда собственост или 
собственост на училището, разговори с децата, 
участвали в проявата, и родителите им в отделни или 
съвместни срещи, лишаване от участие в училищни 
прояви и спортни събития в училището, както и от 
други училищни дейности (за началното 
образование) или изключване за няколко часа или 
дни (за средното и среднотехническото образование).

Молим за Вашата помощ, като заедно с нас, насърчите 
или подкрепите човек, който смята, че е или е бил 
жертва на расистко поведение, или е бил свидетел на 
такава проява, да я докладва възможно най-бързо, 
без страх, на който и да е преподавател или на 
класния ръководител, за да бъде приложен Кодекса и 
наръчника в училището. Каним Вас, семействата на 
учениците от нашето училище, да подкрепите 
децата си в поетите от тях задължения в рамките 
на прилагането на Кодекса и наръчника, така че те: 

•  да зачитат личността, свободата и достойнството
 на децата, преподавателите, родителите и други
 лица в или извън училището

•  да се информират за правата и задълженията си
 във връзка с расизма и дискриминацията
•  да идентифицират различните инциденти на
 расизъм и незабавно да съобщават за тях на
 преподавател в училището
•  да отказват да участват в расистки прояви
•  да информират хора, които разказват расистки
 вицове, че с тях те може да наранят други хора
 или група от хора
•  да включват в своя кръг от приятели, както и в
 дейностите си, деца, които вероятно са изолирани
 поради това, че са различни
•  да оспорват всеки един стереотип или расистки
 виждания, за които слушат в обкръжението си
•  да зачитат не само собствените си национални и
 религиозни символи, но и тези на другите
•  да размишляват относно поведението си и за това
 доколко то евентуално има последици поради
 расизъм за други хора или групи от хора

Темата „расизъм“ касае всяко едно училище, всеки 
ученик, преподавател, родител и следователно 
цялото общество. Задължение на всички нас е да се 
уверим, че всеки един човек получава възможно 
най-доброто от образованието, без дискриминация. 

Благодарим Ви за сътрудничество. 

За допълнителна информация можете да се обърнете 
към управата на училището.

пребиваване в страната и т.н., то е важно за 
всички ученици да бъде осигурена безопасна и 
толерантна среда, в която цари уважение към 
различието, недискриминиране и равенство, и в 
която среда те могат максимално да се 
облагодетелстват от възможностите за 
образование, които им се предоставят.
Всяка една проява на расистко поведение трябва 
да се идентифицира, разпознава и третира 
решаващо и навреме. В противен случай, 
жертвите биват наранени, не само като 
индивиди, но и като членове на малцинствата, на 
които принадлежат, а освен това съществуват и 
сериозни последствия за цялото училищно 
общество. 

Расистки инцидент: Всеки един инцидент, 
който се възприема като расистки от страна на 
жертвата или от друго лице (MacPherson, 1999 г.). 
Обикновено расистките прояви имат за цел или 
резултат маргинализацията, изключването или 
дискриминацията срещу лица или групи хора 
поради тяхното различие. Впоследствие влияе и 
подхранва среда на враждебност към всички 
лица, които споделят тези особености. 
Следователно, всяка една такава проява вреди 
сериозно не само на лицето, срещу което е 
насочена, но също така и на по-широката 
общност и обществото като цяло.

Училищата са задължени да докладват за подобни 
инциденти, които се случват в тях. Това, не само не е 
признак на слабост, но напротив, така те декларират 
реално своята решимост за защита на училищната 
общност и правата на нейните членове. Освен това, 
третирането на расистки инциденти се извършва 
преди всичко при педагогически условия и цели да 
промени поведението без автоматично прибягване 
до наказателни мерки. 

КОДЕКС ЗА 
ПОВЕДЕНИЕ СРЕЩУ 
РАСИЗМА И 
НАРЪЧНИК ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ И 
РЕГИСТРИРАНЕ НА 
РАСИСТКИ ПРОЯВИ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 
КУЛТУРАТА, СПОРТА И МЛАДЕЖТА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНСИТУТ
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