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Увод

Този фестивал се роди в разговори между нас, Нели, Илияна и Катина, 
събрани от общата ни мечта да има такова място за децата ни, в което те да 
растат обичани и зачитани като личности и в което ще могат да разгърнат в 
пълна степен способностите и естествения си стремеж към проумяване на 
света. Радостта ни беше голяма, когато получихме възможност да осъществим 
идеята си благодарение на програмата “Ти и Lidl за по-добър живот”. 

Няколко месеца по-късно Фестивал “(не)Възможното образование” стана 
реалност, а с нас трите за него работиха Станимира Иванова и Петя Славова, 
Елица Винярчек от Аруна ПР; помагаха още Калина Симидчийска от Национална 
мрежа на родителите, Сиана Тончева, Дочи Тотева-Георгиева, Елка Атанасова и 
Елена Симеонова от ОДО, Ивайло Николов, Лидия Кулекова и още много хора, 
изброени по-долу. По време на събитията с нас неизменно беше Марта Златева 
в ролята си на водещ и модератор на дискусиите.

В рамките на 10 дни бяха направени 11 прожекции, всяка от които 
придружена от дискусия, и пет работилници за някои от показаните подходи и 
педагогики.

Водеше ни желанието да сме обективни и да покажем част от 
разнообразието от педагогики и подходи към това какво въобще означава 
думата “образование”, каква е неговата цел и по какви начини може да се 
осъществява. Същото желание ни служеше за ориентир, както по време на 
селекцията на филмите, така и при дискусиите; искахме максимално много 
хора да могат да изкажат мислите си след прожекциите и да не фаворизираме 
нито един подход пред другите. Дълбоко вярваме, че всички деца и семейства 
имат индивидуални ценности и нужди, че няма “правилен” и “грешен” тип об-
разование и точно затова е необходимо хората да могат да избират този вид, 
който ще послужи най-добре на тях и на общността им.

Посочихме като субекти на образованието родителите, учителите и 
децата - именно те са хората, които реално осъществяват образованието. 
Институциите са външен фактор, който може да благоприятства или да 
пречи на този процес. Уверили сме се, че всеки от нас може да избира дали 
да приеме съществуващата институционална рамка или да сътвори своята 
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промяна. Сигурни сме, че и в институциите работят хора, които желаят най-
доброто за децата си и търсим диалога с тях. Изпратихме специални покани на 
Министерството на образованието и науката. За съжаление Фестивалът, по наша 
информация, не беше посетен от техни представители.

Нямаше как да покажем нещо различно от това, в което ние силно вярваме 
и наричаме “човеколюбиво” образование - образование, което се основава на 
нуждите на човека и характеристиките на човешкото развитие и естественото 
учене и зачита ценностите и интересите на личността, а не на институциите. 

За наша голяма радост Фестивалът беше посетен от над 800 човека, залите 
бяха пълни всеки път. Събитията бяха отразени от повече от 30 медии.

Над 80% от попълнилите анкети посетители на Фестивала дадоха 
положителни оценки на събитието и се надяват да има второ издание.

Средствата, събрани от вход (3 лева на посещение), са вложени в съставянето 
на настоящия сборник, в който се постарахме да съберем всичко ценно, което 
показахме по време на събитията. 

Безкрайно благодарни сме за оказаното доверие от Фондация “Работилница 
за граждански инициативи” и от съорганизатора Български дарителски форум, 
както и на самия дарител - Лидл България. 

Важно за нас е да благодарим и на всички организации и хора, които ни 
помогнаха с техни съвети и знания и още веднъж ни показаха, че пътят е по-лек, 
когато не си сам. 

Те са:

Ангел и Здравко от Позор, които със собствени сили организират от години ки-
нофестивали в София;

Мариана Банчева от Института за прогресивно образование;

Екипът на Център за приобщаващо образование; 

Институт Монтесори България;

Посланиците на Фестивала - Калина Стефанова от радио ФМ +, любимия ни 
автор Петя Кокудева;

Красимир Ставрев от студио ПУНКТ;

Арх. Анна Калинова от Сдружение Трансформатори;

Николай Нейков и Кристина Христова от Център за култура и дебат „Червената 
къща“

Вихрена Нинова от София филм фест;

Надежда Косева от Фронт Филм;

Надежда Иванова и студентите от курса по филмов превод в МП Преводач-
редактор към СУ;

Елдора Трайкова за филма „Кеймбридж“;

Теди Петрова и Галина Спасова за филма „Методът“;

Борислава Петрова от кооператив Мусала;

Водещите на работилниците - Деси Стоева от Casa dei bambini; Ваня Митинска и 
Десислава Евгениева, Иван Николов от Център за демократично учене, учители-
те от ЧСУ “Рьорих”, Розалина Лъскова от “Образование без раници”;
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Експертите, които ни помагаха в дискусиите - Светлана Нанчева от 
Професионален форум за образованието, Теодора Бочукова от фондация “Здраве и 
социално развитие”, Магдалена Соколова, учителите от Център за демократично 
учене, Милена Ленева от фондация „Темпо“;

Всички доброволци от Общност за демократично образование

… и още много други, без които реализацията на Фестивала нямаше да е въз-
можна!

---------------------

Нели, Катина и Илияна
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Ние искаме 
да “предадем нататък” 

и сме готови да помогнем 
с всички сили на хора и 

организации, които биха 
организирали подобни 

събития в техния 
град/ общност. 

Сборникът е подходящ 
за всички хора, които се 

интересуват от образование: 
родители, учители, 

педагогически съветници, 
директори на училища, 

преподаватели в 
университети, студенти в 

педагогически 
специалности и социални 

науки, ученици в горен 
курс; представители на 

организации, занимаващи
 се с образование. 
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Събитията от Фестивала

Защо тези деца обичат училище / Why do These Kids Love School

САЩ, 1990 г.,62’

Режисьор: Дороти Фадиман

трейлър с бг субтитри

Заснет преди цели 27 години и носител на 
филмови награди, филмът на Дороти Фадиман 
представя осем американски училища от края 
на 80-те години на миналия век, от Калифорния 
до Източен Харлем. Те са необикновени и 
постигат отлични резултати благодарение на 
алтернативните методи на обучение. Дороти 
Фадиман ни запознава с техните характерни 
отличителни черти и ни кани да изследваме 
какви са причините едно училище да бъде 
успешно.

В училище Peninsula, например, изключително 
важно условие е учителите да имат свободата да 
преподават по начина, по който желаят, а общата 
цел е да бъдат въвлечени всички – родители, 
учители, ученици и директори. Основна 
ценност и част от философията на училището 
е учениците да бъдат третирани като хора, а не 
просто като „приемници на информация“. Важно 
е осъзнаването, че всяко дете учи различно – по 
свой начин и със свое темпо. В училището няма 

оценки, има писмени бележки и обяснения за информация на родителите. 
Фокусът е върху детето, а не върху постиженията му. Децата придобиват 
увереност и научават чрез правене и непосредствен опит. Или, както казва 
един от учителите, детето не просто заявява: „Сега ще закова пирона“, а по-
скоро „Мога да се справя с всичко.“

В друго от представените 
училища, CPE2, учебният процес 
започва с изучаване на умението да се 
комуникира. Първата задача на децата 
е да се научат да общуват помежду 
си. Записват се техните думи, обръща 
се внимание на онова, което казват, а 
децата се чувстват зачетени и щастливи, 
че някой ги е изслушал и е обърнал 
внимание на позицията им. 

В Масачузетс, в училище City Magnet, 
основната цел е децата да бъдат под-
готвени за реалния живот. Имат си 

Събитията от 
Фестивала
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собствен базар, създават продукти и услуги, които продават на останалите, а 
парите депозират в специално създадена за целта банка, от която дори могат 
да теглят кредити, за да развиват дейността си. Учителите не просто обучават 
децата, но им помагат да използват на практика това, което са научили.

В училище Claire Burton, Минеаполис, Минесота, програмата се основава 
на схващането, че всяко дете има свой собствен стил на учене. Според 
директорката, в повечето училища разчитат на методи на преподаване, 
основани на визуалното възприемане – това са около 80 % от използваните 
методи. Това обаче е проблем за учениците, които възприемат по-добре чрез 
слушане или чрез изпълнението на конкретни дейности. В Claire Burton се 
опитват да интегрират към програмата всички методи, които биха подкрепили 
децата.

В алтернативното училище Davis, в Джаксън, Мисисипи, учениците не само 
придобиват академични умения, но и се учат да работят заедно, по групи. Не 
е достатъчно да се организира подходяща среда, необходимо е и да се стиму-
лира поведение на сътрудничество. Учениците се учат как да живеят и работят 
заедно, да се подкрепят един друг и да работят в името на една обща цел.

В училището в Джеферсън, Колорадо, програмата се основава върху интере-
сите на децата. Учениците избират теми и проекти, които са им интересни, след 
което правят проучвания. Докато работят по тях, те се учат как да прилагат 
необходимите академични знания. От училището съдействат на децата да за-
почнат стаж в някой от магазините в общността, където децата полагат добро-
волчески труд в рамките на около 30 часа за няколко месеца. Така учениците се 
чувстват полезни, придобиват практически умения и допринасят за развитието 
на общността. Или, както казва директорът на училището: „Децата не могат да 
стоят само в класната стая и да правят тестове.“

Graham & Parks 
Alternative Public School, 
в Кеймбридж, Маса-
чузетс. Програмата се 
изготвя от самите учители, 
които разчитат повече на 
обсъждания, отколкото 
на сухо преподаване 
на теория. Родителите 
също участват и отделят 
колкото време могат. 
Според директора, 
приносът на родителите е 
особено важен – събират 
средства, участват в 
часовете, а децата им 
виждат, че родителите 
им се интересуват живо 
от образованието им. 
Подкрепящата среда, 

създадена от учители и родители, е отличен пример за учениците. По-големите 
деца имат възможност да обучават по-малките. Учениците решават задачи 
заедно – спорят, обсъждат и споделят информация. Учителите могат да 
преподават според своя собствен стил, да са креативни и да експериментират с 
методите на преподаване. Или, както казва един от тамошните учители: „За да 
започнем да преподаваме, първо трябва да изхвърлим учебниците.“
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В New Orleans Free School още през 60-те години на миналия век искат да 
покажат, че в държавно училище нещата могат да се случват и по различен 
начин и пак да са успешни. Всеки следобед извънкласните дейности са 
особено широко застъпени. Училището се сблъсква със сериозен отпор, 
когато директорът отказва учениците му да получават оценки. Въпреки това, 
през последните 10 години, резултатите на децата са в горните 20 процента 
за САЩ. Лека-полека, програми като тази започват да бъдат оценявани от 
традиционната образователна система, защото резултатите, които се постигат, 
са осезаеми.

Накратко, в представените от Дороти Фадиман необикновени училища 
фокусът е върху учениците и техните потребности, а творческото мислене, 
взаимоотношенията и непосредственият опит са много по-важни от 
механичното възпроизвеждане на факти и оценките от тестове. Децата 
в тях израстват като уверени и компетентни възрастни, подготвени да си 
взаимодействат с реалния живот от една грижовна и подкрепяща среда, в 
изграждането на която участва цялата общност – учители, ученици, директори, 
родители.

За нас остава въпросът възможно ли е да използваме този дългогодишен 
опит в България?

Избрахме този филм като предизвикателство. Режисьорът Дороти Фадиман 
се постара да ни го предостави в най-добрия възможен технически вид и 
все пак кадрите изглеждат архивни. Какво можем да научим от един филм 
за образование, направен преди цели 27 години? Дали миналото за САЩ е 
все още «бъдеще» за България? Защо толкова години по-късно доказалите 
се методи на преподаване, за които филмът разказва, все още се наричат 
«алтернативни», а не се използват масово?

Всички знаем колко трудно човек преминава от 
желанието за промяна към реалното действие за 
промяна. Филмът «Защо тези деца обичат училище?» 
показва училища с вече оформена концепция и 
практики. Лесно е да ги харесаме като гледаме 
задоволството на деца, учители и родители, но отново 
за много от нас ще остане въпросът «Откъде да 
започна, за да достигна до това?». За да ви помогнем 
с идеи, предлагаме тази статия на световнопризнатия 
американски учител и автор - Алфи Кон.

 Постепенната трансформация
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http://uchimse.blogspot.bg/2017/10/BDAlfieKohn.html
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Как може да се гледа филмът?

От този линк: https://vimeo.com/24657217   
Натискате „Download“ , „Original File“ с размер 720 x 480 (1.018 G). Ако все още 
не са качени субтитрите на филма, пишете ни, за да ви ги изпратим.

Дискусия след филма

/специален гост Светлана 
Нанчева от „Професионален 
форум за образованието“ 
и член на екипа на първото 
чартърно училище в Бълга-
рия по авторски модел, 151 
СОУПИ в гр.София/

Основно послание от 
дискусията: 

„Да тръгнем от онова, кое-
то ни казва сърцето и пра-
вейки това, което искаме, да 
извоюваме своята автоном-
ност.“

Най-важни теми, засегнати по време на дискусията:

• Публиката откликна с много позитивизъм, когато става дума за иновации 
в учебния процес – около една четвърт от присъстващите учители 
споделиха, че прилагат иновации в класната си стая.

• Филмът показва един умерен подход – не крайността на стандартната 
система, не и крайността на напълно свободните методи, а начина, по 
който можем да ги срещнем в едно държавно училище.

• Важността на екипната работа и обмяната на идеи и опит – фактът, че 
учителските екипи в показаните училища заедно измислят какво да 
правят, направи силно впечатление на учителите сред участниците в 
дискусията.

• Ограниченията на образователната система в класната стая - голям брой 
деца в клас, държавните образователни изисквания, учебната програма, 
които въпреки прилаганите иновации поставят една рамка, в която 
децата искат или не, трябва да влязат – това създава напрежение и в 
децата, и в родителите, и в учителите.

• Важността на любовта и общочовешките ценности, когато говорим за 
учене - колко е важно да правим това, което правим със сърце и желание 
и с уважение към другите.
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https://vimeo.com/24657217
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Валдорф на 100: Научи се да променяш света / Waldorf 100 – 
Learn to change the world

 

Германия, 2017 г., 18’

Режисьор: Пол Зерер

Валдорфската педагогика е 
създадена от Рудолф Щайнер - извес-
тен повече като основател на философ-
ското течение Антропософия. Филмът 
показва деца, учители и родители от 
цял свят, които работят по големите 
педагогически предизвикателства на 
нашето време, използвайки този вид 
педагогика: как да позволим на деца-
та да разгърнат себе си, вместо да ги 
формираме по наш образ; нуждата от 
по-хуманно образование и от повече 
хуманни ценности в образованието; как 
детето да се превърне във възрастен 
по здравословен начин.

Първото училище Валдорф, отваря врати през 1919 г. в Щутгарт, Германия, 
за деца от всички прослойки на обществото, което е революционно за времето 
си. Днес Валдорфските училища са бързо разрастващо се международно 
движение с повече от 1100 училища и над 2000 детски градини в над 70 страни 
по целия свят. Филмът представя постиженията на Валдорската педагогика за 
100-те години от нейното създаване.

Валдорфските училища са част от мрежа, която не се управлява 
централизирано и може да се определи като движение отдолу нагоре. След 
падането на Берлинската стена се разраства дотолкова, че да се превърне в 
най-голямото педагогическо движение, което не се управлява от държава, 
църква или бизнес интереси.

През последните 12 
години в Китай работят 
над 300 Валдорфски 
детски градини и начални 
училища. Наскоро са 
стартирали 6 гимназии. В 
Аржентина се наблюдава 
експлозия от малки 
Валдорфски училища и 
групи.

Валдорското 
образование се адаптира 
към културната база на 
всяка от страните, в които 
работи – изображенията, 
цветовете и езика. 
Училищата се различават 
едно от друго и 
зависят от местната 
култура, от децата 
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http://odo.bg/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84-%D0%BD%D0%B0-100-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%88-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-w/
http://odo.bg/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84-%D0%BD%D0%B0-100-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%88-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-w/
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в училището и от хората, които работят в него. За индийката Шаилая 
Латчиреди „всичко индийско оживява във Валдорската програма“. За Вении 
Жу от Китай зачитането на местните традиции от Валдорфските училища 
правят посещаващите ги по-автентични китайци. Научаваме за учител, който 
преподава на едно бунище в Косово: няма красиви играчки и перденца, 
използват капачки от бутилки и каквото намерят около тях. Детската градина 
се нарича „Детска градина на бунището“ и използва Валдорфския подход. Във 
Валдорфското училище в арабския град Шефа-‘Амр в Израел деца от трите 
религии, основни за града, учат заедно в училището. Опознаването на чуждите 
традиции и откритостта един към друг създава състрадание и разбиране. За 
Виктор Муаи Уахоме от Кения децата, преминали през Валдорфско обучение, 
са по-внимателни към другите, по-лесно споделят, в играта им има много 
въображение и творчество и това за него прави Валдорското образование 
толкова красиво.

На страницата на събитието споделихме и краткия филм „Защо Валдорф“, 
преведен от богатото на информационни ресурси Сдружение за валдорфска 
детска градина и училище - Стара Загора.

Как може да се гледа филмът?

Филмът може да гледате на този линк с български субтитри.

Дискусия след филма

Oсновно послание от дискусията:

„Ранното интелектуализиране, на което са подложени повечето деца е про-
блем за тяхното здраве като възрастни.“

Най-важни теми, засегнати по време на дискусията:

• Темата за технологиите и здравето на децата – според Валдорфската 
педагогика децата не бива да навлизат в дигиталния свят (телевизия, 
компютър, телефон) до 12 
г. възраст. Възможно ли е 
това в днешно време? Не 
ограничава ли децата?

• Детската креативност няма 
граници – творчеството, 
което могат да проявят 
децата по отношение 
на игрите, когато няма 
компютри и телефони: 
измислят всякакви игри, 
играят заедно, оценяват 
взаимодействието с 
природата.

• Изкуството в учебния 
процес като начин да се стигне до науката – всякакъв вид изкуство може 
да бъде използвано по подходящ начин в учебния процес и усвояването 
на академични знания (пример: когато децата като малки рисуват 
геометричните форми на ръка).
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https://www.youtube.com/watch?v=6L71wOrwGKM&t=64s
https://new-waldorf-sz.blogspot.bg/
https://new-waldorf-sz.blogspot.bg/
https://www.youtube.com/watch?v=Syzk1KxVZfM&feature=youtu.be
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• Подходяща ли е Валдорфската педагогика за всички деца - според 
Валдорфската педагогика децата до 7 годишни не трябва да бъдат учени 
на писане, четене, математика или иначе казано животът им е играта. 
Можем ли да приложим педагогиката при интелектуално напреднали 
деца, които още на 5-6 годишна възраст започват да четат или смятат?

Работилница: Валдорфска педагогика

Специални благодарности на водещите:

Ваня Митинска – педагог с 
много богат професионален 
опит и задълбочени познания 
по Валдорфска педагогика, 
тя усърдно работи с децата, с 
техните родители и с млади 
педагози, на които предава 
знанията си. Може да се гледа 
това видео с нея /след 7:50 мин./

Десислава Евгениева, която 
работи като ресурсен учител по-
вече от 8 години. Търсейки начин 
да помогне на децата със специ-
ални образователни потребно-
сти, стига до учението на Рудолф 
Щайнер. В момента е класен учи-
тел на първи клас в ЧСОУ “Проф. 
Николай Райнов”. 

Имахме шанса те да 
ни поведат в чудния свят, 
в който се осъществява 
педагогиката на Рудолф 
Щайнер. Разказаха ни за 
ежедневната подготовката 
на учителя, за елементите 
на главния урок и 
принципите, вградени в 
него – ритуали и ритъм, 
преговор, преподаване на 
нов материал, ролята на 
разказването, цялостно 
развитие на сетивата. 
Докоснахме се до 
заниманията по сръчности 
и тяхната изключителна 
роля във Валдорфската 
педагогика.
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Г-жа Ваня Митинска след работилницата. Всички 
имаха много въпроси към нея. 

 

По време на работилницата - умножение с 
числото 3 

https://www.youtube.com/watch?v=O-6DggbSzho
http://www.waldorf.bg/wp/bg/
http://www.waldorf.bg/wp/bg/
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Монтесори педагогика / The Montessori Method

Великобритания, 2012 г., 30’

Режисьор: Хелън Уикам

Създаден от 
Мария Монтесори 
през първите години 
на 19 век, този вид 
педагогика е доказал 
своите резултати в цял 
свят. Филмът разказва 
за личността на д-р 
Монтесори, същността 
на нейния метод и 
предизвикателствата, 
пред които се изправя 
едно английско 
държавно училище 
в желанието си да 
практикува този вид 
педагогика, опитвайки 
се същевременно 
да отговори на 
държавните 
образователни 

изисквания.

Във всеки скъп и елитен квартал във Великобритания може да се открие 
Монтесори детска градина. Методът е световно известен с успеха си и голяма 
част от световният елит е бил обучаван в Монтесори детска градина или 
училище, но привилегиите не биха могли да бъдат по-далеч от визията на 
създателката му, първата жена-лекар в Италия – Мария Монтесори.

Филмът разказва накратко за нейния живот, за решението ѝ да учи 
медицина и за това как се заражда идеята ѝ за метода. Още като студентка 
започва работа в болница за изоставени психично болни деца в Рим. Там, 
наблюдавайки как децата си играят с хляб, се замисля за ползата от това да им 
се предоставят материали, с които да се научат сами на различни умения. Така 
тя разработва материалите, които и днес са част от нейното наследство.

Чрез интервюта с представители на различни Монтесори организации и 
на научната общност в сферата на образованието в Англия се разглеждат 
основните характеристики на Монтесори образованието, но и се демонстрират 
различни гледни точки към метода. 

От една страна се представят неговите позитиви: детето e в центъра, 
работи в подготвена среда, учи самостоятелно и със собствено темпо, учи 
се на отговорност. А от друга – критиките към метода: „самотният учен“, 
не така застъпена групова работа, прекалено стриктното придържане към 
текстовете на Мария Монтесори в някои от случаите и материали, които учат 
на конвергентно мислене.
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http://odo.bg/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0-the-montessori-method/
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Филмът разказва и за сблъсъка на две култури – тази на по-заможната 
Монтесори общност в Англия и на едно начално училище – “Гортън Маунт”. 
Това държавно училище, разположено в беден квартал в Манчестър, решава да 
въведе Монтесори образование за децата до 7 годишна възраст, опитвайки се 
същевременно да отговори на държавните образователни изисквания. Филмът 
проследява резултатите от това решение 5 години след стартиране на проекта.  

Още в началото на проекта училището работи с Монтесори експерт от частна 
детска градина. Експертът споделя за предизвикателствата в приложението 
на метода в училище, в което нуждите на децата, учителите, родителите и 
общността са много различни от това, което тя познава в своята общност.

Учителите от “Гортън Маунт” споделят, че първоначално за тях не е било 
лесно да променят 
методите си на работа. 
Според директора 
най-трудно било да 
променят мисленето 
си, че не застават пред 
класа и не отговарят 
за всяка минута от 
деня, а трябва да 
позволят на децата 
да изберат с какво 
ще работят или да им 
предложат нещо ново, 
като в същото време 
отстъпят крачка назад 
и просто наблюдават. С 
времето те започнали 
да забелязват промени 
в децата и в своето 
отношение към 
процеса.

В края на филма директорът на начално училище “Гортън Маунт” споделя, 
че не само успешно са съвместили държавната система с Монтесори, но и че 
според нея след пет години работа с метода нейните учители са станали по-
добри в работата си, започнали са повече да мислят за централното място на 
учениците в обучението, а децата са започнали да се изразяват по-добре, да 
задават въпроси и да са по-заинтересовани от това, което изучават.

Подготвихме се за събитието с  вдъхновяващо клипче  за магията на “работа-
та на ръцете” в Монтесори образованието на фона на красивата песен “С моите 
две ръце”. 

Как може да се гледа филмът?

Филмът може да гледате тук. Ако имате нужда от български субтитри, пишете 
ни, за да ви ги пратим! 
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https://vimeo.com/87192550
https://www.youtube.com/watch?v=NyMqSG98a8M&t=7s


 (не)Възможното образование, 2018

* препратките са обозначени с подчертаване

16

Дискусия след филма

/специален гост Татяна Георгиева, учител в Монтесори паралелка в 191 
ОУ „Отец Паисий“, с. Железница/

Основно послание от 
дискусията:

„Как можем да се дове-
рим на толкова свободна 
методика, когато говорим 
за постигане на резултати, 
съизмерими с тези на дър-
жавната образователна 
система?“

Най-важни теми, 
засегнати по време на 
дискусията:

Как свободата, която 
изповядва методът 
Монтесори, се вписва в 
традиционната система 
– как децата биха могли 

да си вземат изпитите и да започнат да учат в университет; как децата биха 
могли да се развиват по отношение на състезания като олимпиади, например? 
Целта на метода е хармоничното развитие на детето и многогодишното му 
приложение показва, че в интелектуално отношение децата в Монтесори среда 
не само достигат, а обикновено надхвърлят държавните изисквания. В същото 
време достигането на определени нива на конкретни знания не се извършва 
за всяка една година, а за по-големи периоди от време (от 3 до 6 години), като 
същевременно децата придобиват разнообразни умения, които вече започват 
да са обект на държавните образователни изисквания в България.

• Как работят смесените възрасти, как се случва социалната интеракция 
между деца на различни възрасти? Смесените възрастови групи са едно 
от най-големите предимства на метода. По този начин от една страна се 
развива динамика на взаимопомощ между децата, учат се да се грижат 
едно за друго, а от друга страна индивидуалните разлики в темпото 
на развитие не са така стигматизирани, както в групите от една и съща 
възраст.

• Самостоятелната работа с материалите не е ли причина децата да не 
се социализират, да прекарват повече време сами? Направеният във 
филма коментар не е съвсем коректен. Действително част от работата - 
особено тази с материалите – е самостоятелна, но има много моменти, 
когато децата работят по двойки, в малки или по-големи групи. Много е 
динамично и това помага за правилната им социализация.

• Как могат да се измерят резултатите, които постигат децата, които се 
обучават по метода? Резултатите се измерват предимно с наблюдения 
от страна на учителите чрез използване на качествени показатели, които 
се следят за всяко дете поотделно и се търси най-вече дали детето се 
развива спрямо свое предишно ниво.

• Текучество на специалисти от държавните училища – често в държавните 
училища няма достатъчно подкрепа за въвеждането на иновации и 
по тази причина някои учители търсят варианти в други училища за 
създаване на иновативни паралелки, които могат да се реализират 
според правилата на новия Закон за образованието.
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• Предизвикателствата пред въвеждането на различни алтернативни 
методи в училищата – разбирането на родителите как да говорят с 
представителите на училищата на тази тема; предизвикателство е, че 
все още няма достатъчно обучени учители. Но има неправителствени 
организации, които помагат в този процес.

 Работилница

Благодарим на Десислава Стоева, сертифициран Монтесори педагог – MCI, 
London; преподавател във ФНПП 
на СУ „Св. Климент Охридски“; 
основател на Монтесори общността 
на Casa dei Bambini. Тя проведе рабо-
тилницата, свързана с Монтесори 
метода и ни накара да помислим 
за пътя на всеки от нас към това да 
променим образованието.  Тема на 
работилницата беше въвеждане 
на Монтесори метод в държавно 
финансираните учебни заведения в 
България.

По време на Монтесори 
работилницата направихме 
кратък преглед на практиките за 
въвеждане на метода в държавно 
финансираните учебни заведения 
в България – детски градини и 
училища. Обсъдихме основните 
предизвикателства, които стоят 
пред всеки от нас, за да направим 
човеколюбивото образование по-
достъпно. 

Запознахме се с 
наличието на цели две 
Монтесори следдипломни 
квалификации за учители 
във Факултета по начална и 
предучилищна педагогика 
към СУ „Св. Климент 
Охридски“. Интересен беше 
разказът на една майка, 
която сподели своя опит 
с въвеждане на метода 
Монтесори в детската 
градина на детето ѝ - тя 
предложила промяна в ме-
тода по своя инициатива, 
директорката се заинтри-
гувала, защото вече е била в Монтесори детска 
градина извън България и останала с много до-
бри впечатления. За пореден път се убедихме, че 
промяната може да започне от всеки един от нас 
и понякога е достатъчно да се осмелиш да опи-
таш, както и да има към кого да се обърнеш за 
съдействие и подкрепа.
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Деси Стоева записва 
предизвикателствата, които хората 
срещат. 

 

Какво искаме да се случва с 
децата в местата за учене? 

http://montessorisofia.com/
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Германия, 2015 г., 62’

Режисьор Кристоф Шуман

трейлър с бг субтитри 

Кристоф Шуман, баща и учи-
тел, се пита, има ли училища, в 
които децата обичат да учат и се 
чувстват щастливи? Разбира за 
съществуването на демократични 
и свободни училища в Германия и 
решава да посети някои от тях.

В интервютата си с настоящи и 
бивши ученици открива радостни, 
спокойни и самоуверени в 

училището и извън него млади хора, които учат с удоволствие. Шуман се 
интересува как децата успяват да придобиват знания, докато изглежда, че 
предимно играят и се забавляват. Майка и основател на едно от училищата, 
които посещава, споделя, че тъй като деца от различни възрасти играят и учат 
заедно, то ученето се случва естествено и лесно през играта и обмяната на 
информация между тях. Според невролога Джералд Хютер, нямаме нужда 
от училища, в които децата да ходят насила. Нуждаем се от училища, които са 
толкова интересни, че децата да искат да отидат там. Шуман иска да разбере 
как децата развиват интерес към определени неща, а не към други. Според 
друг невролог, Манфред Шпицър, мотивацията е като глада и хората са гладни 
не само за калории, но и за знания. Любопитството е това, което подтиква 
децата да научават, а колкото повече знаят, толкова по-добре се справят в 
живота, затова то е от съществено значение. Според образователния експерт 
Улрих Клем, развиваме любопитство тогава, когато ни е позволено да правим 
грешки. Хората, които правят грешки, са любопитните хора. Докато хора, на 
които не е позволено от системата да правят грешки, защото това се наказва, 
при тях любопитството изчезва. 

Изчезва и смелостта 
да се направи нещо ново. 
Манфред Шпицър говори 
за това, че няма учене 
без чувства. Ако учителят 
не успее да създаде 
емоционална връзка, то 
тогава няма да се случи 
устойчиво научаване.

Към Шуман се 
присъединява студент по 
„Бизнес администрация“, 
който пътува до Пуерто 
Рико, за да види как работи 
едно свободно училище в 
Южна Америка. Открива 

http://odo.bg/%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-schools-of-trust/
https://www.youtube.com/watch?v=DxcE6__UaBw&t=4s
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това е приложимо в Германия, тъй като не е характерно за немската култура. 
Приятелството и доверието между ученици и преподаватели, което забелязва 
в свободните училища в Германия го опровергават.

Шуман се интересува от 
произхода на демократичните 
училища, от това как са развили 
идеята и как се справят 
днес. За целта посещава 
демократичното училище 
в Хадера, Израел, основано 
през 1980 г. от Яков Хехт. Хехт 
изтъква важността на това 
децата да започнат да усвояват 
определено знание, когато 
са готови за това и когато 
проявят интерес. Шуман се 
пита дали това работи въобще 
и се чуди какво се случва, 
когато децата имат свободата 
да изберат това, което искат 
и дали са достатъчно зрели за 
това. Учител по математика в 
училището в Хадера споделя, 
че когато учениците избират 
предмета, който искат да 
изучават, учителят вече не 
трябва да е полицаят в класа. 
Тогава той може да се фокусира 
върху преподаването. Дери 
Ханъм, пенсиониран британски 
училищен инспектор, добавя, 
че когато нещата са интересни 
сами по себе си, няма смисъл 
от оценки и изпити. Според 
него правим всички тези неща 
толкова често в училище, тъй 
като не вярваме на младите 
хора, че могат да бъдат 
активни в ученето. Известният 
в България детски и фамилен 
психотерапевт Йеспер Юл 
отбелязва, че оценките мотивират 
само най-добрите ученици, но ако 
получаваш лоши оценки, те няма 
въобще да те мотивират. 

След като посещава всички тези свободни училища, в които учениците 
са щастливи, успешни и поемат отговорност за живота си, Шуман решава да 
основе подобно училище, в което неговите деца да съхранят любопитството и 
радостта си и да ги използват като подкрепа в живота си. 

 

Джералд Хютер, невролог 

В нашето общество е много трудно да говорим за 
свободата, тъй като повечето от нас могат да мислят 
за свободата като свобода от нещо – свобода от 
окови, свобода от натиск, свобода от зависимост. 
Това е пасивна свобода, която няма много общо с 
истинската. Тя е предпоставката за свободата. Но ако 
се освободим от оковите и натиска, едва тогава 
започва истинската свобода. Едва тогава се питаш 
какво би искал да правиш с тази свобода. Какво искаш 
да направиш с живота си? Това е свободата да 
правиш избори.   

Това може би е най-важното, което младите хора 
трябва да преживеят: да живеят в свят, в който имат 
шанса да кажат „Да“ на себе си, на всички 
възможности, които им предлага животът и на 
разнообразието от хора с различни таланти и дарби. 
Те всички търсят по свой начин отговор на това, което 
наричаме „голямата дилема“ - искаш да намериш 
форма на взаимоотношение, в която да си свободен 
от много неща, но и да останеш свързан."  

Джералд Хютер, невролог  
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Един от участниците във 
филма, Дери Ханам, за това 
какво става, когато включим 
учениците във взимането на 
решения: интервю 

Как може да се гледа филмът?

Може да свалите от този линк филм и субтитри или да го гледате в три части 
в Youtube, засега все още само с английски субтитри, очаква се добавяне на суб-
титри на български. Ето първата част, през която лесно се намират и другите: 

Сайт на филма: http://www.schoolsoftrust.com/

Дискусия след филма

/специални гости - учители и родители от Център за демократично учене, 
София/

Основно послание от дискусията:

„Свободата е осно-
вен мотиватор – кога-
то децата са свободни 
и могат да правят 
нещата според своя 
интерес, няма нужда 
да ги мотивираме.“

Най-важни теми, 
засегнати по време 
на дискусията:

• Дали учениците 
не живеят в 
„балон“, измис-
лено място, 
което го няма в реалния свят, с измислени отношения и когато попаднат 
в реалния свят, ще могат ли да функционират? Децата в демократично 
училище се учат на толерантност към различието и приемат различието 
като нещо естествено и съответно реагират на него естествено, без 
притеснение. А и те общуват с деца извън това училище и имат ясна идея 
за „реалния“ свят.

• Дали ще се научат на истински важните неща, за да могат да се реализи-
рат - изследванията показват, че всички деца в демократични училища 

http://odo.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0/
https://drive.google.com/drive/folders/1WtjDCvqJgY3GHS4K_BiSac0l8JEcwVmu?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=S3X3FgOd_bU
http://www.schoolsoftrust.com/
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на 13 годишна възраст могат да четат, т.е. децата усвояват всички важни 
основни знания в някакъв етап, който настъпва индивидуално за всяко 
дете; ученето се реализира през нуждата -  ако искам да чета любимия си 
комикс, например, и той е на английски, научавам английски език.

• Как се адаптират новите деца, особено ако идват от „системата“ – имат 
назначен ментор, който ги въвежда постепенно в живота на училището, 
помагат и самите деца.

Работилница

Работилницата ни запозна с един от основните принципи на демократичното 
образование, а именно самоуправлението. Основен инструмент на 
училищното самоуправление е събранието. Учителите от Център за 
демократично учене – Иван Николов и Катина Цолова, ни пренесоха в 
атмосферата на истинско училищно събрание, на което се обсъждат реални 
проблеми и се търсят приложими решения. Обърнаха внимание на основни 
принципи, на поведението на възрастните по време на събрание, на „капаните“ 
в демократичното самоуправление и ползата от грешките. По време на 
работилницата гледахме откъс от филма «Свободен час».1  

1 Целият филм е достъпен за наемане с български субтитри ето тук: https://vimeo.com/ondemand/freis-
tunde/159101618

https://www.youtube.com/watch?v=pOBFv5Qnzn0
https://vimeo.com/ondemand/freistunde/159101618
https://vimeo.com/ondemand/freistunde/159101618
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САЩ, 30’

TEDx лекция

В тази TEDx лекция Джон Хънтър 
разказва какво представлява играта 
и как се прилага в безопасна среда, 
изпълнена с предизвикателства, които 
позволяват на участниците да изпробват 
без страх от грешка различни начини за 
справяне с глобални кризи и проблеми. 
Ще видим какво се случва, когато един 
учител поставя проблем за решаване и 
казва, че самият той не знае отговора, и 
как реагират учениците, когато вместо 
учебници получават пространство, 

изпълнено с проблеми за решаване.

• Можем ли да си го позволим?

• Можем ли да живеем с последствията?

• Има ли смисъл?

Това са трите важни въпроса, които участниците в играта си задават преди да 
вземат важни решения и направят следващите си ходове. Представете си, ако 
ние възрастните си задавахме тези въпроси всеки път преди да предприемем 
важни стъпки в личния, политическия, социалния, културния… живот?

Представете си депутатите ни да си отговарят на тези 3 въпроса преди 
да приемат закон, експертите в министерствата – преди да предложат 
определени правила и процедури, учителите –  преди да започнат следващия 
урок, шофьорите 
– преди да 
предприемат 
рисково 
изпреварване… без 
страх от грешки.

Играта за 
световен мир 
създава безопасна, 
интензивна среда, 
изпълнена с 
предизвикателства, 
които позволяват 
на участниците да 
изпробват без страх 
от грешка различни 
начини за справяне 
с глобални кризи 
и проблеми. За да 
успеят, те работят 
интензивно в 
екип, анализират 

http://odo.bg/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80-world-peace-game/
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критично ситуациите и мобилизират креативността си в търсене на решения. 

В играта участват деца или младежи на възраст между 9 и 18 години. Могат 
да се включат между 25 и 35 човека, които в продължение на 5 дни всеки ден 
играят по 4 часа. Печелят тогава, когато всички световни кризи са разрешени, 
има мир навсякъде и бюджетите на всяка от държавите са на плюс. За тях това 
е наситено с предизвикателства изживяване, което осмислят и интегрират в 
живота си дълго след звъна на последната камбанка.

Как може да се гледа лекцията?

Лекцията може да се гледа с български субтитри тук.

Сайт на играта.

Дискусия със специален гост Милена Ленева – един от тримата обучени 
български фасилитатори на Играта: 

Милена 
Ленева ни 
разказа за 
нейния опит и 
впечатления 
с играта и за 
личната си среща 
с Джон Хънтър. 
Отговори на 
многобройните 
ни въпроси и 
ни разочарова, 
че Играта не 
е достъпна за 
възрастни - те 
се смятат за 
прекалено 
обременени, 
за да могат да 
се справят с 

нея. Запознахме се и с Виктор, участник в българското издание на  Играта и се 
уверихме колко интересно и пълноценно може да е това преживяване за едно 
дете. Бяхме предизвикани да си отговорим на трите въпроса от играта (Можем 
ли да си го позволим? Можем ли да живеем с последствията? Има ли смисъл?) 
по поставени от Милена казуси.

https://worldpeacegame.org/
http://tempo.education/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B2-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/
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Schooling The World

САЩ, 2010 г. , 66’ 

Режисьор: Карол Блек

трейлър с бг субтитри

Ако искате да промените 
една култура в рамките на 
едно поколение, как бихте го 
направили?

Ще промените начина, по 
който тази култура обучава 
децата си.

Правителството 
на САЩ е наясно 
с това и през 
19 век започва 
да принуждава 
децата на 
коренното 
население да 
посещават 
правителствени 
училища-
интернати. И до 
днес доброволци 
изграждат 
училища в 
традиционните 
общества по цял 
свят, убедени, 
че училището 
е единственият 
начин за „по-
добър“ живот 
на селските 
деца и децата на 
коренните жители.

Но дали това е вярно? Какво наистина се случва, когато заменим канона на 
знанието на друга култура с този на нашата култура? Дали животът на тези хора 
наистина става по-добър?

„Да образоваш света“ представлява един предизвикателен, на места заба-
вен, но в крайна сметка дълбоко притеснителен поглед върху ролята на съ-
временното образование в унищожаването на последните устойчиви местни 
култури в света. 

https://worldpeacegame.org/
https://worldpeacegame.org/
https://www.youtube.com/watch?v=kVwJWNeidiE
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Пренасящ ни на място 
към будистката култура в 
региона Ладак в северната 
част на Индия, в района на 
Хималаите, филмът преплита 
гласовете на жителите на 
Ладак с разговор между 
антрополога и етноботаниста 
Уейд Дейвис, национален 
географски изследовател, 
Хелена Норберг-Ходж и 
Вандана Шива, и двете 
получатели на наградата 
Right Livelihood Award 
(Награда за правилен начин 
на живот) за тяхната работа 
с традиционните култури 
в Индия, и специалиста по 
образователни програми 

Маниш Джейн, работил за ЮНЕСКО, Световната банка и Американската 
агенция за международно развитие.

Филмът повдига набор от въпроси около общоприетото предположение, 
че всяко дете в света трябва да ходи на училище. Представената критиката 
към институционалното обучение има за цел да постави под въпрос 
наглед безспорното допускане за превъзходство, което кара хората да 
вярват, че училището трябва да бъде наложено на всяко дете на планетата. 
Краткият портрет на живота на хората в Ладак се стреми да демонстрира, 
че традиционната култура има достатъчна дълбочина, сложност и красота, 
които заслужават да бъдат зачитани – не „запазени“ като музейна творба, а 
уважавани и ангажирани равностойно с модернизираните култури.

В доминиращия 
дискурс за 
универсалното 
образование 
училището придобива 
романтизиран образ, 
а филмът има за цел 
да противодейства 
на това. Училището 
традиционно 
се представя 
като средство 
за универсално 
просветление и 
напредък, едно 
„розово“ виждане, 
което пренебрегва 
хроничните и 
тежки проблеми 
на неравенството, 
скуката, 
отчуждението и 
неуспеха, които нерядко запушват тази институция. Намерението на „Да 
образоваш света“ е да представи друга гледна точка към тази картина и да 
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постави началото на сериозна дискусия относно валидността на други начини 
за разбиране на света и за образоване на децата. 

Филмът поставя под съмнение самото ни определение за богатство и 
бедност, за знание и невежество, тъй като разкрива ролята на училищата в 
унищожаването на традиционните устойчиви селскостопански и екологични 
познания, в разпадането на общностите и в обезценяването на древните 
духовни традиции.

„Да образоваш света“ призовава за по-задълбочен диалог между културите 
и ни помага да осъзнаем, че тези древни устойчиви общества могат да съдър-
жат знания, които са жизненоважни за нашето оцеляване през идните хилядо-
летия.

„От образователния департамент на Харвард до училища в Северен Квебек 
учителите споделят, че филмът „Да образоваш света“ предизвиква учениците 
и студентите им да се замислят дълбоко, да поставят под съмнение презум-
пциите си и да участват в (понякога разгорещени) дискусии за отношенията 
между образованието, бедността, глобализацията, културата и околната 
среда. 

Филмът се препоръчва да се използва в средни училища, както и в 
департаменти и специалности, свързани с образование, антропология, 
етнически въпроси, екология, устойчиво развитие и международно развитие. 
Подходящ е за групи на домашни ученици и за международни учещи общности 
и програми.»

Преведено от 
сайта на филма, 
където има и 
много ресурси с 
насоки за воде-
не на дискусии /
само на англий-
ски/.

Пак там има 
специална 
секция за 
въпроси и 
отговори към 
филма, ето един 
от тях:

Лекция с 
български превод 
на един от 
участниците във 
филма, Уейд 

Дейвис - за богатството от култури на Земята и това, на което можем да се 
надяваме, за да спрем изчезването им: 

Споделихме и клипче за „птичия език“, който се използва от местното 
население на източно-черноморската област на Турция, за да си комуникират 
през високите планини и има няколко столетно минало. Включен е в Списъка 
за световно културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

http://schoolingtheworld.org/resources/educators/
https://www.facebook.com/Vocativ/videos/1825171874161706/
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Въпросът за познатия ни на всички начин на живот като един от възможните 
видове култура - вместо като неизбежно развитие на човечеството и символ 
на «цивилизацията» - е основна тема в трилогията на Даниел Куин. За първата 
част, преведена на български, можете да прочетете в тази статия. Следващите 
части за съжаление ги няма на български, но са също толкова интересни и 
предизвикателни.

Как може да се гледа филмът?

Филмът може да се гледа в Youtube. Наличен е само с английски субтитри 
на този етап. Ако имате нужда от български субтитри, пишете ни, за да ви ги 
изпратим! 

Сайт на филма: http://schoolingtheworld.org/film/

Дискусия след филма

/специален гост Петя Кокудева, автор и пътешественик/

Основни послания от дискусията:

„Децата са обречени на успех, стига да спрем да им пречим. Да избягваме ду-
мата „помощ“, когато говорим за тях. Защото от помощ има нужда някой, който 
е безпомощен.“

„Ако искаме да променим системата трябва да започнем от себе си и хората 
около нас.“

„В България има добри възможности да се отиде и да се живее на село, да се 
общува с възрастните и да се работи с тях и по този начин да се подобряват со-
циални казуси на хора по места.“

Най-важни теми, засегнати по време на дискусията:

• В момента 
системата 
работи така, че 
е по-важно да 
спазим изисква-
нията, отколко-
то да осигурим 
това, от което 
реално децата 
имат нужда. 
Много хора не 
осъзнават, че 
това, което пра-
вят, всъщност, 
не помага на 
децата. И това е 
проблем в све-
товен мащаб. 
“При обучение-
то слагаме фокуса върху външно зададени като важни неща – например, 
да научиш едно дете на английски език вместо да му помогнеш да не за-

https://uchimse.blogspot.bg/2016/08/ismael.html
https://www.youtube.com/watch?v=_Ho3bT0eYZo&t=10s
http://schoolingtheworld.org/film/
https://www.youtube.com/watch?v=ZsqOfb_24YA
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еква – търсим за децата си онова, което чуваме непрекъснато, че е много 
важно, без да се замислим дали реално е така.“

• Филмът дава само диагностика, но не и решение - няма универсално 
решение, което да се наложи навсякъде. Ако се опитаме да намерим тако-
ва и да го наложим, отново ще направим грешка. Важно е да има диагно-
стика, за да можем оттук нататък да търсим решенията.

• Възможно решение е смесването на съвременното с традицията – пример: 
как се преподават танци в Индонезия - 70-годишен преподавател събира 
теоретици, които са и добри танцьори, заедно с танцьори от племената и 
двете групи преподават в екип. И така се случва свързване на културата 
и традицията с методите на новото време. В България пример са 
„Резиденция Баба» и «Фабрика за идеи». Те осъществяват обмен - млади 
хора отиват да живеят за период от време на село - младите носят 
образованието от града в селото и се стараят, чрез своите умения, да 
подобрят средата. Едновременно с това усвояват знания и умения от 
местните баби. 

• Възможно решение е отделянето на средства за развитие на съответната 
култура, така че тя да може да съществува устойчиво и да не се загуби, и 
тогава да се привлекат туристи.

• През последните десетилетия умират много езици и култури.

• Да спрем да консумираме в мащаба, който се очаква и така да намалим 
смисъла от това да съществуват 
големите корпорации.

• Важността на родителите - 
да отделят повече време за 
собствените си деца, за да им пре-
дадат ценности и култура. Това би 
променило и системата. „Работим 
много, за да изкарваме пари, за 
да запишем децата си на курсове. 
Например, курс по креативност – тя 
не се развива като седнеш на стол 
и някой ти разказва за нея, а като 
имаш възможност да си креативен в 
живота, който живееш.“

• Промяната идва от промяна в 
начина на мислене - да работим с децата по различен начин – да им 
покажем, че самостоятелното мислене е ценност.

• Арогантността на западната култура – хилядолетни култури са обречени, 
ако искат да приличат на западната, но всъщност устойчивост би се 
постигнала, ако се развива местната култура. „Решението е в личния 
пример, разпространяване на знанието в малки общности и така 
постепенно се разширява мрежата от хора.“

• Кой взима решенията - в съвремието е нелепо да смятаме, че ние трябва 
да даваме решенията на децата. Деца на 9-10 г. са напълно способни да 
търсят и да намират собствени решения, от които ние можем да се учим.

• Може би в това, че имаме нисък стандарт има полза и тя е в това, че 
много местни култури из страната са запазени.

• Човеколюбието е важно, когато говорим за образование. Дори да имаме 
по-консервативни учители, любовта им към децата прави така, че тези 
деца да им вярват и да постигат с тях.

Петя Кокудева, български писател и 
пътешественик. 
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Кеймбридж / Cambridge

България, 2015 г., 64‘

Режисьор: Елдора Трайкова

трейлър

Село Долни Цибър се намира в 
Северозападна България, населено 
е предимно с роми. Повечето от 
тях обичат да учат, имат амбиции и 
живеят в здрава общност, за която 
всеки модерно живеещ човек в 
голям град може да се замисли. 
В училището звучат приказки за 
„нашите хора ромите“ и разговори 
за реалността  – такава, каквато 
е в България, включително и 
за дискриминацията. В тези 
разговори няма упрек, отчаяние 

или гняв. Пленителна среща с хората от едно ромско село в Северозападна 
България, която продължава една година. Запознанство с искрени, открити 
хора. Разказ за човешките стремежи, трудности, мечти, които надскачат 
стереотипното представяне на ромите в крайности – или като жертви, или като 
проблем. Действието се развива на фона на годишните времена на Вивалди и 
песнопения за Исус, тъй като в селото има Църква на адвентистите от седмия 
ден, която също играе своята роля за отношението на хората към живота им. 

Действителността се 
преплита с неволите 
на отхвърлянето, 
предразсъдъците, 
емиграцията, обичаите. 
Филм за борбата да 
избягаш от упадъка и 
борбата да избираш. 
Едногодишно 
пътешествие, 
поднесено с много фин 
усет към съдбовността 
на едно село, сякаш съществуващо само на филм. 

Режисьорът-
документалист 
Елдора Трайкова 
за филма: 

 Интервю с 
Елдора Трайкова
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http://odo.bg/%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6/
https://www.youtube.com/watch?v=yNEdDhbhjZY
http://www.marginalia.bg/analizi/da-postignesh-harvard-ne-zashtoto-si-rom/
http://www.marginalia.bg/analizi/da-postignesh-harvard-ne-zashtoto-si-rom/
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Как може да се гледа филмът?

Няма възможност засега да се гледа онлайн. Имаме информация от 
продуцентите от ПроФилм, че филмът е закупен от БНТ и някой ден би 
трябвало да се излъчи. Не се знае кога.

Дискусия след филма

/специални гости Теодора Бочукова от Фондация „Здраве и социално 
развитие“ и Елдора Трайкова/

Основни 
послания от 
дискусията:

„При първото 
гледане на филма 
забелязах разли-
чията, а при вто-
рото ми направи 
по-голямо впечат-
ление универсал-
ното в посланието, 
чисто човешкото, 
независимо от 
това кой какъв е.“

„Не бива да 
гледаме на успеш-
ните роми като на 
изключение.“

„Важно е да ви-
дим хората такива каквито са – с техните умения, възможности, желания, а не 
през етикетите.“

Най-важни теми, засегнати по време на дискусията:

• „Учителите, които работят в село Долни Цибър извършват един подвиг“ 
– защото през зимата се става в 5 часа сутринта, за да се палят печките; 
защото някои учители пътуват от съседни населени места, за да работят 
в това училище; защото въпреки възможността да се реализират другаде 
са избрали да останат там и да работят за децата от селото.

• В общността има две силни свързващи звена – училището и църквата. 
Хората живеят в общност, която се поддържа и живее заедно. Учителите 
са деца, излезли от тази общност, които се връщат отново в нея, за да 
допринасят.

• Обратно на мнението, че подобни общности са по-скоро изключение, в 
цяла Северна България селата са такива – хората са образовани, живеят 
заедно и се подкрепят. На успешни роми, които искат да се образоват се 
гледа като на изключение, а те самите смятат, че са най-нормални хора, 
които живеят като всички останали в България. 

• Образованието не е самоцел, то е начин да се адаптираш към средата, за 
да можеш да живееш по начин, към който всички се стремим. Когато го-
ворим за това, че искаме ромите да са в училище, трябва да се запитаме 
какво им даваме ние там, има ли реално приложение, помага ли им реал-
но да си намерят работа и да се интегрират в средата. 
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• Самата среда в училище не е приемаща – присмех към деца, които са в 
1-ви клас на 12 г., например. Трудностите са свързани, от една страна, с 
родители, които са оцелявали без образование и за тях образованието 
не е ценност, от друга страна – дискриминация съществува, понякога е 
толкова латентна и неосъзнавана, че изобщо не си даваме сметка за нея.

• Съществува дискриминация не само към самите роми, но и към хора, 
които са работили с тях – участник в дискусията споделя, че след 3 
години работа във Факултета, когато отива на интервю за друга работа, 
се изказва съмнение в нивото на нейните умения и знания, тъй като е 
работила толкова време в ромска общност.

• Приемането и толерантността - колко е важно да видим хората такива 
каквито са – с техните умения, възможности, желания, а не през 
етикетите. Българите като цяло трудно приемат различието.

• Разликата между циганите, които живеят в подобни общности и тези, 
които живеят в гетата в големите градове – и в градските общности има 
мотивирани хора, които искат да променят живота си и искат да учат и 
да се развиват. Има все повече случаи на позитивни ролеви модели на 
ромската общност – роми, които са образовани и успешни и те стават 
вдъхновение за другите.

• Сегрегираните училища – децата там са или бройка, или мъртви души. 
Никой реално не се интересува от това те да научават и не вярва в 
техните способности. 

• Ромските деца се представят много добре в международни лагери – учат 
много бързо чужди езици. 

• Българите да бъдат образовани на тема роми – има много различни 
„племена“, с различен бит, вярвания и начин на живот; да научим силните 
страни на етноса. Да се търсят начини да се смесваме повече, да живеем 
заедно, за да се опознаваме и да падат стереотипите. 

• Купуването на гласовете и образованите роми – «Ма, ние не искаме 
кебапчета, искаме водопровод. Вие първо ни изградете водопровод, ние 
след това ще преценим за кого да гласуваме.» С този мотив 2000 души са 
отказали да гласуват.

• Социалната изолация и как се справяме с нея - хора, които живеят дълъг 
период от време в социална изолация имат сериозни дефицити. Съвре-
менните изисквания на образованието са по-високи от преди и на децата 
от тези общности им е трудно да се впишат. Раждаме се равни, но среда-
та, в която живеем има огромно значение за това дали и как ще развием 
потенциала си. Това е валидно за всички социално изолирани общности, 
не само за ромската. От нас зависи да създадем условия за промяна – да 
развиваме уменията на родителите в тези общности. Не е реалистично 
да очакваме, че само учителите, когато се срещнат в училище с тези деца 
могат да се справят с проблема. Разрешаването на този проблем зависи 
от нас като държавна политика и като обществен натиск: да се развият 
уменията на родителите, така че да подкрепят децата, включително и 
през тийнейджърските им години.
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Да бъдеш и да се развиваш / Being and Becoming

Франция, 2014г., 99‘

Режисьор: Клара Белар

трейлър с бг субтитри

Клара Белар е актриса и 
режисьор, която в различни 
периоди на годината работи 
и живее със съпруга си в Лос 
Анджелис, Рио де Жанейро и 
Париж. След раждането на първото 
им дете, семейството започва да 
осъзнава, че ще им се наложи да 
изберат училище за детето си и 

да се установят на едно място. Съжалявайки, че ще го лишат от богатството 
на трите култури, които са му показвали до момента, те започват да търсят 
подходящото място за детето си. Обмислят различни педагогики – Реджо 
Емилия, Монтесори, Валдорф, докато приятелка посява първото семе с 
въпроса: “Нужно ли ни е конкретно място, за да учим?”. Така двамата се впускат 
в пътешествие по света, в търсене на семейства и специалисти, достигнали до 
своите избори на подходящо за децата им образование. Следваме Клара и 
малкия й син в САЩ, Германия, Франция и Великобритания в многобройните 
им срещи. От известни изследователи и практици по въпросите на 
образованието и отглеждането на деца като Джон Тейлър Гатоу, Наоми 
Алдорт, Арно и Андре Щерн до съвсем обикновени семейства, всяко със своите 
разбирания за начин на живот. Запознаваме се с личните истории на родители, 
избрали самонасочено и/или домашно образование – повечето от тях учители, 
а някои просто следващи своя вътрешен глас и опит. Децата, които имат 
възможност 
сами да избират 
какво и как да 
учат, разказват 
за опита си, а 
„завършилите“ 
домашно 
образование 
разказват за 
плановете си за 
бъдещето.

Клара 
осъзнава, че 
няма нужда 
от повече 
доказателства, 
за да повярва, 
че най-важното 
е всеки да 
намери своя 
собствен път, за 
да бъде и да се 
развива в най-
добрата версия на себе си.
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http://odo.bg/%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%88-%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%88/
https://www.youtube.com/watch?v=e52oUFgIDkU
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Филмът е търсене в името на детето, неговия природно вроден инстинкт 
за придобиване на необходимите му знания и умения и в разнищване на 
същността на ученето и свободата, които водят до нов поглед към живота и на 
самите възрастни.

Как може да се гледа филмът?

Филмът е достъпен за наемане с български субтитри тук. 

Сайт на филма: http://www.etreetdevenir.com/EED.en.html#Accueil

Дискусия след филма

/специален гост Магдалена Соколова, майка на три деца, практикуваща 
домашно образование/

Основно послание от дискусията:

„Като родители ние споделяме своите интереси, а децата споделят техните 
и така учим едни от други.“

Най-важни теми, засегнати по време на дискусията:

• Как на практика, от финансова гледна точка, може да се практикува 
домашното образование - обикновено единият родител работи, другият 
е вкъщи, което прави ситуацията трудна финансово. Това дава мотивация 
на семейството да се развива и да търси начини за устойчив финансов 
модел, например собствен бизнес, в който след време се включват и 
децата от семейството. В работата в семейния бизнес хоумскулърите се 
отличават с инициативност и лесно идентифициране на проблеми и ре-
шения.

• Какви са взаимоотношенията със системата – има деца, които не са били 
никога в системата и съответно тя не ги търси.

• Как се справяме с липсата на диплома - по света има системи за домашни 
ученици, чрез които може да се получи сертификат, валиден за цял свят 
(но не е валиден в България). Кеймбридж и Харвард имат програми за 
домашни ученици.
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https://vimeo.com/ondemand/etreetdevenir
http://www.etreetdevenir.com/EED.en.html%23Accueil
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• Най-голяма трудност за родителя е да unschool-не самия себе си (да 
престане да мисли в рамките на предметното знание и начина, по който 
държавната система го поднася) – повечето родители, които започват да 
прилагат метода, в началото имат притеснения дали няма да навредят 
на децата си по този начин. Дали им дават това, от което имат нужда. 
Важно е да сме откровени с децата, защото това е нещото, което те силно 
усещат и им влияе. Сила дават примери на други родители, които са мина-
ли вече по този път. И в последващ етап плодовете от собствения ви опит, 
които са силна мотивация.

• Как се структурира процесът – най-добре е да се подходи индивидуално 
спрямо конкретното дете. При някои деца процесът е органичен – те 
сами намират какво им е интересно, какво да правят и как да се развиват. 
При други, които имат нужда от подреденост и структура, могат да се 
използват учебни планове.

• Какви са резултатите – зависи какви точно резултати търсим – при някои 
деца добър резултат може да е това, че детето е станало спокойно и 
щастливо, след като е било в стандартно училище, където е преживяло 
много стрес. За друго дете може да се търси резултат в предметно 
знание, което го интересува, за трето може да има фокус върху развитие 
на тип меки умения. Много е индивидуален периодът, в който ще се види 
резултат, защото зависи от темпото на конкретното дете.

• С колко деца в семейството методът работи най-добре - по-добре е 
ако човек има повече от едно дете – има полезно взаимодействие 
между децата. При едно дете има нужда от допълнителни усилия за 
социализация.

• Какви са възможностите за децата да посещават различен вид дейности 
– повечето дейности са съобразени с училищната програма, т.е. са или 
вечер, или събота и неделя. През деня домашните ученици трудно могат 
да намерят компания.

• Въпросът за оценката и самооценката – нужно ли е да има оценка отвън? 
Не е ли достатъчно усещането на самите деца за това, което се случва?

• Как се работи с деца със СОП – има случаи, в които родителят може да 
работи най-добре, ако има дете със специални потребности - отива 
при специалист, той му показва какво да прави и се работи вкъщи. Има 
случаи, в които е най-добре да се работи с външен специалист.

• Каква е ролята на учителя, ако децата започнат масово да се обучават у 
дома – всеки възрастен, който има страст към дадено знание може да 
бъде учител за децата – те усещат отдадеността на човека и искат да учат 
от него.

• Как се отразяват „вредните занимания“ - дали да ограничаваме децата 
в дейности като игра на електронни игри, например? Домашен ученик, 
вдъхновен от времето прекарано в игра на Майнкрафт, се записва на 
курсове по програмиране.

• Кое намалява тревожността в родителите – да си подготвен, че ще има 
период на несигурност; в България съществуват общности, които се 
подкрепят (homeschoolingbg.com)
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Свободни сте, ученици / Class Dismissed 

90 мин. 2015г., САЩ

Режисьор: Джереми Стюарт

Трейлър с бг субтитри

Заснет с публично финансиране, 
независимият филм “Свободни сте, 
ученици!” ни запознава отблизо със 
сравнително заможно американско 
семейство, избрало квартала 
си, „заради добрите държавни 

училища”. Майката, Рейчъл, първа е принудена да обърне внимание на все по- 
настоятелните оплаквания на голямата си дъщеря, Ана, от училището.

Тя започва да си 
припомня колко 
любознателна 
е била Ана като 
дете, преди да 
започне да ходи 
на училище, и 
установява че с 
годините детето 
ѝ се е променило 
до неузнаваемост 
- сякаш вече не 
се интересува 
от нищо. След 
безрезултатен 
опит да обсъди 
ситуацията и да 
постигне промени 
с директорката 
на училището, 
обсъждания с 
биологичния и 
втория баща на 
двете ѝ дъщери и силни лични терзания, Рейчъл се решава да ги отпише от 
училище.

Следват процес на “отучване от училището”, опит на Рейчъл да води 
структурирани уроци за децата си, кратко преживяване с чартърно училище, 
напълно свободно лутане и достигане до самонасочено учене, съпътствани от 
постоянните съмнения на майката дали постъпва правилно. Същевременно 
двамата бащи на момичетата с удоволствие ги запознават с професиите си 
и имат шанс да разберат какви са техните интереси. В търсене на чуждия 
опит, семейството достига до “Селски дом” – общност от домашни ученици, 
обучаващи се по самонасочен начин. Макар разтревожени, родителите виждат 
децата си променени - спокойни и щастливи, и това ги мотивира да продължат.
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https://www.youtube.com/watch?v=RS_g7tbxdQk
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След година и 
половина домашно 
обучение, Ана обмисля 
дали да се запише в 
гимназията с бившите 
си съученици. Какъв ще 
е нейният избор?

Във филма участват 
Джон Гатоу (учител 
и автор на книги за 
образование), Пат 
Фаренга – близък 
последовател на 
Джон Холт (учител и 
автор на “Как децата 
учат”), Джери Минц 
(ръководител на 
Организацията за 
ресурси в алтернативното 
образование), Блейк 
Боулс (автор на книги 

за ученето извън училище), Скот Ноел (автор, един от създателите на Съюза за 
самонасочено учене).

Как може да се гледа филмът?

Филмът може да се наеме или купи с български субтитри от тук. 

Сайт на филма: http://classdismissedmovie.com/

Дискусия след филма

/специален гост Магдалена Соколова, майка на три деца, практикуваща 
домашно образование/

Основно 
послание от 
дискусията:

„Този филм 
успя да ми при-
помни нещо, 
което винаги 
съм усещала - 
като бях малка 
харесвах и се 
интересувах 
от страшно 
много неща 
и всъщност 
училището ми 
попречи да 
имам време за 
всички тези свои интереси.“
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http://www.educationrevolution.org/store/jerrymintz/
http://www.educationrevolution.org/store/jerrymintz/
http://www.educationrevolution.org/store/jerrymintz/
https://www.self-directed.org/
https://www.self-directed.org/
http://rent.classdismissedmovie.com/
http://classdismissedmovie.com/


* препратките са обозначени с подчертаване

 (не)Възможното образование, 2018 37

Най-важни теми, засегнати по време на дискусията:

• Общността на домашните ученици в България – към момента е доста 
разпръсната и повечето деца са доста малки. Съществува Асоциация за 
домашно образование, която организира среща на общността 4-5 пъти 
годишно. Друг полезен източник на контакти е Фейсбук профила BG 
Homeschoolers.

• Предимствата – възможността да познаваш истински децата си и да пре-
карваш време с тях и овластяването на децата да разполагат със собстве-
ното си време спрямо собствените им интереси.

• Предизвикателствата – необходимо е да опитваш много пъти, докато 
намериш най-добрия начин за себе си и твоите деца, провалът е тежък и 
може и да те откаже.

• Решенията – родителят да се довери на интуицията си за това кой подход 
да избере и кое би било най-добро за неговите деца и да не се страхува 
да експериментира.
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http://www.homeschoolingbg.com/index.php?id=2
http://www.homeschoolingbg.com/index.php?id=2
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Методът / The Method
Методът 2015 г., България 

Режисьор: Теа Петрова

трейлър

“Дори друго да няма, 
и любовта е достатъчна”, 
казва проф. д-р Георги 
Лозанов (1926 – 2012), който 
е български учен, психиатър, 
невролог, психолог и педагог, 
създател на Сугестопедията.

Възможно ли е в една 
учебна година да се 
вземе материала за две 
учебни години, при това 
без домашна работа? 
Възможно ли е за един ден 
да се запаметят 1000 думи 
на чужд език? Възможно ли е 

определен подход да задейства резервите в мозъка? Теа Петрова ни запознава 
с метода Сугестопедия, създаден от проф. д-р Георги Лозанов.

“Методът” ни разказва за начина, по който Сугестопедията работи – любов, 
свобода, убеденост на учителя, че нещо необикновено се случва: това са част 
от принципите, на които тя стъпва.

Галина Спасова е 
ученичка на проф. д-р 
Лозанов и ни повежда в 
света на Сугестопедията, 
като ни среща и със свои 
ученици, които споделят 
радостта от ученето по този 
начин. Методът е признат 
от 15-членна комисия от 
ЮНЕСКО за най-добър метод 
в преподаването, но какви 
са последващите обрати и 
защо се практикува повече 
в чужбина, отколкото в 
България?

Как може да се гледа филмът? 

Засега няма онлайн вариант. Може да се организира прожекция при контакт 
с режисьора Теодора Петрова. Ако имате нужда от съдействие за контакт, 
свържете се с нас!

 Интервю с Галина Спасова

Веселина Дамаскова на форум „Хармония с децата – Творци на хуманна 
педагогика“, проведен от Фондация Родители, Учители, Деца през 2015 г.
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https://youtu.be/7aWHNqGvCkw
https://uchimse.blogspot.bg/2018/02/blog-post.html
https://www.youtube.com/watch?v=dcu5wJ_5fjI&list=PLKgMgA1yIVSAaz75s0UhaNLBpFfHgdCSB&index=8
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Дискусия след филма

/специални гости Теди Петрова, режисьор на филма и Галина Спасова, 
главен участник/

Основни послания от 
дискусията:

„Важно е да имаме ин-
терес и мотивация за това 
да учим и да успяваме.“

Най-важни теми, 
засегнати по време на 
дискусията:

• Системата 
-  ефективността на 
сугестопедията е 
доказана от редица 
изследвания. По времето, 
когато проф. д-р Георги 
Лозанов я развива се 

работи на много високо научно ниво. Всеки етап от развитието на метода 
се документира и изследва, за да може да се докаже как работи и да се 
организира в ясен процес.

• Ролята на учителя – учениците усещат настройката на учителя, неговата 
нагласа и това в голяма степен определя дали учат или не. Много е важно 
разбирането, че човекът срещу теб е комплексна личност – душа, тяло, 
интереси, емоции, ум. Преживяването на учителя е усещането за това как 
разширяваш границите на своите ученици.

• Допълнителните ползи – освен, че научаваш с лекота и радост, методът 
дава култура на общуване, фино усещане за света. В резултат на 
общуването промяна има не само за учениците, но и в живота на учителя.

• Пожеланието – сугестопедията да се разпространи широко и информация 
за метода да имат повече хора, особено в България. Да се обединят 
хората, които се занимават със сугестопедия в страната и да работят 
заедно за постигането на тази цел.

Работилница

Членове на екипа на училище “Рьорих“, който от 2017 г. въвежда 
Сугестопедия, ни разказаха как процесът се случва при тях, какво е важно 
за преподавателите, посветили се 
на този специален вид изкуство, 
как може то да се практикува в 
държавната нормативна рамка. Потоп-
иха ни в атмосферата на класическото 
изкуство и внимателно планираната 
учебна среда, взаимоотношенията, 
които трябва едновременно да са 
внимателно планирани и автентични. 
Заедно пяхме, изслушахме кратък 
сеанс и приехме предизвикателството 
за минути да пресъздадем законите на 
Сугестопедията.
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Най-голям шанс за успех / Most Likely to Succeed

2015 г., САЩ 86 мин.

Режисьор: Грег Уайтли

трейлър с бг субтитри

Провокативен документален 
филм, разглеждащ историята на 
образованието в Съединените щати, 
който разкрива все по-осезаемите 
недостатъци на конвенционалните 
образователни методи в днешния 
иновативен свят. Филмът изследва 
завладяващи нови подходи, които 

имат за цел да революционизират образованието във формата, в която го 
познаваме, като вдъхновяват училищните общности да преосмислят на какво 
са способни учениците и учителите. Към днешна дата филмът е бил представян 
пред хилядни аудитории по целия свят, възбуждайки разговори с цел 
овладяване на търсенето на пътя към промяна.

Преди повече от 
век американското 
образование 
претърпява 
драматична 
трансформация 
и възниква 
емблематичната 
едноетажна 
училищна сграда 
като част от система, 
създаваща работна 
ръка, приспособена 
за нуждите на 20-ти 
век. Днес световната 
икономика води 
до редуциране на 
традиционните 
работни места, 
а същата тази 
образователна 
система остава 
непокътната, възникват потенциално хронични нива на безработица сред 
завършилите образованието си през 21-ви век. Филмът ни представя 
ученици в класните стаи на Хай Тек Хай (High Tech High), иновативно училище 
в Сан Диего. В рамките на една учебна година две групи от девети клас се 
изправят пред амбициозни предизвикателства, основаващи се на проекти, 
които по-скоро насърчават критичните умения и креативността, отколкото 
автоматичното запаметяване на информация. Без да претендира, че е намерил 
“най-правилния начин”, учителският екип предизвиква родители, ученици и 
общественост в търсене на отговор на въпроса какво означава “да си успешен” 
в 21-и век.
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http://odo.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-most-likely-to-succeed/
https://www.youtube.com/watch?v=lFHr2wyAfGU&t=2s
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Сред екипа, 
ангажирал се със 
заснемането на 
филма, се откроява 
името на известния 
документалист Грег 
Уайтли, посветил се 
на осъществяване на 
промяна посредством 
разпалване на заряда, 
нужен за това. След 
премиерата на филма 
изпълнителният 
продуцент Тед 
Динтерсмит 
организира прожекции 
на филма в 50 
американски щата, 
представяйки го пред 
учебни общности из 
цялата страна. През 

2016 г. Динтерсмит издава книгата „Най-голям шанс за успех: Да подготвим 
децата си за ерата на иновациите“/ Most Likely to Succeed: Preparing Our 
Kids for the Innovation Era, вдъхновена от преживяванията му по време на 
представянето на филма във всеки щат.

Филмът е номиниран за множество награди, включително през 2015 г. е в 
официалната селекция на фестивала за независимо кино “Сънданс”.

Като част от информацията към събитието преведохме два откъса от 
публикуваните на сайта на филма в раздел “Educational sparks” – „обучителни 
искрици“, които авторите препоръчват за стартиране на дискусии в 
образователни общности.  
Можете да гледате „Кой върши ученето“ и „Какво означава да учиш“ и да 
направите дискусия и във вашето училище, кооператив, образователен център, 
университет...

В една от сцените във филма виждаме учителя, който едва се сдържа да 
посочи всички грешки на своя ученик - защото припознава процеса по експери-
ментиране и намиране на верния път като по-важен от крайния резултат. Тя 
ни подсети за този култов разказ на американския учител, автор и лектор Алфи 
Кон.

Специално съдействие за тази прожекция получихме от Institute Montessori 
Bulgaria - Институт Монтесори България, за което сме особено благодарни!

Как може да се гледа филмът?

Филмът може да се наеме от тук. Създателите на филма засега не разполагат 
с български субтитри. 

Няколко дни след прожекцията на 24.02.2018 г. филмът беше прожектиран 
в СУ „Св. Климент Охридски“ по инициатива на двама млади преподаватели, 
които могат да съдействат на свои колеги за прожекции. Ние можем да ви 
свържем с тях.

Сайт на филма: https://www.mltsfilm.org/
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https://www.youtube.com/watch?v=u6Ct2CzcqlY&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=RofaxOH4P2g
ttps://www.youtube.com/watch?v=HCj3e6EHIv0&feature=youtu.be
http://imontessori.bg/
http://imontessori.bg/
http://licenses.tugg.com/products/mlts-committee-of-ten
https://www.mltsfilm.org/
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Дискусия след филма

Основно послание от дискусията:

„И като говорим за деца - не харесвам понятието деца със СОП, аз ги нари-
чам „Деца със специални образователни способности“. Да вярваме в децата си 
и те да са фокусът.“

Най-важни теми. 
засегнати по време на 
дискусията:

• Практикува ли се в България 
проектно-базираното учене 
(project based learning) – пове-
чето от присъстващите в зала-
та заявяват, че го ползват на 
ежедневна база. Според тях е 
възможно, има как да се случ-
ва и е полезно за децата. Има 
нужда да се работи с родите-
лите, за да приемат този тип 
учене като сериозно и смисле-
но. 

• Как оценяваме придобитите умения – пример: деца, които са учили на 
този принцип, се явяват на изпит и оценките им не са добри. Въпросът е 
– какво точно оценява този изпит и дали този тип оценяване е адекватен 
на уменията, придобити от децата. И дали оценката е най-важна, когато 
децата учат по този начин с интерес и се чувстват удовлетворени и 
щастливи. Какъв е начинът да измерим и да оценим това дали един човек 
е смислен за обществото и допринася за него?

• Как разпространяваме различните методи на учене - да образоваме 
първо родителите, тъй като те са тези, които определят пътя на децата 
си. Да се използват медиите. Прието е, че ако има критична маса от 
3 до 10% промяна може да бъде осъществена. „Във филма всичко 
започва от една добре функционираща класна стая, намираща се в 
една нефункционираща общност, която се отдели в експериментално 
училище. За мен това е начинът - да се приложи този метод на 
експериментално ниво и ако се види, че той работи, да го приложим по-
глобално.“

Работилница

Екипът на “Образование без 
раници” с представител Розалина 
Лъскова показа на практика 
какво представлява порталът Кан 
Академия, защо е най-наложеният 
в световен мащаб и предвестява 
образованието на бъдещето; как 
чрез инструментите му учениците 
могат да учат според своите 
интереси, със свое собствено 
темпо и откъдето и когато решат, 
а техните учители/ментори – да ги 
мотивират, да им помагат и насърчават да се развиват.
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Модели и подходи, представени на фестивала

ДЕМОКРАТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

История, Ценности, Принципи, Цел, Структура на училището, Начини на учене, 
Учителят, Среда, Демократичният процес, Практики, Обучения за учители, 
Допълниителни ресурси

ИСТОРИЯ

Историята на демократичното 
образование датира най-рано от 1600-та 
година. През 1693 г. Джон Лок публикува 
“Някои мисли за образованието”, 
където залага някои свои виждания за 
свободното образование.

             

 В книгата си “Емил”, публикувана за първи път през 
1762 г., Жан-Жак Русо залага своите възгледи за обучение, в 
което ученикът се наслаждава на уроците и се учи да разчита 
на собствената си преценка и опит. 

„Наставникът не трябва да задава правилата, той тряб-
ва да ги остави да бъдат открити“, пише Русо. Той също 
така казва, че не бива да заместваме книгите с личния опит, 
защото той не ни учи да разсъждаваме; учи ни да използва-
ме разсъжденията на другите хора; учи ни да вярваме много, 
но да не знаем никога нищо.
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на фестивала

 

Жан - Жак Русо 



 (не)Възможното образование, 2018

* препратките са обозначени с подчертаване

44
Д

ем
ок

ра
ти

чн
от

о 
об

ра
зо

ва
ни

е  В днешно време подходът на Русо се определя от някои автори като по-
близък до принципите на прогресивното образование (може да се погледне 
статията на Питър Грей, озаглавена “Разликите между самонасоченото 
и прогресивното образование”). Основната разлика според Грей е, че при 
самонасоченото учене преподавателят (който в среда на самонасочено/
демократично учене е по-скоро фасилитатор) не поставя предварително 
определени цели за постигане от ученика и няма за задача да създава 
обучителни ситуации, специално насочени към постигане на такива.

Докато Лок и Русо 
се интересували от 
образованието на децата на 
богатите, през 19 век Лев 
Толстой създава училище 
за селски деца в своето 
имение Ясная Поляна в Русия. 
Образованието и възпитанието 
са само част от цялостно 
нравствено-социално учение, 
което се разпространява в цял 
свят под името “толстоизъм”. 

“... възпитанието на децата е само самоусъвършенстване, на което никой

не помага толкова, колкото самите деца” 

(Толстой, Л. Н., 1923, к. 1, с. 7 – 8)

“Проблемът за свободата на ученика в училище е поставен по радикален 
начин от Толстой. В създаденото от него училище в с. Ясна поляна учениците 
имат пълната свобода да избират кога да посещават училището и колко време 
да прекарват в него. Ученикът не е задължен да присъства на всички уроци за 
деня. Той сам определя присъствието си, в зависимост от собствените си инте-
реси. Толстой се противопоставя категорично на системата от домашни работи 
и извънучилищни задачи, както и на съществуващата система на изпитване и 
оценяване.”, цитатът е от “Психологията на нравствеността в толстоистките възгле-
ди на Димитър Кацаров” (електронно издание на Великотърновски Университет; 
април 2018г.).

Много от основните идеи в съвременния прочит на педагогиката на 
демократичното образование в европейски мащаб са разработени от Николай 
Фредерик Северин Грюндвиг, който се счита за една от основните фигури в 
развитието на датското образование и култура. Сходни концепции с това, което 
в днешно време разбираме под “демократично образование” се срещат в 
практиката и трудовете на редица бележити педагози и мислители в сферата 
на образованието като Песталоци, Джон Дюи, Мария Монтесори, Жан Пиаже, 
Фрьобел, Франсиско Ферер, Декроли, Селестен Френе, Хенри Плакроуз и 
други.

 

Имението "Ясная поляна", което Толстой 
превръща в училище. 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/freedom-learn/201706/differences-between-self-directed-and-progressive-education
http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=86&type=.pdf
http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=86&type=.pdf
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
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основава Дом Сиеро, еврейско 
сиропиталище във Варшава 
, което се управлява по 
демократичен път до 1940 г., 
когато той съпровожда децата 
в газовите камери на лагера в 
Треблинка. 

“... някои се стремят да проме-
нят образователната система 
като “учим детето как да уважа-
ва нас… без ние да се развиваме.”

 

Най-старото свободно училище, 
което още съществува, е Съмърхил 
във Великобритания. Основано е 
през 1921 г. от Александър Нийл. 
Самото училище не се е определяло 
като “демократично” в началото, но 
понастоящем се смята за “майката” 
на демократичните училища. 
С книгите на Александър Нийл 
принципите на демократичното 
образование получават голяма 
световна популярност. На български 
може да се прочете достъпната 
онлайн негова книга “Съмърхил- 
възпитание чрез свобода”.

През 1968 г. малка общност около университетските преподаватели Даниел 
Грийнбърг, Хана Грийнбърг и Мимси Садовски основава училището Съдбъри 
Вали в САЩ, което също се превръща в пътеводна светлина за възникнала впо-
следствие цяла мрежа от училища по модела “Съдбъри”.  

През 1987 г. Яков Хехт е в 
основата на общността, която 
създава училището “Брандес” 
в Хадера, Израел. Именно 
това училище за първи път се 
нарича “демократично”, докато 
изброените дотук са се смятали 
по-скоро за “свободни”. Терминът 
е приет от всички училища, 
които прилагат същите принципи 
- процес, за който допринася 
инициираната от Хехт през 1993 
г. Международна конференция 
за демократично образование 

(провежда се през 2 години от тогава насам).

 

Дом "Сиеро Леоне", на Януш Корчак 

 

Училището Съмърхил на Александър Нийл 

 

Училището "Брандес", Хадера, Израел. Основано от 
Яков Хехт. 

http://www.summerhillschool.co.uk/
http://www.napraviuchilishte.org/wp-content/uploads/2013/11/neill.pdf
http://www.napraviuchilishte.org/wp-content/uploads/2013/11/neill.pdf
http://www.sudval.org/
http://www.sudval.org/
http://www.democratics.org.il/site/index.asp?depart_id=125189&lat=en
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В България демократичното образование също има свои исторически 
корени. Много части от лекциите на Учителя Петър Дънов говорят за 
същността на “свободното възпитание”. Цяла поредица от български изсле-
дователи и педагози в края на 19-ти и началото на 20-ти век, изследват 
усилено идеите за “свободно образование” на Толстой. Сред тях е проф. 
Димитър Кацаров (1881 – 1960), който е  редактор на списанието “Свободно 
възпитание” в продължение на 22 години. Интерес привлича неговият 
възглед, че освобождението на личността на учителя е не по-маловажно от 
освобождаването на детската личност.

През 2014 г. в България е основано сдружение “Общност за демократично 
образование”. Година по-късно стартира и първият опит за реализиране на 
демократично образование в пределите на страната ни - създаден е Център за 
демократично учене. 

 Карта на утвърдените демократични училища членове на Европейската общност за 
демократично образование.
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http://odo.bg/
http://odo.bg/
https://www.eudec.org/Member+Schools
https://www.eudec.org/Member+Schools
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Карта на новосъздани училища в Европа според сайта на европейската общност 
за демократично образование.

Списък на демократичните училища по света

Самонасоченото учене (self-directed learning), което на български се среща 
преведено и като "самоизбирателно" може да се определи като един от 
принципите в много демократични училища или дори като самостоятелен 
цялостен подход. За набиращата популярност мрежа от Центрове за 
самонасочено учене Agile Learning Centers може да прочетете тук. 

Може да се срещнат определения като “независимо” учене (independent), 
свободно и други подобни. Както с всяко демократично училище, на практика 
значение имат конкретните принципи, възприети от конкретната училищна 
общност.

ЦЕННОСТИТЕ, НА КОИТО СЕ БАЗИРА ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Декларацията за човешките права съдържа ценностите, залегнали в основата 
на всяко демократично училище.(стр. 44, ДО, Хехт)

       

https://www.eudec.org/Member+Start-up+Groups
http://www.educationrevolution.org/store/findaschool/democraticschools/
https://uchimse.blogspot.bg/2017/10/agilelearningcentres.html
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=32
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ПРИНЦИПИ

• демократично самоуправление - процедурите  за управление на 
училището са демократични;

• плуралистично учене - зачита се индивидуалният стил на учене на всеки 
и се предлагат разнообразни начини за учене, свързани и с различните 
видове интелигентности;2

• близка връзка между хората в общността - особено между възрастни и 
деца.

По-голяма част от училищата прибавят към принципите си свободен избор 
във всички или повечето образователни области - учениците сами избират 
какво, как, кога и с кого да учат. Училищата по демократичен път решават 
дали ще има задължителни предмети и кои ще са те. Често срещан принцип 
в демократичните училища е оценяване, фокусирано върху личността - без 
сравнения с другите, без тестове и оценки. 

ЦЕЛ

Целите във всяко демократично училище се определят от общността. Ето 
как са формулирани те в училището Брандес, Хадера, създадено от Яков Хехт.

• изграждане на независимост - образование, което да асистира на ученика 
в създаването и придобиването на средства, които да му помогнат да 
осъществи собствените си цели.

• да учи на зачитане на човешкото достойнство и уважение към личността 
като се основава на дефиницията за човешко достойнство във Всеобщата 
декларация за правата на човека.

СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩЕТО 

Структурата, която цитираме тук е извадка от книгата 
“Демократичното образование” на Яков Хехт. Както самият той казва “няма 
две еднакви демократични училища по света, те са такива каквито ги създаде 
демократичната общност”. С оглед на това ви представяме една примерна 
структура. 

В училището няма класове, но условно е разделено на три степени:

• 4-8 г. Най-малките. Те имат свои учители - ментори. Разположени са в 
отделни сгради (помещения), пригодени за техните нужди. Децата са 
свободни да се включват във всички училищни дейности, също така 
много често при тях могат да се видят по-големи деца и тийнейджъри, 
които си играят с тях. 

• 8-12 г. Начална степен. Всеки ден се регистрират при своя ментор като му 
2 Може да се запознаете с теорията за множеството интелигентности в Приложениe 2 
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=32
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=32
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деня според индивидуалния си учебен план (създаден съвместно с учени-
ка и неговия ментор). 

• 12-18 г. Средна степен. Дейността тук е подобна на началната степен с из-
ключение на отделния социален клуб, предназначен за гимназистите. 

Както децата в началната степен, така и тези в средната избират своя ментор 
в началото на годината.

Всички аспекти на ученето при деца от начална и средна степен са по избор 
на ученика. По тази причина в повечето от часовете има деца от различни 
възрасти.

НАЧИНИ ЗА УЧЕНЕ

• Избиране на часове от училищната програма. 

• Учебни центрове - ателие по рисуване, дърводелска работилница, кухня, 

 

Начини за учене 

Избиране на часове от училищната програма.  

Учебни 
центрове ‐ 
ателие по 
рисуване, 

дърводелска работилница, кухня, музикален кабинет, лаборатория, компютърен кабинет, 
библиотека (в Брандес всяко дете може да се включи в дейността на някой център, без да се е 
записал предварително). 

Програма в Център за демократично учене, от която учениците избират своите занимания. 

   

Лични уговорки с преподаватели ‐ когато някой ученик иска да изучава предмет, който не е 
включен в програмата или в някой от учебните центрове, той може да пожелае личен или групов 
урок. Когато това се случи, училището свързва ученика или групата с преподавател, проявяващ 
интерес в конкретната област. Ако се налага, се наема външен учител, запознат с темата.  
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Околностите на училище ‐ или се търси партньорство с други образователни услуги.  Според 
интересите 

на  учениците 
училището 

търси  подходящи 
места  и хора за 

изследване 
на  въпроси, 

възможности и придобиване на нови знания и умения извън пределите на училището.  

Индивидуален план на 8 г. ученик , Център за демократично учене.

Учене в работилници ‐ “всеки в училището може да обяви на таблото, че иска да започне 
работилница и да покани други желаещи да се присъединят към него.” 

  “Ученето в работилница е израз на идеята, че уроците веднъж седмично невинаги са най‐
добрият начин да се вникне задълбочено в темата. Понякога интензивното учене в продължение 
на седмица, в област която те вълнува, може да те придвижи много повече напред.” 

Детската игра ‐ “В демократичното училище от възрастните се очаква да наблюдават какво правят 
децата естествено, вместо да се питат какво още не са изпълнили съгласно изискванията на 
определената за тяхната възраст графа.” “Играта е сложен учебен процес, произтичащ от 
свободния избор на детето, което си поставя ясни цели и отива до границите на възможностите 
си, за да успее. Във всички случаи тя е процес, който изисква от детето да впрегне всичките си 
сили.” 

 

 

 

  

 

Учителят като личност, взаимоотношения учители‐ученици‐родители 
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Брандес всяко дете може да се включи в дейността на някой център, без 
да се е записал предварително).

• Лични уговорки с преподаватели - когато някой ученик иска да изучава 
предмет, който не е включен в програмата или в някой от учебните 
центрове, той може да пожелае личен или групов урок. Когато това 
се случи, училището свързва ученика или групата с преподавател, 
проявяващ интерес в конкретната област. Ако се налага, се наема външен 

учител, запознат с темата. 

• Околностите на училище - или се търси партньорство с други 
образователни услуги.  Според интересите на учениците училището 
търси подходящи места и хора за изследване на въпроси, възможности и 
придобиване на нови знания и умения извън пределите на училището.  

• Учене в работилници - “всеки в училището може да обяви на таблото, 
че иска да започне работилница и да покани други желаещи да се 
присъединят към него.”

• Детската игра - “В демократичното училище от възрастните се очаква 
да наблюдават какво правят децата естествено, вместо да се питат 
какво още не са изпълнили съгласно изискванията на определената за 
тяхната възраст графа.” “Играта е сложен учебен процес, произтичащ 
от свободния избор на детето, което си поставя ясни цели и отива до 
границите на възможностите си, за да успее. Във всички случаи тя е 
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процес, който изисква от детето да впрегне всичките си сили.”

УЧИТЕЛЯТ КАТО ЛИЧНОСТ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЧИТЕЛИ-УЧЕНИЦИ-
РОДИТЕЛИ

 

Учителят в ДУ има свободата да преподава спрямо своите убеждения, 
страст и интерес. Той има свободата да инициира часове по своите интереси 
и хобита, стига да има желаещи да ги посещават. В началото на годината той 
изготвя план-програма, който да следва, но този план не е задължителен и 
ако учениците проявят интерес по теми извън плана, той може и би трябвало 
да намери начин да последва техния интерес. Планът не е на всяка цена, 
той е патерица, на която учителят може да се подпре по пътя на откриване 
на знанието заедно с учениците. Учителят е творец, той използва всички 
възможни начини да създаде среда, която да провокира любопитството и 
интереса на учениците. Може да използва стандартни учебници и помагала, 
но най-често те са крайно недостатъчни да обхванат богатия набор от 
възможности за създаване на един урок/учебна ситуация. Често учителите 
в демократично училище не влизат в час с учебник, те използват най-
разнообразни източници на знание, но това, без което не би трябвало да 
влизат в час, е желанието им да взаимодействат с деца. Ако един учител не се 
чувства в кондиция поради някакви причини, по-добре да отложи заниманието 
си и да потърси подкрепа между другите учители, отколкото да предаде на 
децата отегчение, умора и липса на интерес към това, което прави.

 Качества на учителя (използвани са материали от Карл Роджърс):

Автентичност на преподавателя. Той се държи естествено с учениците, от-
стоява правилата и се грижи те да ги знаят и позовават на тях. Негова задача е 
децата да възприемат демократичния процес и да осъзнаят, че имат право на 
глас, че техният глас е важен, без значение от възрастта и конкретни познания 
в някоя област. Важно е учителят да изостави своето его и да позволи на учени-
ците да изследват себе си и своите интереси като се включват или не в предло-
жените от него занимания. Учителят има възможност да подготвя заниманията 
си според своите виждания, творчески идеи и използвайки най-разнообразни 
подходи, стига те да не противоречат на ценностите на демократичното об-
разование. Учителят се стреми да не използва манипулации, да не придава 
по-голяма важност на едни знания/умения пред други. Същевременно той е 
свободен да споделя своето мнение по всеки един въпрос по начин, който не 
обезценява чуждите виждания. Оценяването има за цел да подкрепя децата 
в техния процес на учене, стимулира се създаването на условия, при които те 
сами да могат да оценят своя напредък спрямо предишни моменти.

 

Зачитане, приемане, доверие – учителят в демократичното училище 
развива в себе си умение за зачитане на чуждото мнение, както на децата, така 
и на останалите участници в процеса - не да ги покровителства, а да може да ги 
чуе и разбере техните мотиви. Това не означава да се съгласи с тях. Зачитането 
на мнението на децата, дори от съвсем малки, има огромно значение 
за тяхната увереност като по-големи да изказват мнение, да умеят да се 
аргументират и да защитават своите права и интереси. Зачитането е свързано с 
приемането на това, че другите могат да мислят различно, едновременно сме 
равнопоставени и различни. Учителят, който практикува безусловно приемане, 
предава на децата умението да приемат останалите хора, не непременно да 
създават приятелства с тях, не да се съгласяват, а да проявяват уважение към 
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тяхното право да имат свои вярвания и убеждения. Зачитането и приемането 
не могат да бъдат пълноценни, ако учителят няма доверие на първо място в 
себе си (включително убеденост, че прави това, което иска да прави), доверие 
към учениците, че те са в състояние да намерят това, което е наистина важно 
за тях и да го следват, доверие в самия процес и търпение той да се разгърне в 
своята цялост.

 

Емпатичното разбиране е особено важно умение, което учителите в 
демократичното училище се стремят да развиват. По думите на Карл Роджърс:

Основни роли на възрастните в демократичното училище

Всички възрастни, работещи в училището, независимо дали се занимават с 
администрация или с поддръжка, имат своята роля на пълноценни участници 
в училищния живот. В училища по модела Съдбъри например, където 
няма предварително предложена учебна програма и всички занимания са 
резултат от инициативата на учениците и възрастните, не се говори въобще 
за “учители”. Всички възрастни (понякога се наричат и просто “персонал”) са 
избрали да работят в училището в отговор на своите житейски разбирания, 
желания и потребности. В този модел възрастните са там със следните роли:

• да подсигурят съществуването на училището - администрация, терен, 
поддръжка и т.н.;

• да са ролеви модел;

• да са източник на ресурси – ако те самите не могат да отговорят на въ-
прос, могат да насочат ученика къде да търси.

Предвид горното се търси разнообразие в състава на персонала - да са раз-
лични хора с разнообразни интереси и индивидуалности. 

По същия начин обикновено има предпочитание към разнообразие в 
характерите и житейския опит измежду учителите.

СРЕДА

 

Средата зависи от училището и общността. Демократично училище може 
да бъде създадено в центъра на града, в покрайнините, в някой беден квартал 
или пък в богато предградие.
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Когато учителят има способността да разбира реакциите 
на ученика от неговата гледна точка, притежава силна 

чувствителност за това как ученикът възприема процеса на 
образование и учене, тогава вероятността за трайно учене отново 
се увеличава… (Учениците усещат дълбока благодарност,) когато 

се чувстват просто разбрани - не оценявани, не анализирани, 
просто разбрани от тяхната собствена гледна точка, вместо от 

тази на учителя.
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Най-основното и неотменимо качество на средата е безопасността. В 
едно свободно училище децата се движат навсякъде и не са придружавани 
постоянно от възрастен. Затова основен стремеж е да се избегнат опасности, 
произтичащи от самата среда. Отговорност за това носят възрастните в 
училището. Учителите имат право и задължение да се намесват безусловно, 
дори против правилата на училището, ако преценят, че има сериозен риск за 
нечие здраве или живот. 

Пример:  в зона, предвидена за активни физически дейности, няма как 
да се избегне риск от удряне между две деца, но възрастните следва да се 
погрижат съоръженията да са монтирани според спецификите за безопасност, 
основни правила за използването им да са разяснени - обсъдени на събрание и 
изброени на видно място на самите съоръжения. 

Когато училището разполага с двор, някои демократични училища избират 
да има „дворен учител“. Той може да взаимодейства с децата или не, но най-
вече следи за здравето и безопасността. На места тази функция може да се 
изпълнява по график от наличните учители, на други се поема от родители-
доброволци. Всичко зависи от конкретното място и общност. 

 

Средата трябва да е обособена така, че учениците да могат да се справят 
самостоятелно с всички възникнали техни нужди. Възможно е да има място 
за почивка, за спорт, за игра на открито и закрито, тихи кътове за четене, 
компютърна зала, ателие по изобразително изкуство и приложни дейности, 
работилница и лаборатория, библиотека и кухня – помещенията се определят 
от нуждите на учениците. Всички помещения се използват от учениците, като 
учителят, който отговаря за всяко помещение, организира правилата в стаята 
си по своя преценка. Например може да има правило в някоя стая да се влиза 
само с определен отговорник. Отговорник може да бъде учител и/или някой 
от учениците - след преминаване през инструктаж от учител или пък стаята 
може да е достъпна без отговорник само за ученици, които са преминали през 
определен от учителя инструктаж.  

 ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ПРОЦЕС

Училищната общност действа като демократична структура със 
законодателна, изпълнителна и съдебна власт.

Законодателната власт е общото събрание - парламентът - който се събира 
веднъж седмично. Всички решения относно училищните закони, правила и 
дейности се взимат там. Включително събранието може да е място за избиране 
и освобождаване на учители. Събранията са открити за ученици и всички, 
които работят в училището, присъствието обикновено не е задължително. В 
някои училища родителите също могат да участват - всяко училище само опре-
деля достъпа до събрания. Всеки в училището може да повдигне тема, която се 
записва в дневния ред, който следва да е достъпен предварително.  

Изпълнителната власт в училището функционира чрез комитети - членовете 
на комитетите могат да бъдат избирани в определен момент от годината 
с тайно или явно гласуване, те могат да включват родители, ученици и 
преподаватели. Комитетите са главните институции, в които може да се 
види съвместна дейност на различни възрасти в училището. Дейността на 
комитетите е на малки групи – 4 - 10 човека, които работят заедно. Тази дей-
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ност включва събрания, които може да са и част от програмата. Комитетите се 
определят според нуждите на общността. Например:

Учителски комитет - занимава се с отношенията между учителите и 
учениците и с наемането и уволняването на учители;

Комитет по приемите се занимава с приемането на нови ученици в 
училището - регистрация, провеждане на обяснителни беседи и др.;

Комитет по екскурзииите - организира пътувания през годината;

Комитет по събитията организира годишна програма, включваща различни 
празници, церемонии и др.;

Комитет по материалната база - отговаря за планирането и поддържането 
на материалната база; 

Комитет по бюджета отговаря за приемането на заявки за бюджет от 
всички членове на училището и организирането им в проектобюджет за 
одобрение от парламента.

Комитетите служат като чудесен инструмент за групова работа, за поемане 
на отговорност и извършване на определена работа в определен срок. Може 
да се сформират за всякакви, дори дребни поводи - ако присъстващите на учи-
лищното събрание се съгласят, че има такава необходимост. Например, ако 
в училището регулярно се организират прожекции на филми, може да има 
Комитет Кино, който да избира филмите. 

      

Съдебната власт се състои от съдебен комитет, който разглежда сигнали, 
подадени за нарушаване на правилата. Както всички комитети, негови членове 
са обикновено ученици и поне един от учителите/възрастните. Обстановката 
в съдебния комитет обикновено е непринудена, атмосферата е на търсене 
на разбиране за случилото се от двете страни и при нужда се определя 
подходящо последствие. Например ако сигналът е, че “обвиняемият” е 
разхвърлил някоя стая в противоречие с правило, неговото последствие може 
да бъде да подрежда тази стая в продължение на една седмица или да няма 
право да влиза в нея в определен период. 

Медиаторният комитет има за цел да разрешава спорове, свързани с 
взаимоотношения, които нямат връзка с правилата. На някои места съдебният 
комитет е изцяло заменен от медиация или някакъв вид възстановително 
правосъдие. 

ПРАКТИКИ/ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО МОЖЕМ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ В 
ТРАДИЦИОННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Взаимоотношения - отношенията учител-ученик се изграждат на 
основата на взаимно уважение, изслушване и внимание. Учителят се 
държи с учениците като с равноправни хора и така им “преподава” как 
да създават и те взаимоотношения на взаимно уважение и зачитане. 
Учителят се позовава на правилата, които са изработени заедно с 
учениците. Аргументира своите позиции със зачитане към мнението на 
останалите. Учителят носи отговорност за безопасността на учениците. 
При опасност за тях той има право на безусловна намеса и нарушаване на 
училищните правила.
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2. Самонасочено учене 
- самонасоченото/
самоизбирателно учене може 
да се разгърне пълноценно, 
когато се случва в пълна степен 
и далеч не само пред компютър. 
Въпреки това има възможност 
за ограниченото му прилагане в 
традиционна класна стая, дори 
в рамките на един час седмично. 
Той е разработен под името SOLE 
- Самоорганизирана среда за учене 
- и вече изпробван в няколко 
общински училища от фондация 
“Темпо”. Отзивите и от учители, и от ученици са изключително позитив-
ни, а тук ще намерите преведения Наръчник за SOLE от идеолога на този 
подход - Сугата Митра.

3. Училищно събрание - провеждането на училищно събрание може да 
бъде училищна политика - директорът инициира организирането на 
такова събрание, на което присъстват представители на всички класове. 
Заедно с учителите се организира времето, начинът и периодичността на 
провеждането на това събрание. На тези събрания обсъждат възникнали 
въпроси, проблеми и предложения, свързани с учебния процес и живота 
в училището. 

4. Събрание на класа - възможно е всеки клас да има свое събрание, 
особено що се отнася до началния курс. На това събрание могат да 
се създадат правилата за класната стая, да се назначат различни 
отговорници с определена мандатност, да се определи периодичност 
на събранието и т.н. В неговите рамки може да се разглеждат случаите 
на нарушаване на правилата и проблемни ситуации, за които няма 
правила, като всеки може да се изкаже с предложение за решение. Би 
могло да има такова събрание всяка сутрин в началото, докато учениците 
разберат каква е неговата функция, а и за да има навременна реакция на 
възникнали ситуации. Възможно е да се провежда и в часа на класа.

Събранието на класа има най-общо три функции:

• възможност за овластяване на децата да взимат решения за живота си в 
училище; 

• по-добро опознаване между децата и между учителя и децата;

• упражняване и придобиване на сложни комуникационни умения, 
изключително необходими в съвременния свят.

Видео пример за провеждане на събрание на класа в общинско училище, 
откъс от филма “Свободен час”/ Doing nothing all day:3 

3 Целият филм е достъпен за наемане с български субтитри ето тук: https://vimeo.com/ondemand/freis-
tunde/159101618

Д
ем

ок
ра

ти
чн

от
о 

об
ра

зо
ва

ни
е

http://sole.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://tempo.education/
http://tempo.education/
http://sole.bg/wp-content/uploads/2017/03/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-SOLE.pdf
https://uchimse.blogspot.bg/2017/02/blog-post11sugatamitra.html
https://www.youtube.com/watch?v=pOBFv5Qnzn0
https://vimeo.com/159104286
https://vimeo.com/ondemand/freistunde/159101618
https://vimeo.com/ondemand/freistunde/159101618
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5. Правила - Ако не може да се провежда събрание... важно е правилата 
да са изработени заедно с учениците, така те разбират техния смисъл, 
допринасят с преките си наблюдения и практика и са много по-склонни 
да ги спазват. Промяната на правилата също трябва да е възможна, дори 
това да означава учениците да имат възможност да изпробват дали 
едно правило работи или не. Може да се избере отговорник, който да 
наблюдава дали се спазват правилата.  Важно е отговорникът да не се 
превръща в тиранин или някой, който просто използва «властта» си. 
За целта учителят трябва да е способен да създава атмосфера, в която 
всяко дете се чувства спокойно да сподели евентуалните си притеснения. 
Ако едно правило се нарушава твърде често, е важно да се комуникира 
отново с учениците и да се помисли защо се случва това. Правилата 
трябва да са достъпни, тъй като се забравят. За ученици, които трудно 
четат, е добре да се помисли за схематично изобразяване с картинки. 
Хубаво е правилата да не са забрани, т.е. да не съдържат непременно 
отрицателна частица (вместо “не се стъпва на столовете с краката”  - “на 
столовете се седи”).

6. Възможност за избор - за да растат децата като независими личности, 
важно е да се научат да правят избор. Хубаво е да се дава възможност за 
избор във всяка подходяща ситуация и е много важно да сме готови да 
се съгласим с избора, който децата ще направят, дори той да не съвпада 
с нашето мнение (напр. ако сме позволили децата да решат в какъв цвят 
ще боядисаме класната стая, то трябва да сме готови да се съгласим с 
решението, дори то да е “жълто на лилави точки”). Това не означава, 
че учителят не трябва да сподели мнението си и да се аргументира, ако 
смята някое решение за неподходящо, напротив - това отново ще е повод 
за учене. За сметка на това, учителят няма право еднолично да наложи 
друго решение. Възможностите са многобройни и зависят от учителя и 
структурата, в която работи, но и в най-тясната рамка може да се дава 
възможност на учениците да избират. В едно демократично училище 
децата избират в кой час да влязат и в повечето нямат задължителни 
предмети. В едно общинско училище в България това не е възможно (за 
разлика от Израел например, където около 10% от държавните училища 
работят по модела на демократичното образование), но пък може 
изборът да се насочи към други дейности в структурата. 

КЪДЕ МОЖЕШ ДА СЕ ОБУЧИШ ЗА УЧИТЕЛ В ТАЗИ ПЕДАГОГИКА

В Израел има програма за обучение на учители - нещо като магистратура след 
завършена обикновена педагогика.

Подходящо обучение за всеки, заинтересуван от самонасоченото/
самоизбирателно учене е обучението за фасилитатори на центровете Agile 
Learning Centers. За втора поредна година такова обучение най-близо до 
България ще се състои в Гърция от 13 до 22 август 2018 г. Не се провежда 
като лекции, семинари или нещо подобно, а е директно изживяване за 
всички участници какво представлява в реални условия да си част от 
самоорганизираща се учеща общност и е подходящо за цели семейства. Цената 
е сравнително висока, но организаторите са готови да търсят решения, така че 
всеки да може да участва според възможностите си. През 2017 г. създателите 
на Клас по приятелство бяха на обучението и се върнаха с изключително 
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http://en.smkb.ac.il/education-faculty/
https://www.facebook.com/FriendshipClass/
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положителни отзиви. Повeче за него можете да научите тук: http://www.trans-
formevia.com/alf-summer

На този сайт се предлагат консултации за стартиращи и вече утвърдени 
демократични училища - включва както работа с групи от родители, така и с 
групи от учители. Предлагат възможност и за цялостна помощ при стартиране 
на училище по модела на Съмърхил.

Съветът на всички професионалисти в областта, включително по време 
на провежданите ежегодно Международни и Европейски конференции за 
демократично образование, е обучението да става чрез директен стаж в 
демократични училища. Повечето демократични училища са отворени да 
приемат доброволци, включително защото тази опция съвпада с търсенето 
на разнообразие от възрастни, които да участват в училищния живот и да 
допринасят за богатството на средата със своите умения и личностни качества.

В България можете да отправите запитване за стаж към Център за 
демократично учене, на електронния адрес на Маги Благоева: magi.blagoeva@
gmail.com

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

СТАТИИ:

Детският „Елемент“, или свободата да се учиш на избор/ Капитал

Огън, следвай ме/ Sofia Live

КНИГИ:

 
„Демократичното образование“: Яков Хехт е създател на училището Брандес в 
Хадера. В книгата си той описва как точно се случва това и какво представлява 
демократичният процес в една общност. Книгата е вдъхновяща и служи като 
наръчник за всички, поели по пътя на демократичното образование. 

„Свободата да учиш“:  авторът Питър Грей ни показва как малчуганите, 
оставени да изследват света чрез игра, не просто ще научат всичко, което им е 
нужно, но и ще го направят с усмивка, кипящи от енергия.

“Съмърхил, възпитание чрез свобода”, Александър Нийл - свободен онлайн дос-
тъп. Представя оригиналните възгледи, подрепени от практиката на създателя 
на легендарното училище Съмърхил, което съществува и до днес. 

„Freedom to learn“, Carl Rodgers - свободен онлайн достъп на английски

„Murray Rothbard, Education Free and Compulsory“ - свободен онлайн достъп на 
английски

„Free at last“, Daniel Greenberg – за училището Съдбъри Вали, на английски
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http://www.transformevia.com/alf-summer
http://www.transformevia.com/alf-summer
http://summerhilldemocratics.net/
https://www.capital.bg/specialni_izdaniia/kids/2014/09/01/2369461_detskiiat_element_ili_svobodata_da_se_uchish_na_izbor/
https://www.sofialive.bg/city/frontalno/172-ogun-sledvaj-me.html
http://iztok-zapad.eu/books/book/1125
http://iztok-zapad.eu/books/book/1672/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%88-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://www.napraviuchilishte.org/wp-content/uploads/2013/11/neill.pdf
http://www.napraviuchilishte.org/wp-content/uploads/2013/11/Carl-R.pdf
http://www.napraviuchilishte.org/wp-content/uploads/2013/11/Education-Free-and-Compulsory.pdf
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ВИДЕО:

Кратка лекция на Яков Хехт за идеята на демократичното образование - с бг субтитри

Яков Хехт за демократичното образование - лекция от Първа национална среща 
за свободно развитие на образованието 2014 г., с български превод

Интервю с ученици и директора на демократичното училище в Хадера - с бг 
субтитри

Съмърхил - игрален филм, английски с български субтитри. 

Видео канал на ОДО, включително откъси от обучение с Яков Хехт през 2014 г.

Какво е самонасочено/самоизбирателно учене - бг субтитри 

Ако учениците създаваха собственото си училище - бг субтитри

Видео за демократичното образование - на английски, без бг субтитри

Демократизиране на образованието - на английски, без бг субтитри

САЙТОВЕ:

Общност за демократично образование, България 

AERO -  en, организация за ресурси в алтернативното образование

Eudec - en, европейска организация на демократичните училища 

Alliance for self-directed education -   en, алиансът включва личности като Питър 
Грей, Скот Ноел и Пат Фаренга, обединява различни форми, в които се прилага 
самонасочено учене

IDEA -  en, Институт за демократично образование на Америка

Summerhill school -  en, сайт на училището Съмърхил, Англия

Sudburry valley -  en, сайт на училището Съдбъри Вали, САЩ

Brandes -  en, сайт на училището Брандес, Хадера - Израел

Growing - блог с материали за демократично образование и самонасочено 
учене 

ФЕЙСБУК СТРАНИЦИ:

Общност за демократично образование

EUDEC - Европейска общност за демократично образование

Страница на Яков Хехт, автор на книгата “Демократично образование”
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https://www.youtube.com/watch?v=2uPi7tAFTL0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=t9WIlHEWBI4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=7Yujk2GGx_k
https://www.youtube.com/watch?v=k-oIg6Gm7UE
https://www.youtube.com/channel/UCE_hy6t6MpZwaWsvfyHuurQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=FbKQGNE1nUo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RElUmGI5gLc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=RhUx1pArrO4
https://www.youtube.com/watch?v=xBWQ69lDr-c
http://odo.bg/
http://www.educationrevolution.org/store/findaschool/democraticschools/
https://www.eudec.org/
https://www.self-directed.org/
http://democraticeducation.org/index.php/features/what-is-democratic-education/
http://www.summerhillschool.co.uk/
http://www.sudval.org/
http://www.democratics.org.il/site/index.asp?depart_id=125189&lat=en
https://magiblagoeva.wordpress.com/
https://www.facebook.com/ObshtnostZaDemokratichnoObrazovanie/
https://www.facebook.com/EUDEC/
https://www.facebook.com/yaacovhechtauthor/https:/www.facebook.com/yaacovhechtauthor/
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ФЕЙСБУК ГРУПИ: 

Направи демократично училище

EUDEC conferences - по принцип за хора, които са участвали в някоя от 
европейските конференции

Democratic education group

International Democratic Education Network

АВТОРИ НА МАТЕРИАЛА:

Катина Цолова и Нели Керемидчиева. И двете са сред създателите 
на Общност за демократично образование и Център за демократично 
учене. Катина до скоро беше учител там, в момента е по майчинство. Нели 
понастоящем е председател на сдружение „Общност за демократично 
образование“, родител в Център за демократично учене и главен инициатор на 
кинофестивал „(не)Възможното образование“.
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https://www.facebook.com/groups/1374896176068717/
https://www.facebook.com/groups/486358224777005/?multi_permalinks=1598695176876632&notif_id=1521207613467208&notif_t=group_activity&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/democraticeducation/
https://www.facebook.com/groups/744668629042215/


 (не)Възможното образование, 2018

* препратките са обозначени с подчертаване

60
М

ет
од

ъ
т 

М
О

Н
Т

Е
СО

Р
И МЕТОДЪТ МОНТЕСОРИ

История, Ценности, Принципи, Цели, Обучения за учители, Допълнителни ресурси

ИСТОРИЯ

Монтесори педагогиката е образователен 
метод и система, създадена и развита от д-р 
Мария Монтесори (1870 – 1952) в края на 19 
в. и началото на 20 в. Като лекар, антрополог 
и педагог, тя изучава децата от всички раси, 
културно и социално-икономическо положение 
повече от петдесет години. Нейното интензивно, 
научно-базирано наблюдение над човешкото 
същество, от раждането до зрялостта, ѝ позволява да 
извлече фундамента от философски, психологически 
и педагогически принципи. Те, заедно с широка гама 
от авто-дидактически материали, са известни като Монтесори метод на обучение.

Д-р Монтесори е родена на 31 август 1870 г. в Анкона, Италия. През 1896 г. тя 
става първата жена в Италия, която получава докторска степен по медицина. 
Скоро след началото на медицинската си кариера, д-р Монтесори се включва и 
в движението в Защита на правата на жените. Тя става известна с високите нива 
на своята компетентност при лечение на пациенти, но също така и с уважението, 
което показва към пациенти от всички социални прослойки. През 1897 г. д-р 
Монтесори се присъединява към изследователска програма в психиатричната 
клиника на Университета в Рим като доброволец. Работата инициира у нея дълбок 
интерес към нуждите на децата със затруднения в ученето. По-специално към 
работата на Жан Марк Итар и Едуард Сегуин,  които споделят нейното виждане, че 
„умственият дефицит е по-скоро педагогически, отколкото медицински проблем” 
и че „със специални образователни средства умственото състояние на тези деца 
с нарушения в развитието би могло да бъде значително подобрено”. Постепенно 
д-р Монтесори се убеждава, че ако подобни средства се приложат към деца без 
проблеми в развитието, то и у тях това би довело до умствено пробуждане и 
благоприятни изменения. През 1901 г. Мария Монтесори започва собствените 
си изследвания в образователната философия и антропология, води лекции и 
обучения на студенти. В книгата си “Education and Peace” (Образование и мир) д-р 
Монтесори описва създаването на този образователен подход със следните думи:

“Темата тази вечер “Моят метод” е една тема, която аз се чувствам 
неудобно да обсъждам. Дори бих казала (въпреки че слушателите може и да не ми 

повярват), че намирам тази тема за най-трудното нещо, върху което може да се изнася 
публична лекция поради причината, че аз не съм развила метод на обучение. В интерес 

на истината винаги се чувствам така, когато се опитваме да обсъждаме детската 
психология, тъй като психологията на детето, животът на неговата душа е това, 

което постепенно продиктува системата, която може да се нарече и педагогика, 
и метод на обучение. Всички други методи на обучение са взимали работата на 

определени възрастни хора за отправна точка и са се стремили да образоват или учат 
детето според програмите, продиктувани от възрастните. От своя страна аз вярвам, 

че самото Дете4 трябва да е отправната точка на образованието си – не детето, 
за което обикновено мислят хората, а по-скоро неговата съкровена душа, видяна от 

перспектива, която е била безпрецедентна преди появата на т.н. Монтесори метод.”

4 Детето в Монтесори педагогиката е в центъра на целия процес. Това се подчертава като “детето” се 
изписва с главна буква.
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Всички други методи на обучение са взимали работата на определени възрастни хора за отправна 
точка и са се стремили да образоват или учат детето според програмите, продиктувани от възрастните. 
От своя страна аз вярвам, че самото Дете2 трябва да е отправната точка на образованието си – не 
детето, за което обикновено мислят хората, а по‐скоро неговата съкровена душа, видяна от 
перспектива, която е била безпрецедентна преди появата на т.н. Монтесори метод.” 

 
    Първата Casa dei Bambini (Къща на децата) е 
официално открита на 6 януари 1907 г. в квартала Сан 
Лоренцо в Рим и в нея се обучават 60 деца на работници 
от този беден римски квартал. 

    Първият курс за обучение на 100 
студенти е организиран през 1909 г., 
а година по‐късно е публикувана 
и книгата „Il Metodo della Pedagogia 
Scientifica Applicato All'Educazione 
Infantile Nelle Case Dei Bambini (The 
Method of Scientific Pedagogy Applied 
to the Education of Children in the 
Children's Houses)” ) – първата книга 
на д‐р Монтесори. В нея тя казва, че 
образованието трябва да се развива 
според изследване и изучаване на 
това, от което се нуждаят децата, а н
според това, от което възрастните 
мислят, че имат нужда децата и че 
“Образованието не трябва вече да 
бъде само придатък на знание, а 
трябва да  поеме по нов път, 
търсейки проявлението на 
човешките възможности.” 

е 

а 

                                                             

    Последващите години са период н
огромно развитие на Монтесори 
метода. Монтесори общности, обучителни програми и училища се появяват по целия свят. 
Пътувания за лекции и изнасяне на публични речи ангажират д‐р Монтесори в Америка, но също 

 
2 Детето в Монтесори педагогиката е в центъра на целия процес. Това се подчертава като "детето" се 
изписва с главна буква. 
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официално открита на 6 януари 1907 г. в квартала 
Сан Лоренцо в Рим и в нея се обучават 60 деца на 
работници от този беден римски квартал.

    Първият курс за 
обучение на 100 студенти 
е организиран през 1909 
г., а година по-късно е 
публикувана и книгата 
„Il Metodo della Pedagogia 
Scientifica Applicato 
All‘Educazione Infantile Nelle 
Case Dei Bambini (The Method 
of Scientific Pedagogy Applied 
to the Education of Children 
in the Children‘s Houses)” 
) – първата книга на д-р 
Монтесори. В нея тя казва, че 
образованието трябва да се 
развива според изследване и 
изучаване на това, от което се 
нуждаят децата, а не според 
това, от което възрастните 
мислят, че имат нужда 
децата и че “Образованието 
не трябва вече да бъде 
само придатък на знание, а 
трябва да  поеме по нов път, 
търсейки проявлението на 
човешките възможности.”

    Последващите години са период на огромно развитие на Монтесори 
метода. Монтесори общности, обучителни програми и училища се появяват по 
целия свят. Пътувания за лекции и изнасяне на публични речи ангажират д-р 
Монтесори в Америка, но също така и във Великобритания и в цяла Европа. 
Във времето на възхода на фашизма в Европа, Монтесори училищата са 
затворени от нацистите, а книгите и изображенията са били изгорени. През 
1939 г. Мария Монтесори и синът ѝ, Марио, се преместват в Индия, за изнасяне 
на лекции, като първоначално възнамеряват да пътуват само за три месеца, но 
пътуването им е продължило седем години. В Индия Мария Монтесори обуча-
ва над хиляда индийски учители. Връщайки се към Европа, през 1947 г. тя се 
обръща към ЮНЕСКО с темата за “Образование и Мир” и получава номинация 
за Нобелова награда за мир през 1949 г. Мария Монтесори умира на 6 май 1952 
г., в компанията на сина си Марио, на когото тя завещава наследството от рабо-
тата си.

    Понастоящем Монтесори образователната система се използва в над 
22 000 Монтесори училища в 110 страни по света. Всички образователни 
Монтесори институции извършват дейността си като независими организации 
– Монтесори не е франчайз или защитена търговска марка.  
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ЦЕННОСТИ, НА КОИТО СЕ ОСНОВАВА МОНТЕСОРИ ОБРАЗОВАНИЕТО

    В центъра на образованието е отделното Дете и неговото цялостно 
(холистично), хармонично индивидуално естествено развитие.

    Д-р Монтесори вярва, че децата, 
които са поставени в среда, където 
дейностите са предназначени да 
подпомагат естественото им развитие, 
имат силата да се самообразоват, 
тъй като те се раждат с невероятни 
способности за учене и вътрешно 
желание да изследват, откриват 
и научават за света около себе 
си. Цялостният образователен метод 
се основава на човешките наклонности 
и цели да подпомогне всяко едно дете 

независимо от физическо състояние,  социална среда или специфични нужди 
да достигне максимума на своите възможности във всички сфери на живота. 

            „Истинската роля на образованието 

             е да помогне на живота. То е външна 

            помощ за детската душа в напредъка 

       към нейната еволюция“.

ПРИНЦИПИ

1. Уважение към Детето е основният принцип, върху който е изградена 
образователната система. Според д-р Монтесори: „Децата са човешки съще-
ства, на които дължим изключително уважение поради невинността им и по-
големите възможности за тяхното бъдеще.” 

Уважението е вплетено във всеки аспект на 
Монтесори обучителната среда и общуването 
в нея. То е изразено и в един от основните 
постулати на подхода, а именно „Следвай Детето”. 
В Монтесори средата детето разполага с времето, 
пространството, любовта и подкрепата да бъде 
себе си, да открива света по собствения си 
уникален начин и да може да се разкрива, разгръща 
и развива със своята индивидуална скорост. 

„Помогни ми да го направя сам”  е друг основен постулат на метода. Детето е 
в процес на формиране на своята същност и се нуждае учителят да му даде по-
лагащата му се независимост, изразена чрез процеса на подкрепа на развитие 
на самостоятелността.

2. Свобода в граници е още един от основните стълбове на философията за 
истинската Монтесори среда. Но свободата, върху която се гради методът, не 
трябва да се обърква с недисциплинираност. Тази свобода условно може да се 
класифицира в следните направления:
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• Свобода на движение и общуване, из-
разяваща се в ролята на Детето като 
активен участник в процеса на своето 
обучение. То е свободно да се движи в 
класната стая и самò да избира място-
то, на което се чувства комфортно да 
работи - самò или в група. Монтесори 
педагогът е само фасилитатор или гид в 
този процес.

• Свободата на избор на активност е от-
разена в подхода чрез правото на деца-
та сами да избират кой обучителен материал да използват.

• Свободата на повторение е възможността, която те имат да се обучават 
(играят или „работят”) с отделните Монтесори активности по колкото 
време пожелаят в рамките на т.н. Монтесори „работен цикъл”. Според д-р 
Монтесори извършването на обучителни действия от Детето (т.н. „работа 
на Детето”) е много различна от това, което възрастните влагат в поня-
тието „работа”. Когато възрастния човек  „работи”, той цели постигането 
на определена цел и спира работа, когато целта е постигната. При децата 
обаче М. Монтесори открива различна закономерност – те не „работят”, 
за да постигнат външна цел, а имат вътрешна такава и ще повтарят едно 
и също действие, следвайки своя несъзнателен вътрешен подтик, докато 
тази лична вътрешна цел не е постигната. Това е индивидуалната пътека 
на всяко Дете за придобиване на нови умения и/или знания.

 В Монтесори философията свободата е процес, който подпомага детето в 
себеутвърждаването му и се основава на идеята, че колкото по-голяма е спо-
собността на човека да взима отговорни решения, толкова по-голяма е лична-
та му свобода, в резултат на което той засилва и калява волята си. Свободата и 
границите очертават рамката, в която детето се учи да взима решения и те се 
променят с нарастването на способностите на детето. За да могат да развият 
самодисциплина (вътрешна дисциплина), децата имат нужда от организация и 
именно границите отразяват това схващане в Монтесори принципите. Свобода-
та на едно дете се ограничава от свободата на останалите членове на групата. 
Дисциплината в светлината на метода е самоусъвършенстване, което се случва 
чрез възможността децата да преживеят и разберат последствията от своите 
действия, а задължение на Монтесори учителя е да им помогне да усещат сво-
бодата в границите на физическата и психологическа безопасност. Границите 
също така са правила и механизми, които подкрепят детето в процеса на въз-
приемане на социалните и обществени норми. Ако свободата се възприема 
като липса на дисциплина, то тя се превръща в препятствие пред детето и на-
рушава неговата пълна концентрация в процеса на самоутвърждаване. Липс-
ващите граници стимулират децата да изпадат в крайности на поведението си, 
търсейки тези граници. 

„Затова, когато говорим за свободата на малкото дете, ние нямаме предвид 
насърчаването на външни действия, водещи до безредицата, която децата, 
оставени свободно, правят в резултат от безцелната си дейност, а разбираме 
освобождаване от препятствията, които могат да спънат нормалното им разви-
тие.“ (М. Монтесори).

3. Попиващ ум e още един от основополагащите принципи на Монтесори 
метода. Това е забележителна мисловна способност, която позволява на 
детето да попива знания бързо и без усилия. „Мнoгo хора твърдят, както и аз, 
че най-важната част от живота на човека са не годините, прекарани в универси-
тета, а първият период - от раждането до 6 години. Това е времето, през което 
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човешката интелигентност се формира. Но не само интелигентността, а и всич-
ките ѝ психологически сили.» (М. Монтесори). 

Монтесори забелязва, че малките деца учат по уникален начин, още от 
преди раждането до 6-годишна възраст, като подсъзнателно попиват всичко 
около себе си и фактически се самоизграждат. Тя го описва като «Попиващ ум» 
и сравнява детския ум с гъба, защото детето буквално попива информация от 
средата чрез сетивата си и се самосъздава просто докато живее. То прави това 
лесно и естествено, без съзнателно усилие. 

Детето попива майчиния език, 
култура, религия, предразсъдъци, 
обичаи, манталитет, навиците 
на своята нация и родно място, 
въплъщавайки ги в себе си, и 
започва да ги обича. През първите 
6 години от живота си, детето има 
съзнание, което функционира много 
различно от това на възрастния, тъй 

като подсъзнателно попива огромно 
количество информация, буквално 
въплъщавайки в себе си усещанията 
и впечатленията, получавани от 
заобикалящата го среда без усилие 
и без да осъзнава, че го прави. Д-р 
Монтесори твърди: 

Този удивителен «Попиващ ум» 
превръща детето във възрастен. 
Всеки личен елемент, попит от 
детето, остава завинаги у него 
и дори да има някаква причина 
по-късно то да го отхвърли, нещо 
от него винаги ще му напомня за 
това. 

4. Чувствителните периоди  - в своята книга „Тайната на детството” Мария 
Монтесори сравнява сетивните периоди с пламък и ги нарича „съществени 
за живота” на човека. Сетивните периоди се припокриват и съвпадат по 
време; могат да бъдат паралелни или да се различават по продължителност. 
Сетивните периоди съществуват само в процеса на развитие и не могат да 
бъдат открити при възрастните. Сетивните периоди са етапи в развитието на 
детето, през които, ако отговорим на нуждите на детето, то учи без усилие. 
Сетивните периоди са най-забележими и многобройни през първата равнина 
от развитието на детето (3-6 г.) и всеки човек минава през серия отскоци в 
обучението през годините от 0 до 6. М. Монтесори обяснява това поведение 
с развитието на специфични области от човешкия ум. Тя наблюдава няколко 
такива периода, през които детето е особено чувствително към определен 
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тип стимули или взаимодействия. През тези периоди е много лесно за децата 
да придобият определени умения, свързани с дадена чувствителност. След 
като чувствителният период за определена способност отмине, развитието 
на мозъка прогресира през точката, през която информацията може да 
бъде просто попита. След това детето трябва да бъде научено на дадената 
способност чрез съзнателно усилие за достигане на целта, което обаче не би 
дало толкова добър резултат. Възрастните трябва да наблюдават поведението 
и дейностите на децата, за да разберат в какъв чувствителен период са те:

• За език: от раждането до 5-6 години.

• За ред: ориентировъчно между 1 и 3 години.

• Сетивно усъвършенстване: от раждането до около 4 години.

• Усъвършенстване на двигателните умения: между 1 ½ и 4 години.

• Чувствителност към малките предмети: този период е между 1 ½ и 2 ½ 
години.

• Социални умения: от около 2 ½ до 6 години.

5. Специално подготвената среда в 
обучителните Монтесори институции 
предлага главните елементи за 
оптимално развитие. Когато тя 
предоставя мотиви за конструктивна и 
целенасочена дейност, всички енергии 
се концентрират заедно. Атмосферата 
в подготвената среда трябва да 
е приятна, отпускаща, спокойна, 
неутрална, топла, да не е конкурентна, 

да подканва детето да участва, така че то да може да изпълни желанието на 
вътрешната си воля. Средата трябва да е аранжирана според принципите 
на простотата, реалността, природата, красотата, чистотата, простора, 
подвижността, свободата и развитието на социален живот. Монтесори средата 
е като детски дом и прилича повече на дом, отколкото на класна стая - свят 
с детски размери, направен специално за децата. Стените са боядисани в 
неутрални цветове. Има пердета на прозорците, истински растения и постелки 
на пода. Картините са окачени на нивото на децата и показват хора, предмети 
и сцени от истинския живот. Мебелите са с детски размери, леки и лесни 
за пренасяне. Направени са от дърво, за да се мият и местят лесно. Всичко 
в средата може да бъде достигнато от децата. Стаята е подредена според 
различните дейности и занимания: заниманията от реалния живот, сензорни, 
езикови, математика, география, биология, приложни изкуства и др. В двора 
трябва да има място за тичане, скачане, хвърляне, катерене, строене, копаене, 
игри с пясък и вода и т.н.

6. Подготвената среда включва специални-
те Монтесори материали, помагащи на децата 
да развият важни познавателни умения. 
Тези материали са инструментите, които 
задоволяват и стимулират интелектуалното 
им развитие до пълния им потенциал. 
Материалите приканват детето да действа 
активно, да се концентрира и да изпитва 
радост от работата си. Те индиректно го 
подготвят за бъдещо обучение, тъй като в 
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повечето от тях има вградени научни концепции. Те са степенувани от прости 
към сложни, от конкретни към абстрактни и имат вграден контрол на грешката. 

7. Монтесори обучението е организирано в смесени възрастови групи. Тази 
структура в Монтесори средата поощрява развитието на социални умения, 
тъй като децата учат едни от други. По-големите деца са за пример, обичат 
да помагат и да учат малките. Те се научават на търпение и толерантност към 
по-малките си приятели. Често са добри съдии на конфликти и добри помощ-
ници в нужда. Малките пък учат по-лесно от по-големите и се опитват да им 
подражават и по-бързо да се научат да правят това, което големите вече могат.

8. Основополагаща в развитието на Монтесори философията е и теорията за 
четирите равнини на развитие, през които преминава човек от своето раждане 
до достигане на зрялост.

Според традиционното образование и обучение има само една равнина на 
равитие, която започва на 6 годишна възраст и завършва в университета (18-24 
г.). Развитието на човек е линейно, т.е. с възрастта ставаме по-интелигентни и 
учим с по-голяма лекота.  Д-р Монтесори, от друга страна, предлага холистична 
гледна точка за развитието на човека, като взима под внимание физическите, 
социалните, умствените, емоционалните и психологическите аспекти на 
развитието. Според нея развитието е „серия от прераждания“.

Теорията за четирите равнини се основава на директни, антроплогични 
наблюдения върху детето. Наблюдението доказва, че успешното завършване 
на един етап от развитието води до осъществяването и изпълнението на 
следващия.

Хронологически равнините се разделят по следния начин: Равнина I – Ранно 
детство (0-6 години),  Равнина II – Детство (6-12), Равнина III – Юношество 
(12-18) и Равнина IV – Зрялост (18-24). Всяка равнина се подразделя на два 
тригодишни периода, като първите три години са години на изграждане, а 
следващите три – на кристализация и затвърждаване. Първите три години и на 
четирите равнини започват с несигурност и ново развитие, характеристиките 
се променят дори и при незавършена успешно предишна равнина. Първата и 
третата равнина са паралелни една на друга. Те са „по-неспокойни” периоди, 
периоди на създаване. Втората и четвъртата също са паралелни, но те са 
периоди на спокойствие. Отделните равнини се отличават със следните 
характеристики:

Ранно детство (0-6 години) 
През периода на ранното детство детето трябва да изгради себе си, да се 
ориентира, да открие своята принадлежност и да класифицира фактите 
от реалността.  Това е времето на адаптирането му към културата, в която 
живее. То учи какво означава да бъде част точно от тази култура, като в 
началото е наблюдател на своето семейство и живота в него. Най-съществен 
за развитието на детето от три до шест години е откритият и наречен от д-р 
Монтесори Попиващ ум (Absorbent Mind). Той помага на детето да приема 
заобикалящата го среда и информация,  да учи без усилия и докато през 
първите три години този процес е несъзнателен, след това детето го осъзнава 
посредством движението, ръцете и езика.

През ранното детство завършва развитието на нервната система, 
церебелума (малкия мозък) и скелета. Детето започва целенасочено да 
използва за захващане палец, показалец и среден пръст.  Развива равновесие 
и по-рядко пада докато ходи или тича. Водено от сетивните периоди, детето 
манифестира тенденциите, характерни за всеки човек, а именно – изследване, 
ориентация, общуване и т.н.
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От третата до шестата година се изграждат основният характер, както 
и волята, интелигентността, паметта и мисленето чрез подходящи 
конструктивни активности и тяхното повторение. Работата с ръцете води до 
развиване на осъзнаване, концентрация и интелигентност. Постепенно детето 
се включва в семейния живот. То търси независимост и казва „Помогни ми да 
се справя сам».

Детство (6-12 години)

През тези шест години детето започва да разсъждава и да задава въпросите 
„защо, как, кога”.

Във физически план детето израства на височина, заоблените бебешки 
черти изчезват, променя се косата, сменят се зъбите. От конкретното учене 
детето преминава към абстрактно и се отваря към света. Това е периодът на 
интелектуален растеж и проучване, развитие на въображението, на моралните 
ценности. Развива се чувството за справедливост и честност. Не се учудвайте, 
ако детето ви отказва да бъде прегръщано, например, на обществени места. 
То възприема това като „бебешко отношение” и иска да бъде силно и дръзко. 
Между шестата и дванадесетата си година детето е самоуверено и отстоява 
правата си, може да се държи непокорно и предизвикателно. На тази възраст 
децата искат да правят това, което правят и възрастните, предпочитат работата 
в група, да излизат с приятели и имат герои, които боготворят. Те създават свое 
микрообщество, имат таен език, жаргон и собствени правила на поведение.

Юношество (12-18 години)

Юношеството е времето, когато си задаваме въпроса „Какво ще правя с 
живота си?”, започваме да търсим своето призвание, за да дадем нашия принос 
към човечеството.

През тази равнина на развитие се забелязва намаляване на интелектуалните 
възможности, но все пак се достига абстрактно ниво на умствените 
способности и едно по-високо ниво на логика и разсъждение.

Между дванадесетата и осемнадесетата си година човек е колеблив и много 
чувствителен към критика и присмех. Проявяват се нетърпимост, съмнения, 
комплекси за малоценност, буйни емоции. На тази възраст много лесно 
юношите се обезкуражават и е необходимо да се отнасяме към тях с уважение. 
Особено важно за тях е да са приети от групата, от своите връстници. На тази 
възраст се забелязва и влечение към изкуството.

Зрялост (18-24 години)

Последната равнина е равнината, която финализира нашето развитие. 
Човек е силен и здрав. Той има огромни способности за работа, защото вече 
е функциониращ член на обществото. Погледът му се простира към цялото 
човечество.

Д-р Монтесори смята, че освен детето има още два други важни компонента 
в обучението и образованието, а именно подготвената среда и подготвеният 
преподавател, отговарящи на спецификите на различните равнини на развитие 
и познаващи ги. Това би гарантирало успешното завършване на една и преми-
наване към друга равнина на развитие.

Разбира се, колкото по-добре родителите познават особеностите в 
развитието на своето дете, толкова по-добре те биха могли да създадат 
подходящи условия за това и у дома.  Съвместната работа на преподаватели 
и родители е ключът към щастието на децата, както и към развиването на 
индивидуалните способности и заложби на всяко дете.
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Бих искала за завърша с една мисъл на д-р Мария Монтесори: „Ние трябва 
да преведем човека, да го преведем с търпение и увереност през всичките 
равнини на образованието и обучението. Трябва да сложим всичко пред 
него: училището, културата, религията, самия свят. Трябва да му помогнем 
да развие в себе си онова, което ще го направи способен да  разбира. Това не 
са само думи. Това е ролята на обучението и образованието. Това ще бъде 
подготовката за установяването на мира, защото мирът не може да съществува 
без справедливост и без човек, надарен със съвест и индивидуалност.”

9. Ролята на възрастния - Монтесори преподавателят (водещ) е много важна, 
тъй като той приготвя и се грижи за средата, която трябва да посрещне дет-
ските нужди за себеизграждане, докато детето взаимства от нея. Възрастният 
служи за свръзка между средата и детето, готов е да дава насока, но без да се 
намесва в усилията, които детето полага, или да налага волята си над децата. 
Той поощрява уважението, любопитството, творчеството, поемането на отго-
ворност и демонстрира правилното използване на материалите. Той внима-
телно наблюдава развитието на всяко дете. Кога и как да се намесва, са едни 
от най-важните му таланти. Малкото дете е любопитно за всичко и се нуждае 
от свободата да се движи и да изследва средата (в определени граници, като 
не нарушава спокойствието и концентрацията на другите и проявява уважение 
към тях и средата). То трябва напълно да се ангажира със средата, като свобод-
но избира заниманията, задоволяващи нуждите му, без ограничение за това 
колко дълго може да работи с избрания материал. Следните пет характеристи-
ки са отличителни за Монтесори преподавателя:

1. Има вяра 
    „Учителката, когато започне да работи в нашето училище, трябва да има вя-
рата, че Детето ще разкрие себе си чрез работа (дейност)” – д-р Мария Монте-
сори, «Попиващият ум»”.

Една от най-големите разлики между Монтесори учителите и 
традиционните учители е начинът, по който учителят възприема Детето. За 
да е способен да „следва Детето”, на него му е необходима огромна вяра, за 
да обуздае себе си и наистина да позволи на детето да поеме водачеството. 
Естественият инстинкт на възрастния е да поеме лидерството пред децата. Но 
Монтесори учителите разбират, че с внимателно наблюдение и подходящо 
подготвена среда възрастните могат да са „в знаенето”, без да се налага да са 
във водачеството.

 
2. Различен фокус

Монтесори учителите не са в центъра в класната стая. Вместо върху тях 
фокусът е върху детето, на което са осигурени подходящите активности и 
възможности да извлече максимална полза за своето обучение. Както Мария 
Монтесори казва „...Учителката трябва да вярва, че детето пред нея ще покаже 
истинската си природа, когато открие работа, която го привлича. Така че за как-
во трябва да е нащрек тя? За момента, когато детето започне да се концентри-
ра.“

 
3. Напътства - ролята на учителя е като на напътстващ помощник, планинският 
водач, чиято жизненоважна помощ позволява на всеки малък изследовател да 
достигне своя личен зенит.

„Но когато… работата е в резултат на вътрешен, инстинктивен импулс… 
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тя предполага съвършено различно естество. Такава работа е омайваща, 
неустоима и тя издига човека над отклоненията и вътрешните конфликти. 
Такава е работата на изобретателя, на октривателя, героичните усилия 
на изследователя или творческите пориви на твореца – такава е работата 
на хората, надарени с такава извънредна сила, която им дава възможност 
да преоткрият инстинкта на биологичния си вид в рамките на своята 
индивидуалност. ” - д-р Мария Монтесори, „Тайната на детството”.

 
4. Наблюдава - Монтесори учителят подготвя средата (класната стая) въз 
основа на внимателно и непрекъснато наблюдение на всяко дете. Когато 
децата се занимават с избраната от тях дейност, учителят може да се отдалечи 
и да позволи на децата да учат с тяхната собствена скорост и не е необходимо 
той да се грижи за мотивацията. Децата са водени от собствената си вътрешна 
нужда за открития.

 „Така ние открихме, че образованието не е нещо, което учителят прави, а то 
е естествен процес, който се развива спонтанно във всяко човешко същество. 
То не се осъществява чрез слушане на думи, а чрез силата на преживявания, 
които детето получава, действайки в заобикалящата го среда.” - д-р Мария 
Монтесори, „Попиващият ум.”

 
5. Въздържа се

Монтесори учителите правят индивидуални или малки групови уроци 
докато се движат из класната стая. Уроците са достъпни, опростени и целящи 
да въвлекат детето, така че то да пожелае да продължи откривателството 
самò. В момента, в който детето се ангажира, Монтесори учителят отстъпва на-
зад и се въздържа от поправяне, допълване или друго вмешателство.

„Когато детето покаже интерес в дадено нещо, учителят не трябва да се 
намесва, защото този интерес отговаря на природните закони и открива един 
цял цикъл на нови дейности. Но първата стъпка е толкова нежна и деликатна, 
че едно докосване може да я накара да изчезне като сапунен мехур, а с нея 
изчезва и цялата красота на настоящия момент. Учителят сега трябва да е 
много внимателен - да не се намесва означава да не се намесва по никакъв 
начин.“ - д-р Мария Монтесори, „Попиващият ум”. 

ЦЕЛИ

Според д-р М. Монтесори „показател за правилността на образователния 
процес е щастието на Детето”. В резултат на обучението си в тази среда децата 
развиват:

- Самостоятелност;

- Самоувереност – желаят да поемат риск, не се страхуват от грешки;

 - Концентрация и устойчивост на вниманието;

- Самодисциплина или вътрешна дисциплина – постига се чрез т.н. процес 
на “нормализация”, който е в резултат на предлаганата от учителя защита 
и предпазване на “най-доброто” в детето чрез свободния избор на носеща 
радост и удовлетворение работа и свободата за фокусиране върху нея колкото 
е необходимо на детето и чрез последващото развитието на способност за 
концентрация, чувство на обновеност и добронамереност към другите;
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- Развитие на изпълнителните функции на мозъка;

- Любов към ученето и творчеството;

- Уважение към средата и другите.

В България Монтесори образованието е достъпно за деца от 1 до 
12-годишна възраст, чрез предлагани услуги за ранно образование и грижи, 
детски градини и начални училища. Броят на Монтесори училищата в България 
непрекъснато нараства с над 10 училища и центрове в цялата страна. По-
голямата част от тях са частни детски градини и училища, с увеличаване на 
броя на класните стаи в рамките на системата за общинските детски градини и 
държавни училища. 

КЪДЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ 

Обучения в България в момента се провеждат в:

-  СУ „Св. Климент Охридски”, ФНПП като следдипломна квалификация. 

За повече информация: https://www.facebook.com/montessoriforteachers/ 

чрез Институт Монтесори България

Дистанционно обучение   

В чужбина има много различни образователни институции, които обучават 
Монтесори учители. Курсовете са с различна продължителност, структура и фи-
нансова стойност. Най-известните от тях са:

Association Montessori Internationale (AMI)

Maria Montessori Institute (MMI)

Montessori Center Internationa 

North American Montessori Center

Age of Montessori 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ

На български има вече издадени доста книги за метода:

Тук можете да разгледате книгите на издателство Асеновци

Издателство Колибри издаде тези два сборника:

100 занимания по системата Монтесори, за да подготвим детето си да чете и пише

60 занимания с моето бебе по системата Монтесори
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https://sites.google.com/view/montessoriforteachers/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://www.facebook.com/montessoriforteachers/
http://imontessori.bg/teachers-training/
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-482009131979900/
https://montessori-ami.org/
https://www.mariamontessori.org/
https://moodle.montessori.org.uk
http://www.montessoritraining.net/?gclid=CjwKCAjw8r_XBRBkEiwAjWGLlNSlTDOLf6MsfiMTJNJDw5HyHQqgQoCTiEDv5sz6jRKC_LXLinv1ahoChN0QAvD_BwE
https://www.training-ageofmontessori.org/
https://asenevtsi.com/index.php/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8?limitstart=0
http://www.colibri.bg/knigi/1528/mari-elen-plas-100-zanimaniq-po-sistemata-montesori-za-da-podgotvim-deteto-si-da-chete-i-pishe
http://www.colibri.bg/knigi/1411/mari-elen-plas-60-zanimaniq-s-moeto-bebe-po-sistemata-montesori
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Издателство Сиела пък пусна на пазара:

Как да отгледате удивително дете. Методът „Монтесори“

От издателство Изток-Запад: Методика на ранното развитие 
на Мария Монтесори

Много споделяния на материали има във фейсбук групата 
”Монтесори у дома”, както и в различни блогове на практикува-
щи Монтесори учители като например: 

http://www.montessori-bulgaria.com/blog/?lang=BG

http://montessoriundertherainbow.blogspot.bg/

http://imontessori.bg/

Използвана литература:

„Попиващият ум”  и „Да откриеш детето” на М. Монтесори, пре-
водни материали от лекции от AMI  и MCI Монтесори обучения и от лекции на 
Мария Монтесори.

АВТОР НА МАТЕРИАЛА:

Мирослава Иванова е 
Монтесори педагог, с диплома 
от NAMC (North American 
Montessori Center), 2011г., 
магистър специален педагог 
и основател на Фондация 
„Детство под дъгата”. По-
следните 10 г. Мирослава 
съсредоточава усилията 
си за популяризиране и 
осигуряване на възможности 
на повече деца и родители да 
се докоснат до ползите, които 
дава Монтесори обучението. 
Тя вярва в неограничените 
възможности на децата 
и с радост им помага да 
разцъфтят и развият своята 
уникалност и потенциал.

E-mail за контакт: mirosiv@
gmail.com

тел.: +359 889 310 534
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https://ciela.com/kak-da-otgledate-udivitelno-dete-metodat-montesori.html
http://iztok-zapad.eu/books/book/2099/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://iztok-zapad.eu/books/book/2099/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://www.facebook.com/groups/AtHomewithMontessori/
https://www.facebook.com/groups/AtHomewithMontessori/
http://www.montessori-bulgaria.com/blog/?lang=BG
http://montessoriundertherainbow.blogspot.bg/
http://imontessori.bg/
http://montessoriundertherainbow.blogspot.bg/p/blog-page.html
http://montessoriundertherainbow.blogspot.bg/p/blog-page.html
mailto:mirosiv@gmail.com
mailto:mirosiv@gmail.com
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История, Цели, Ценности, Принципи, Структура на училището, Начини за учене, 
Учителят, Средата, Практики и инструменти, Ролята на родителите, Обучения, 
Допълнителни ресурси

ИСТОРИЯ

Първото Валдорфско 
училище отваря 
врати на 7 септември 
1919 г. за децата на 
работниците от цигарената 
фабрика Валдорф-
Астория в Щутгарт, 
Германия. Основател на 
Валдорфската педагогика 
е Рудолф Щайнер, 
австрийски философ 
и учен, създател на 
антропософията.

След Първата световна война Европа изпада във финансова нестабилност, 
а в Германия много хора изпитват лишения. Рудолф Щайнер е убеден, че 
пътят да се подпомогне възстановяването на Германия от загубата на войната 
и икономическата разруха минава през образованието. И то образование за 
всички деца, а не само за децата на по-заможните жители. И така, с подкрепата 
на Емил Молт, собственик на  цигарената фабрика 
Валдорф-Астория, създава първото Валдорфско 
училище. За Щайнер педагогиката не е наука, а 
изкуство и урокът също трябва да бъде изграден като 
произведение на изкуството.

Днес има над 1056 училища и над 2000 детски 
градини в 61 страни по света.

ВАЛДОРФСКА ПЕДАГОГИКА 

 

История, Цели, Ценности, Принципи, Структура на училището, Начини за учене, Учителят, Средата, 
Практики и инструменти, Ролята на родителите, Обучения, Допълнителни ресурси  

 

История 

Първото Валдорфско училище 
отваря врати на 7 септември 1919 г. 
за децата на работниците от 
цигарената фабрика Валдорф‐
Астория в Щутгарт, Германия. 
Основател на Валдорфската 
педагогика е Рудолф Щайнер, 
австрийски философ и учен, 
създател на антропософията. 

След Първата световна война 
Европа изпада във 
финансова 
нестабилност, а в 
Германия много 
хора изпитват 

лишения. Рудолф Щайнер е убеден, че пътят да се подпомогне възстановяването 
на Германия от загубата на войната и икономическата разруха минава през 
образованието. И то образование за всички деца, а не само за децата на по‐
заможните жители. И така, с подкрепата на Емил Молт, собственик на  цигарената 
фабрика Валдорф‐Астория, създава първото Валдорфско училище. За Щайнер 
педагогиката не е наука, а изкуство и урокът също трябва да бъде изграден като 
произведение на изкуството. 

Емил Молт

Първото Валдорфско училище 

Днес има над 1056 училища и над 2000 детски градини в 61 страни по света. 

 

 

 

 „Валдорфското училище не трябва да бъде училище, но трябва да бъде преди всичко предучилище за 
голямото училище, което самият живот представлява за човека. В училище ние всъщност трябва не да 
учим, за да можем нещо. Но в училище трябва да учим, за да можем да учим винаги от живота.“ 
(Рудолф Щайнер, 1922 г. GA 305, „Духовно‐душевните градивни сили на възпитателното изкуство“). 

ВАЛДОРФСКА ПЕДАГОГИКА 

 

История, Цели, Ценности, Принципи, Структура на училището, Начини за учене, Учителят, Средата, 
Практики и инструменти, Ролята на родителите, Обучения, Допълнителни ресурси  

 

История 

Първото Валдорфско училище 
отваря врати на 7 септември 1919 г. 
за децата на работниците от 
цигарената фабрика Валдорф‐
Астория в Щутгарт, Германия. 
Основател на Валдорфската 
педагогика е Рудолф Щайнер, 
австрийски философ и учен, 
създател на антропософията. 

След Първата световна война 
Европа изпада във 
финансова 
нестабилност, а в 
Германия много 
хора изпитват 

лишения. Рудолф Щайнер е убеден, че пътят да се подпомогне възстановяването 
на Германия от загубата на войната и икономическата разруха минава през 
образованието. И то образование за всички деца, а не само за децата на по‐
заможните жители. И така, с подкрепата на Емил Молт, собственик на  цигарената 
фабрика Валдорф‐Астория, създава първото Валдорфско училище. За Щайнер 
педагогиката не е наука, а изкуство и урокът също трябва да бъде изграден като 
произведение на изкуството. 

Емил Молт

Първото Валдорфско училище 

Днес има над 1056 училища и над 2000 детски градини в 61 страни по света. 

 

 

 

 „Валдорфското училище не трябва да бъде училище, но трябва да бъде преди всичко предучилище за 
голямото училище, което самият живот представлява за човека. В училище ние всъщност трябва не да 
учим, за да можем нещо. Но в училище трябва да учим, за да можем да учим винаги от живота.“ 
(Рудолф Щайнер, 1922 г. GA 305, „Духовно‐душевните градивни сили на възпитателното изкуство“). 
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Това означава, че знанията, които даваме на 
детето, не трябва да бъдат закостенели, а живи, 
такива, които ще израстват заедно с него и в ня-
какъв момент детето ще бъде в състояние да ги 
ревизира, да ги промени, да ги надгради, да си 
създаде свое виждане, но в него ще е останало 
зрънцето, кълнът на ученето и те ще се развиват 
през целия живот. 

ЦЕЛИ

Изграждане на цялостни личности, свързани с 
околния свят и обществото.

Основната цел на Валдорфската педагогика, 
според нейния създател Рудолф Щайнер, е 
да развие свободни човешки същества, които 

са способни да задават цел и насока на живота си. В края на обучението 
стремежът е да имаме автентични и социално отговорни личности, които 
допринасят за общността с най-добрите свои способности.

Идеята е това, с което 
детето е дошло на земята, 
да получи най-добрите 
условия за развитие, така че 
то да разгърне своите дарби 
и способности, с които да се 
реализира в живота.„Възпи-
тателното изкуство трябва 
да се състои в следното: 
Възпитателят да създава ус-
ловията, при които неговите 
питомци могат да се раз-
виват свободно“. (Рудолф 
Щайнер, GA 294, 1919 г. “Пе-
дагогическо изкуство“).

А според Хенк Менес, 
начален учител от 
Холандия и лектор във 
втория валдорфски 
обучителен семинар в 
България, „Децата идват на земята спящи. Нашата работа като учители е да ги 
събудим, но не с трясък, а това да стане меко и плавно, да ги свалим на земята 
с парашут.“ Това се постига именно чрез методите на преподаване и обучение 
във Валдорфската педагогика, които събуждат децата за живота и за всичко, 
което трябва да бъдат и да правят като пълноценни личности в околния свят и 
обществото. 

 

Рудолф Щайнер (1861-1925) 

 

Надпис на вратата на библиотеката в училище 
"Michael Hall" във Великобритания:  

„Знанието е безплатно в библиотеката. Само си 
донесете  собствен съд…“ 
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ЦЕННОСТИ

Детето трябва 
да развие 
здравословен усет 
към природата и 
хората, общността 
и мястото, 
където живее. 
Валдорфските 
учители смятат, че 
ако детето можеше 
да се изрази по 
този начин, то би 
ни казало „Научи 
ме да бъда човек“. 
И всички възрастни 
трябва да са наясно 
с това, че те са модел за подражение, който детето следва.

Наред с математиката и изучаването на родния език, биологията, 
географията и историята също са много важни. Валдорфските преподаватели 
казват, че чрез историята детето се свързва с хората, живели преди него, а чрез 
географията – с хората, които живеят едновременно с него. Тази свързаност 
със света трябва да бъде пълноценна и обогатяваща личността. 

ПРИНЦИПИ

„Светът е добър“, „Све-
тът е красив“, „Светът е 
истинен“, заедно със 7-го-
дишните периоди в живота 
на детето,  са трите опорни 
точки, на които стъпва учи-
телят и възпитателят във 
Валдорфската педагогика. 
(Във валдорфската 
педагогика е възприето 
учителят в детската 
градина да се нарича 
възпитател, а не учител, за 
разлика от значението и 
функциите на възпитателя 
като длъжност, възприети 
в България).

Възприема се, че 
детето има потребност 
от различни неща във 
всеки един от тези три 

периода – от 0 до 7 г., от 7 до 14 г. и от 14 до 21 г. (вж. таблицата) и в зависимост 
от това е различен и начинът, по който се преподава на детето във всеки от 
тях. За първия период е характерно ученето чрез подражание, за втория – 
детето трябва да преживее красотата в света - ученето става чрез удивление 
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Ценности 

Детето трябва да развие здравословен 
усет към природата и хората, общността и 
мястото, където живее. Валдорфските 
учители смятат, че ако детето можеше да 
се изрази по този начин, то би ни казало 
„Научи ме да бъда човек“. И всички 
възрастни трябва да са наясно с това, че те 
са модел за подражение, който детето 
следва. 

Наред с математиката и изучаването на 
родния език, биологията, географията и 
историята също са много важни. 
Валдорфските преподаватели казват, че 
чрез историята детето се свързва с хората, 
живели преди него, а чрез географията – с 
хората, които живеят едновременно с него. Тази свързаност със света трябва да бъде пълноценна 
и обогатяваща личността.  

 

Принципи 

„Светът е добър“, „Светът е красив“, 
„Светът е истинен“, заедно със 7‐
годишните периоди в живота на 
детето,  са трите опорни точки, на 
които стъпва учителят и 
възпитателят във Валдорфската 
педагогика. (Във валдорфската 
педагогика е възприето учителят в 
детската градина да се нарича 
възпитател, а не учител, за разлика 
от значението и функциите на 
възпитателя като длъжност, 
възприети в България). 

Възприема се, че детето има 
потребност от различни неща във 
всеки един от тези три периода – от 
0 до 7 г., от 7 до 14 г. и от 14 до 21 г. 
(вж. таблицата) и в зависимост от 
това е различен и начинът, по който 

се преподава на детето във всеки от тях. За първия период е характерно ученето чрез 

Част от двора на детската градина в училище "Michael Hall", 
Великобритания ‐ често неравностите и хълмистият релеф са у
проектирани, за да развиват децата уменията и сетивото си за баланс 
по естествен начин 

мишлено 
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подражание, за втория – детето трябва да преживее красотата в света ‐ ученето става чрез 
удивление и творческо пресътворяване на всеки урок, през третия период детето търси 
автентичността и истината в живота – реална наука, задаване на идеали за цял живот.  

Друг основен принцип е да се даде възможност детето да учи с цялото си тяло, а не само с 
главата. Това ще рече, че материалът се преподава първо през движението на краката и ръцете, 
после през предизвикването на вътрешно отношение и чувство към темата, най‐често това е 
удивление, и едва след това да се даде като понятие, което да бъде запомнено от ума.  

Валдорфската педагогика представлява преди всичко учене чрез преживяване, чрез опитване, 
чрез преминаване през обучителния процес с цялото тяло, затова по време на урока децата ходят 
или изписват във въздуха думи и букви, разместват се, групират се, правят откритие и едва след 
всичко това записват в тетрадките какво са открили като извод или правилото, дадено от учителя, 
но преживяно от тях. Наученото по този остава трайно, като познание, което човек може да 
надгражда или да подлага на съмнение и да допълва с нови знания. 

 

Във Валдорфската педагогика се приема, че човек има 12 сетива и във всеки един от трите 
периода има по 4 сетива, които трябва да се развиват и обгрижват. В периода до 7 г. това са: 
сетивото за движение, сетивото за равновесие, сетивото за живот и за допир. За следващия 
седемгодишен период от 7 до 14 г. това са: сетивото за мирис, за вкус, за зрение и за топлина, а 
през третия период от 14 до 21 г. – сетивото за слух, сетивото за говор, сетивото за мислене и 

източник:  http://www.christopherushomeschool.org/ чрез  блога „Фейландия“ 
http://feylandia777.blogspot.bg/2013/03/4‐14.html 

и творческо пресътворяване на всеки урок, през третия период детето търси 
автентичността и истината в живота – реална наука, задаване на идеали за цял 
живот. 

Друг основен принцип е да се даде възможност детето да учи с цялото си 
тяло, а не само с главата. Това ще рече, че материалът се преподава първо през 
движението на краката и ръцете, после през предизвикването на вътрешно 
отношение и чувство към темата, най-често това е удивление, и едва след това 
да се даде като понятие, което да бъде запомнено от ума. 

Валдорфската педагогика представлява преди всичко учене чрез 
преживяване, чрез опитване, чрез преминаване през обучителния процес с 
цялото тяло, затова по време на урока децата ходят или изписват във въздуха 
думи и букви, разместват се, групират се, правят откритие и едва след всичко 
това записват в тетрадките какво са открили като извод или правилото, 
дадено от учителя, но преживяно от тях. Наученото по този остава трайно, като 
познание, което човек може да надгражда или да подлага на съмнение и да 
допълва с нови знания.

Във Валдорфската педагогика се приема, че човек има 12 сетива и във 
всеки един от трите периода има по 4 сетива, които трябва да се развиват 
и обгрижват. В периода до 7 г. това са: сетивото за движение, сетивото за 
равновесие, сетивото за живот и за допир. За следващия седемгодишен 
период от 7 до 14 г. това са: сетивото за мирис, за вкус, за зрение и за топлина, 
а през третия период от 14 до 21 г. – сетивото за слух, сетивото за говор, 
сетивото за мислене и сетивото за Аз-а (за повече подробности вж. книгата „12-
те сетива“ на Алберт Сусман, 1994 г., Цайст, Холандия, в превод на български 
2015 г.)

В
ал

до
рф

ск
а 

пе
да

го
ги

ка



 (не)Възможното образование, 2018

* препратките са обозначени с подчертаване

76

Така че може да се обобщи, че обучението е съобразено с различните 
етапи от неговото развитие – до 7г., до 14 г. и до 21 г.  Често се казва, че във 
Валдорфската педагогика учителят „чете“ програмата, която трябва да 
преподава, у самото дете. Това означава, че преподаването е съобразено с 
различните темпераменти и интереси на ученика, но също така означава, че 
учителят трябва да стимулира и това, което не представлява интерес за детето, 
за да изгради себе си като цялостна и хармонична личност и развие качества и 
умения, към които не е имало първоначално интерес. 

СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩЕТО 

Към повечето 
училища по света 
има и детска 
градина или 
предучилищна 
група. Групите 
не са обособени 
по възраст, а 
са смесени, на 
принципа на 
многодетното 
семейство, където 
децата учат едно 
от друго – малките 
от големите, и се 
грижат едно за 
друго – големите за 
малките. 

След 7 г. възраст първаночалният замисъл е бил един учител да бъде с един 
клас от 1 до 8 клас, като преподава всички основни предмети. Но днес практи-
ката все повече клони към снижаване на тази граница до 6-ти или 7-ми клас с 
един класен учител.

В различните училища по света има различни форми на управление на 
училището. Набляга се на равната структура, в която всеки според своите 
компетенции поема различни ангажименти, свързани с дейността на 
училището. Директорът има повече представителни функции пред общността 
извън училище, отколкото ръководни такива. Учители и родители съвместно 
взимат решения за финансовите и стратегическите въпроси, свързани с 
дейността на училищего, като излъчват (най-често) по 3-ма представители за 
всяка от страните, обособени в Управителен съвет. За педагогическите въпроси 
и дейност решенията се взимат от учителите – педагогическата колегия. 

В
ал

до
рф

ск
а 

пе
да

го
ги

ка

сетивото за Аз‐а (за повече подробности вж. книгата „12‐те сетива“ на Алберт Сусман, 1994 г., 
Цайст, Холандия, в превод на български 2015 г.) 

 

 

Така че може да се обобщи, че обучението е съобразено с различните етапи от неговото развитие 

и себе 

предмети. Но днес практиката все повече клони към снижаване на  и 

ета има различни форми на управление на училището. Набляга се на 

ат 

ет. 

– до 7г., до 14 г. и до 21 г.  Често се казва, че във Валдорфската педагогика учителят „чете“ 
програмата, която трябва да преподава, у самото дете. Това означава, че преподаването е 
съобразено с различните темпераменти и интереси на ученика, но също така означава, че 
учителят трябва да стимулира и това, което не представлява интерес за детето, за да изград
си като цялостна и хармонична личност и развие качества и умения, към които не е имало 
първоначално интерес.  

Структура на училището  

 

Към повечето училища по 
 

 

о 
ат 

а 

амисъл е бил 

света има и детска градина
или предучилищна група. 
Групите не са обособени по
възраст, а са смесени, на 
принципа на многодетнот
семейство, където децата уч
едно от друго – малките от 
големите, и се грижат едно з
друго – големите за малките.  

След 7 г. възраст 
първаночалният з
един учител да бъде с един 
клас от 1 до 8 клас, като 
преподава всички основни 
тази граница до 6‐ти или 7‐м

клас с един класен учител. 

В различните училища по св

Естествени материали за игра ‐ шишарки и кестени, като кестените не се 
ат 

равната структура, в която всеки според своите компетенции поема различни ангажименти, 
свързани с дейността на училището. Директорът има повече представителни функции пред 
общността извън училище, отколкото ръководни такива. Учители и родители съвместно взим
решения за финансовите и стратегическите въпроси, свързани с дейността на училищего, като 
излъчват (най‐често) по 3‐ма представители за всяка от страните, обособени в Управителен съв
За педагогическите въпроси и дейност решенията се взимат от учителите – педагогическата 
колегия.  

 

разхвърлят, а в случая служат като ваничка за успокоение. Ако децата иск
да играят с тях, им се отсипва в по‐малък съд. Грубата игра не се стимулира 
по никакъв начин. 
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НАЧИНИ ЗА УЧЕНЕ

Ритъмът на деня, ритъмът на 
седмицата, ритъмът на месеца 
и на годината заемат централ-
но място във всички етапи от 
обучението във валдорфските 
детски градини и училища. Ри-
тъмът е това, което се повтаря 
всеки ден като структура и орга-
низация на дейносттите, всеки 
определен ден от седмицата 
или всеки сезон през годината. 
Свързан е с ритмичните функ-
ции на човека – дишане и сър-
цебиене. Много е важно детето 
да знае какво следва, особено 
във възрастта преди 7 г. , когато 
неизвестността го плаши. Имен-
но този ритъм помага на детето 
да добие увереност, спокойствие и сигурност. Децата обичат да повтарят мно-
гократно едно и също нещо, за разлика от възрастните или учениците от горен 
курс. Изкуството, практическите дейности и занаятите са широко застъпени и 
вплетени в учебната програма всеки ден във всички етапи на обучението. 

По време на обучението децата нямат изпити и цифрови оценки, но получа-
ват самостоятелни задачи или такива, които трябва да работят като част от мал-
ка група (3-4 до 5 деца), в които изразяват възможностите и уменията си и в края 
на всяка учебна година получават атестация за работата си през годината, която 
е предимно обратна връзка за родителите, а не за детето. За всяко дете  учите-
лят измисля стих, което то да повтаря и и чрез него по косвен начин се набляга 
на какво да обърне внимание и да упражнява повече.  Днес все повече училища 
използват тестове, но оценките не се показват на учениците и не се акцентира 
върху тях. Те по-скоро служат за измерване на знанието им пред учителя и ро-
дителите, които държат да знаят къде е детото им и как се движи в обучителния 
процес.

По правило във 
валдорфските училища не 
се използват учебници, а те-
традките, в които учениците 
рисуват, записват правила и се 
упражняват, служат като учеб-
ник за тях. По този начин те ги 
ценят повече и ги пазят, защото 
са изработени от самите тях.

Във Валдорфската педаго-
гика е възприет подходът „ис-
тински задачи за истински 
цели“ или „нищо не се прави 
за нищо“. Във всичко, което 
детето учи и прави, трябва да 
открива смисъл и приложение. 
Така например, ако плете на 
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Начини за учене 

Ритъмът на деня, ритъмът на седмицата, 

– 

е 

от г

актическите дейности и занаятите са широко застъпени 

ки

ритъмът на месеца и на годината заемат 
централно място във всички етапи от 
обучението във валдорфските детски градини 
и училища. Ритъмът е това, което се повтаря 
всеки ден като структура и организация на 
дейносттите, всеки определен ден от 
седмицата или всеки сезон през годината. 
Свързан е с ритмичните функции на човека 
дишане и сърцебиене. Много е важно детето 
да знае какво следва, особено във възрастта 
преди 7 г. , когато неизвестността го плаши. 
Именно този ритъм помага на детето да доби
увереност, спокойствие и сигурност. Децата 
обичат да повтарят многократно едно и също 
нещо, за разлика от възрастните или учениците

Изкуството, пр

В часовете по сръчности/занаяти децата изработват 
о полезни и практични за бита предмети, коит

ценят и пазят ‐ в случая калъфи за флейти. 
 

и вплетени в учебната програма 

, но получават самостоятелни задачи 

 

м 

орен курс. 

всеки ден във всички етапи на обучението.  

По време на обучението децата нямат изпити и цифрови оцен
или такива, които трябва да работят като част от малка група (3‐4 до 5 деца), в които изразяват 
възможностите и уменията си и в края на всяка учебна година получават атестация за работата си през
годината, която е предимно обратна връзка за родителите, а не за детето. За всяко дете  учителят 
измисля стих, което то да повтаря и и чрез него по косвен начин се набляга на какво да обърне 
внимание и да упражнява повече.  Днес все повече училища използват тестове, но оценките не се 
показват на учениците и не се акцентира върху тях. Те по‐скоро служат за измерване на знанието и
пред учителя и родителите, които държат да знаят къде е детото им и как се движи в обучителния 
процес. 

 

 

Рисуването върху черна дъска е специален предмет, по който се 
обучават учителите. Често рисуването е основна част от преподаване на 
урока в училище. 

По правило във валдорфските училища не се използват учебници, а тетрадките, в които учениците 
рисуват, записват правила и се упражняват, служат като учебник за тях. По този начин те ги ценят 
повече и ги пазят, защото са изработени от самите тях. 

Във Валдорфската педагогика е възприет подходът „истински задачи за истински цели“ или „нищо не 
се прави за нищо“. Във всичко, което детето учи и прави, трябва да открива смисъл и приложение. 
Така например, ако плете на две куки или тъче на стан, то изплетеното и изтъканото трябва да бъде 
вложено в употреба в практическия живот и използвано в ежедневието. По този начин, освен че се 
усвояват умения, детето вижда и смисъл в дейността.  По време на обучението си в училище децата 
изработват калъфи за флейти, шапки, портмонета или малки чантички. И това ги прави изключително 
щастливи, когато го завършат и използват изработеното.  Важно е да се отбележи, че няма разделение 
на момичета и момчета – всички шият, тъкат, дърводелстват, майсторят. Чрез това децата се учат на 
търпение и концентрация. В ръчните дейности не се акцентира върху резултата, а върху изживяването 
на процеса и повторението. Дори да не е веднага, разултатът ще се появи, но работейки с ръцете си, 
детето развива собствената си мисъл и умение за справяне със заплетени ситуации. Например, 
плетенето на две куки координира лява и дясна ръка, помага за концентрацията и развива двете 
полукълба на мозъка. „... Новите неврологични изследвания по‐скоро потвърждават, че мобилността и 
сръчността във фините мускули, особено в ръката, може да стимулира клетъчното развитие в мозъка и 
да укрепи физическата основа на мисленето“. („Discower Waldorf Education: Knitting and Intellectual 
Dewelopment“, Schwartz E. 2009) 

Основно изискване е децата да могат да се свързват с това, което учат.  Не просто да заучават факти и 
да получават информация, която да възпроизвеждат, а чутото да предизвиква вътрешно вълнение, да 
резонира с нещо у детето, което да го запали за знание и да търси самò още информация по дадена 
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две куки или тъче на стан, то изплетеното и изтъканото трябва да бъде вло-
жено в употреба в практическия живот и използвано в ежедневието. По този 
начин, освен че се усвояват умения, детето вижда и смисъл в дейността.  По 
време на обучението си в училище децата изработват калъфи за флейти, шап-
ки, портмонета или малки чантички. И това ги прави изключително щастливи, 
когато го завършат и използват изработеното.  Важно е да се отбележи, че 
няма разделение на момичета и момчета – всички шият, тъкат, дърводелстват, 
майсторят. Чрез това децата се учат на търпение и концентрация. В ръчните 
дейности не се акцентира върху резултата, а върху изживяването на процеса 
и повторението. Дори да не е веднага, разултатът ще се появи, но работейки с 
ръцете си, детето развива собствената си мисъл и умение за справяне със за-
плетени ситуации. Например, плетенето на две куки координира лява и дясна 
ръка, помага за концентрацията и развива двете полукълба на мозъка. „... Нови-
те неврологични изследвания по-скоро потвърждават, че мобилността и сръч-
ността във фините мускули, особено в ръката, може да стимулира клетъчното 
развитие в мозъка и да укрепи физическата основа на мисленето“. („Discower 
Waldorf Education: Knitting and Intellectual Dewelopment“, Schwartz E. 2009)

Основно изискване е децата да могат да се свързват с това, което учат.  Не 
просто да заучават факти и да получават информация, която да възпроизвеж-
дат, а чутото да предизвиква вътрешно вълнение, да резонира с нещо у детето, 
което да го запали за знание и да търси самò още информация по дадена тема, 
да иска да знае повече. Възприема се, че човек носи в своето тяло цялата ево-

люция на човечеството 
и на всяка различна 
възраст се свързва с 
определен етап от нея.  

В първи клас те 
все още живеят във 
вълшебния свят на 
приказките, във втори 
клас през басните 
научават какво е 
добро и зло, в трети 
клас, когато за първи 
път изживяват своето 
отделяне от света, 
в който дотогава са 
живели слети с него 
като едно цяло, учат 
за Сътворението на 
света, в четвърти 
клас – скандинавска 
митология и Залезът 
на боговете, след 
който обаче има 
ново начало. В пети 
клас, когато децата 
са свързани с Древна 
Гърция и самите им 
тела са съвършени 
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тема, да иска да знае повече. Възприема се, че човек носи в своето тяло цялата еволюция на 
човечеството и на всяка различна възраст се свързва с определен етап от нея.   

В първи клас те все още живеят във вълшебния свят на приказките, във втори клас през басните 
научават какво е добро и зло, в трети клас, когато за първи път изживяват своето отделяне от света, в 
който дотогава са живели слети 
с него като едно цяло, учат за 
Сътворението на света, в 
четвърти клас – скандинавска 
митология и Залезът на 
боговете, след който обаче има 
ново начало. В пети клас, 
когато децата са свързани с 
Древна Гърция и самите им 
тела са съвършени като 
древногръцки статуи, учат 
гръцка митология, а с все по‐
голямото си приближаване към 
реалния живот  преминават 
към древен Рим (шести клас), 
Средновековие (седми клас) – 
когато децата се изправят пред 
неизвестното и трябва да решат 
въпроса кои са самите те и 
какво искат да правят в живота. 
Програмата и учебният 
материал са съобразени с това 
какво изпитва детето във всяка 
отделна възраст.  

 

Приказен кръг около масата на сезоните ‐ два основни елемента в детската градина ‐ 
чрез масата на сезоните децата усещат промяната в природата и я преживяват. 
Приказката се разказва всеки ден преди обяд в продължение на 3 или 4 седмици и е 
свързана или със сезона или с предстоящ празник от годината. Чрез нея децата 
опознават света, в който живеят и си изграждат образи за ризличните елементи от нея, 
като чрез разказването се стимулира фантазията. Шарени книжки с картинки почти не 
присъстват  във валдорфската градина, както няма телевизор, анимации и 
интерактивна дъска. 

 

Възрастови периоди 
според Валдорфската 
педагогика. 

 

От 0 до 7 г. „Светът е добър“. Децата все още са във вълшебния свят на приказките, затова приказката 
заема централно място в програмата на деня. Ключовите думи за този период са навик – едно и също 
действие и дейност се повтарят всеки ден и ритуал – на децата по‐малко се говори и обяснява, а 
повече с поведението си учителят ги насочва да изпитват различни чувства към дейността или жеста. 
Неговата роля е да предаде не „защо“, а „как“ правим нещата. Смята се, че е полезно да не се дават 
веднага отговори на всички въпроси, за да има детето към какво да се стреми, докато расте.  Така 
например често подходящ отговор на някои въпроси е „Като пораснеш, ще разбереш“ , което от една 
страна създава очакване и нетърпение у детето да се присъедини към света на възрастните, а от друга 
все пак го оставя да изживее детството си в спокойствие, защото има някой, който знае отговорите и 
има кой да се погрижи за неговия свят. 
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като древногръцки статуи, учат гръцка митология, а с все по-голямото си 
приближаване към реалния живот  преминават към древен Рим (шести клас), 
Средновековие (седми клас) – когато децата се изправят пред неизвестното 
и трябва да решат въпроса кои са самите те и какво искат да правят в живота. 
Програмата и учебният материал са съобразени с това какво изпитва детето 
във всяка отделна възраст. 

Възрастови периоди според Валдорфската педагогика.

От 0 до 7 г. „Светът е добър“. Децата все още са във вълшебния свят на при-
казките, затова приказката заема централно място в програмата на деня. 
Ключовите думи за този период са навик – едно и също действие и дейност се 
повтарят всеки ден и ритуал – на децата по-малко се говори и обяснява, а по-
вече с поведението си учителят ги насочва да изпитват различни чувства към 
дейността или жеста. Неговата роля е да предаде не „защо“, а „как“ правим не-
щата. Смята се, че е полезно да не се дават веднага отговори на всички въпро-
си, за да има детето към какво да се стреми, докато расте.  Така например често 
подходящ отговор на някои въпроси е „Като пораснеш, ще разбереш“ , което 
от една страна създава очакване и нетърпение у детето да се присъедини към 
света на възрастните, а от друга все пак го оставя да изживее детството си в 
спокойствие, защото има някой, който знае отговорите и има кой да се погри-
жи за неговия свят.

От 0 до 7 г. детето 
учи чрез подражание. 
Учителят има водеща 
роля във всички дей-
ности, като той прави, 
а децата имитират.  На 
децата не се говори 
много, а предимно се 
показва и пее. Дви-
жението през деня 
и между различните 
дейности най-често се 
извършва с подходяща 
за целта песен, която 
децата научават и от-
кликват по съответния 
начин още щом я чуят.

В периода от 7 до 14 г. „Светът е красив“. Детето учи чрез преживяване и 
удивление. Учителят изгражда урока си като произведение на изкуството, ми-
навайки през различни дейности – движение, изкуство (рисуване или музика, 
театър) и чак тогава писане или упражнение на наученото. 

Във Валдорфската педагогика няма оценки и по никакъв начин не се набляга 
върху лидерството. Работата в клас често е организирана по групи, като всяко 
дете в отделен момент може да бъде на всяка една позиция - ръководител на 
групата, нейн говорител, отговорник по въпросите, отговорник по събирането 
на информацията и др. На принципа на ротацията.
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От 0 до 7 г. детето учи чрез подражание. Учителят има водеща роля във всички дейности, като той 
прави, а децата имитират.  На децата не се говори много, а предимно се показва и пее. Движението 
през деня и между различните дейности най‐често се извършва с подходяща за целта песен, която 
децата научават и откликват по съответния начин още щом я чуят. 

В периода от 7 до 14 г. 
„Светът е красив“. 
Детето учи чрез 
преживяване и 
удивление. Учителят 
изгражда урока си като 
произведение на 
изкуството, минавайки 
през различни дейности 
– движение, изкуство 
(рисуване или музика, 
театър) и чак тогава 
писане или упражнение 
на наученото.  

Във Валдорфската 
педагогика няма 
оценки и по никакъв 
начин не се набляга 
върху лидерството. 
Работата в клас често е 
организирана по групи, 

като всяко дете в отделен момент може да бъде на всяка една позиция ‐ ръководител на групата, 
нейн говорител, отговорник по въпросите, отговорник по събирането на информацията и др. На 
принципа на ротацията. 

Проект на ученици от 12 кл. в първото валдорфско училище в  Австрия –
Rudolf Stener Schule Wien‐Mauer, по случай предстоящото чества на 100 г. 
валдорфска педагогика през 2019 г. – на снимката ‐ карта на света, 
изработена от учениците, с картички, изпратени до валдорфски училища 
по света и върнати с отговор от тях.  

 

Ученето става на така наречените епохи – от 3 до 6 седмици се изучава един основен предмет 
(роден език, математика, география, физика, биология, история), организиран в блок от час и 
половина или 2 часа, наречен главен урок. След края на епохата предметът се сменя с друг и след 
три четири месеца отново се повтаря същият предмет. Организираното по този начин обучение 
дава дълбочина и трайност на знанията. Отново има повтаряемост и се използва ритъм. 

В училищна възраст, освен рисуване и моделиране, децата започват да изучават актьорско 
майсторство и свирене на флейта. Изкуството заема централно място, като подпомага свързването 
на детето с неговата вътрешна същност и израстването му чрез освобождаване и развиване на 
умения за свободно изразяване пред хора, свободно общуване и способности за представяне на 
различни теми и въпроси пред публика. 

От 14 до 21 г. „Светът е истинен“. Детето все повече се приближава към света на възрастните и 
времето, когато то само ще управлява живота си. На този етап е от съществено значение как 
детето се вписва в този голям свят. Половата зрялост е само един аспект от още един куп други 
новости и изменения, с които детето/младежът трябва тепърва да свиква и към които да се 
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Ученето става на така наречените епохи – от 3 до 6 седмици се изучава един 
основен предмет (роден език, математика, география, физика, биология, 
история), организиран в блок от час и половина или 2 часа, наречен главен 
урок. След края на епохата предметът се сменя с друг и след три четири месеца 
отново се повтаря същият предмет. Организираното по този начин обучение 
дава дълбочина и трайност на знанията. Отново има повтаряемост и се 
използва ритъм.

В училищна възраст, освен рисуване и моделиране, децата започват да 
изучават актьорско майсторство и свирене на флейта. Изкуството заема 
централно място, като подпомага свързването на детето с неговата вътрешна 
същност и израстването му чрез освобождаване и развиване на умения 
за свободно изразяване пред хора, свободно общуване и способности за 
представяне на различни теми и въпроси пред публика.

От 14 до 21 г. „Светът е истинен“. Детето все повече се приближава към света 
на възрастните и времето, когато то само ще управлява живота си. На този етап 
е от съществено значение как детето се вписва в този голям свят. Половата 
зрялост е само един аспект от още един куп други новости и изменения, с кои-
то детето/младежът трябва тепърва да свиква и към които да се приспособява. 
В този етап се изучава историята за Парсифал, набляга се на социалните и 
свързаните с живата реалност практики, които дават връзката между индивида 
и външния свят. От 9 до 12 клас учениците пребивават по две седмици в 
годината  като помощници в социални заведения – домове за стари хора, 
болници, екологични организации, ферми. Разширява се и броят на фирмите, 
в които те практикуват, като сами си уговорят стажовете със съответните 
директори и мениджъри – това формира социални умения в реална среда. 

Ученето на епохи продължава, но учителят вече е партньор и приятел, с 
когото учениците обсъждат и лични проблеми, и заплетени училищни казуси.

А в 12 клас учениците избират една тема, която ги вълнува и я разглеждат 
задълбочено от всички страни под ръководството на учител-ментор, с когото 
обсъждат и преминават през процеса. Разработките се представят практически 
и теоретично в края на учебната година в продължение на цяла седмица пред 
цялото училище и пред родителите. А абитуриентите споделят своите изводи 
и заключения, до които са стигнали по пътя на изследването си. 

Във валдорфските училища и детски градини не се стимулира използването 
на електронни устройства – във възрастта до 7 г. изобщо, а след това – 
използването е умерено. Залага се на показване и преживяване и използване 
на истински музикални инструменти, а не на музика от касетофон или  
компютър. Стремежът до 1клас е умишленото избягване на силните шумове, 
силните цветове, механичната музика от играчки с батерии, от електронни 
устройства и медиите. И то не поради някакъв каприз или приумица, а защото, 
познавайки начина на учене и развитие на детето, валдорфските педагози са 
наясно, че изброените стимули се отразяват неблагоприятно върху цялостната 
същност на детето.

Обяснение за това дават невробиолозите: „... до 3-годишна възраст 
телевизията трябва да е строго забранена! Защото имитира сънуването, а 
мозъкът на децата до три години е на алфа ниво, тоест те нямат филтър, който 
да си избира фокуса. В момента, когато получават, образно казано, видения от 
телевизора, мозъкът им работи в сънищно състояние. И когато тази потребност 
на сънуването се задоволява от телевизора, след това естествената функция 
на сънуването страда. Когато се наруши сънят и сънуването – този естествен 
буфер, чиято функция е да балансира вътрешния и външния свят – чрез 
външните сънища (телевизора), става страшно: забавя се развитието, 
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развива се агресия… (Стоян Везенков, доктор по невробиология от Георг-
Август Университет в Гьотинген, Германия. Сертифициран биофийдбек и 
неврофийдбек терапевт от Institut für EEG-Neurofeedback в Мюнхен. Автор 
на множество книги и научни статии, специалист с дългогодишни интереси в 
областта на приложните невронауки, в. „Дневник“, 17 юни 2014 г.).

Във валдорфските училища ползването на компютри започва в 8-9 клас,  
когато децата започват да учат информатика, но преди това е възможно от 
вкъщи да проверят нещо на компютъра, когато пишат реферати  или събират 
информация по поставен въпрос. 

УЧИТЕЛЯТ  

Във всички етапи от развитието на детето учителят играе ключова роля – 
първо като човек, когото децата имитират (учителят е добър пример), после 
като човек, когото децата уважават и на когото вярват безусловно (учителят 
е любящ авторитет), и след това като човек, който им дава истината за света 
и формира техните идеали и цели за реалния живот (учителят е автентичен). 
Той познава своите ученици, знае силните и слабите им страни, подкрепя ги и 
ги напътства.  В края на всяка учебна година изготвя атестация за това как се е 
справило детето през годината, къде трябва да положи повече усилия и какво 
му се получава лесно.

Правило е учителят никога да не използва един и същи разработен урок два 
пъти. За всеки клас се готви специално, в зависимост от това какви са децата 
в класа, от какво се вълнуват, включително и в зависимост от това какви са 
преобладаващите темпераменти.

Работи заедно с родителите, когато има нужда от подкрепа в различни 
мероприятия и дейности като отворени врати, базари, походи, работилници, 
фестивали.  

СРЕДАТА

Средата също има специално отредено място и значение във формирането 
и изграждането на децата 
като личности. Във 
валдорфските детски 
градини тя е предимно 
от естествени материали 
и приглушени цветове. 
Мебелите, дървените 
играчки най-често са 
неоцветени, а оставени 
с естествения си цвят. В 
статията „Шареното не е 
детско“ авторът Любов 
Миронова отбелязва една 
основна грешка, която 
допускаме като възрастни: 

„Представата на възрастните, че детската стая или класната стая трябва да 
е шарена е толкова традиционна, че ако човек се замисли защо го прави … 
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вярват безусловно (учителят е любящ авторитет), и след това като човек, който им дава истината 
за света и формира техните идеали и цели за реалния живот (учителят е автентичен). Той познава 
своите ученици, знае силните и слабите им страни, подкрепя ги и ги напътства.  В края на всяка 
учебна година изготвя атестация за това как се е справило детето през годината, къде трябва да 
положи повече усилия и какво му се получава лесно. 

Правило е учителят никога да не използва един и същи разработен урок два пъти. За всеки клас се 
готви специално, в зависимост от това какви са децата в класа, от какво се вълнуват, включително 
и в зависимост от това какви са преобладаващите темпераменти. 

Работи заедно с родителите, когато има нужда от подкрепа в различни мероприятия и дейности 
като отворени врати, базари, походи, работилници, фестивали.   

 

 

 

 

Средата  

 

Средата също има специално 
отредено място и значение във 
формирането и изграждането на 
децата като личности. Във 
валдорфските детски градини тя е 
предимно от естествени материали и 
приглушени цветове. Мебелите, 
дървените играчки най‐често са 
неоцветени, а оставени с естествения 
си цвят. В статията „Шареното не е 
детско“ авторът Любов Миронова 
отбелязва една основна грешка, която 
допускаме като възрастни: 
„Представата на възрастните, че 
детската стая или класната стая трябва 
да е шарена е толкова традиционна, че ако човек се замисли защо го прави … остава празно … 
Шареното изморява, по‐никакъв начин не ти помага да се концентрираш да учиш, разсейва, не 
създава чувство за естетика и красота, дразни.  

Детска градина в "Rudolf Steiner School Nord London ", Лондон, полед 
отвътре. 

https://www.streetwatch.bg/Street-of-Hope/v-klas/sreda-za-izrastvane-sharenoto-ne-e-detsko
https://www.streetwatch.bg/Street-of-Hope/v-klas/sreda-za-izrastvane-sharenoto-ne-e-detsko
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остава празно … Шареното изморява, по-никакъв начин не ти помага да се 
концентрираш да учиш, разсейва, не създава чувство за естетика и красота, 
дразни. 

Във валдорфската детска градина често има незавършени предмети, за 
да може детето да 
конструира от тях 
каквото то пожелае 
в зависимост от 
фантазията си и своя 
етап на развитие 
в момента. Дори 
може да се каже, че 
се използват повече 
материали – дърво, 
вълна, кора от дърво, 
платове, шишарки, 
сухи листа или цветя, 
отколкото предмети 
като лека кола, 
добре оформени 

кубчета, пожарна или полицейска кола, влак. От наличните материали с 
помощта на въображението си детето ще построи нещо или ще ги използва с 
различно предназначение в различните игри. Целта е детето да си представи 
образно за какво може да послужи едно листо или пънче и само да реши за 
какво да го използва. По този начин се стимулира фантазията, което е една от 
основните цели на валдорфската система. В детската градина се набляга на 
заоблените форми, в училище вече се появяват и правите  ъгли, но и на двете 
места се използват естествени материали - памук, вълна, коприна, дърво, 
глина, листа, кестени, жълъди.

Много е важно стаята да не бъде претрупана, но и да не бъде празна. В 
първия случай детето може да реши, че в този свят няма място за него, а във 
втория – да не знае какво да прави и единственото, които му хрумва е да тича 
в стаята. Подреждането и интериорът трябва да бъдат смислени и разумни, 
така че да подтикват детето към игра, чрез която да изразява себе си и да 
стимулират фантазията му. 

ПРАКТИКИ И ИНСТРУМЕНТИ

В детската градина програмата на деня преминава по един и същи начин 
всеки ден – посрещане, игра до събиране на групата, поздрав за деня и 
кой отсъства, ръчна дейност (рисуване, плетене на пръсти, месене на хляб, 
моделиране с пчелен восък, почистване на стаята), игра, подреждане и 
прибиране на играчките, песни и стихчета/игри с пръсти в кръг, закуска, игра 
на двора, приказка за деня, обяд, следобеден сън и игра на двора до идването 
на родителите. Игрите в кръг съответстват на ситуациите в държавните 
детски градини. Чрез тях децата научават нови неща за природата – сезоните, 
животните, птиците, дърветата, растенията, слънцето и за социалния живот, 
като се движат под съпровода на песента или ритъма на стиха. В българската 
традиция съществуват множество игри с пръсти, използвани от нашите майки 
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Във валдорфската детска градина често има незавършени предмети, за да може детето да 
конструира от тях каквото то пожелае в зависимост от фантазията си и своя етап на развитие в 
момента. Дори може да се каже, че се използват повече материали – дърво, вълна, кора от дърво, 

платове, 
шишарки, сухи 
листа или цветя, 
отколкото 
предмети като 
лека кола, добре 
оформени 
кубчета, пожарна 
или полицейска 
кола, влак. От 
наличните 
материали с 
помощта на 
въображението 
си детето ще 
построи нещо 
или ще ги 
използва с 

различно предназначение в различните игри. Целта е детето да си представи образно за какво 
може да послужи едно листо или пънче и само да реши за какво да го използва. По този начин се 
стимулира фантазията, което е една от основните цели на валдорфската система. В детската 
градина се набляга на заоблените форми, в училище вече се появяват и правите  ъгли, но и на 
двете места се използват естествени материали ‐ памук, вълна, коприна, дърво, глина, листа, 
кестени, жълъди. 

Много е важно стаята да не бъде претрупана, но и да не бъде празна. В първия случай детето 
може да реши, че в този свят няма място за него, а във втория – да не знае какво да прави и 
единственото, които му хрумва е да тича в стаята. Подреждането и интериорът трябва да бъдат 
смислени и разумни, така че да подтикват детето към игра, чрез която да изразява себе си и да 
стимулират фантазията му.  

 

Практики и инструменти 

Мостче с различен наклон за най‐малките с цел упражняване и формиране 
чувството за баланс. 

 

В детската градина програмата на деня преминава по един и същи начин всеки ден – посрещане, 
игра до събиране на групата, поздрав за деня и кой отсъства, ръчна дейност (рисуване, плетене на 
пръсти, месене на хляб, моделиране с пчелен восък, почистване на стаята), игра, подреждане и 
прибиране на играчките, песни и стихчета/игри с пръсти в кръг, закуска, игра на двора, приказка за 
деня, обяд, следобеден сън и игра на двора до идването на родителите. Игрите в кръг 
съответстват на ситуациите в държавните детски градини. Чрез тях децата научават нови неща за 
природата – сезоните, животните, птиците, дърветата, растенията, слънцето и за социалния живот, 
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и баби, които са най-подходящи за възрастта от 0 до 7 г.  Чрез тях децата 
усвояват езика и опознават собствените си тела чрез движението. Учителят 
също може сам да измисли песен или игри с пръсти за децата в конкретната 
група, с която работи, дори това се препоръчва пред това да използва готови, 
написани от друг автор.

В периода от 7 до 14 г. ученето чрез движение се запазва, разказването 
на истории също, като към тях се прибавя и ученето чрез писане и четене. 
Така например при преподаването на граматика в 3 клас, децата буквално 
„извървят“ изречението напред и после обратно – отзад напред, като всяка 
крачка е отделна дума, а всяка част в него – подлог, сказуемо, определение или 
пунктуацията – точка, удивителен знак, запетая, може да бъде придружено с 
допълнителни движения на ръцете или краката и дори разиграно на роли, като 
на пунктуационните знаци бъдат придадени човешки качества – любопитство, 
гордост и др. Това забавлява децата и ги кара да учат с интерес.

Пример: 

Чудесата на езика

Питам. Точка. Запетая.

Скачам, уча и играя!

Любопитна въпросителна.

Важна, важна удивителна -

вири нос и гледа смело,

мръщи вежди, глади чело!

И граматиката прашна,

всъщност никак не е страшна.

Ето точка - значи клякам,

удивителна - подскачам.

Въпросителна с надежда

ръкопляска и нарежда:

„Аз съм странна тежка птица,

и защото съм умница

искам всичко да узная.

Казвайте, да не гадая.»

(Юлияна Янкова)

Във валдорфските училища  и детски градини ръчните занимания/
сръчностите присъстват ежедневно. Друг лесен елемент от програмата, който 
може да бъде използван и приложен във всяко училище, е рисуването „мокро в 
мокро“, при което, освен че се използват водни бои, се мокри и листът. Ефектът 
от разливането на боичката върху мокрия лист и вътрешното изживяване на 
този акт е много различно от това да рисуваш с молив или пастел. 

Това, което едно дете получава от този вид обучение, е доверие в себе 
си, инициативност, морална основа, устойчивост на образованието и 
възпитанието, постоянно надграждане и самоусъвършенстване на личността 
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Къщичка, направена от децата в детската 
градина по време на свободна игра, която е ключов 
момент от обучението по Валдорфска педагогика 
до 7 г. възраст

като се движат под съпровода на песента или ритъма на стиха. В българската традиция 
съществуват множество игри с пръсти, използвани от нашите майки и баби, които са най‐
подходящи за възрастта от 0 до 7 г.  Чрез тях децата усвояват езика и опознават собствените си 
тела чрез движението. Учителят също може сам да измисли песен или игри с пръсти за децата в 
конкретната група, с която работи, дори това се препоръчва пред това да използва готови, 
написани от друг автор. 

В периода от 7 до 14 г. ученето чрез движение се запазва, разказването на истории също, като към 
тях се прибавя и ученето чрез писане и четене. Така например при преподаването на граматика в 
3 клас, децата буквално „извървят“ изречението напред и после обратно – отзад напред, като 
всяка крачка е отделна дума, а всяка част в него – подлог, сказуемо, определение или 
пунктуацията – точка, удивителен знак, запетая, може да бъде придружено с допълнителни 
движения на ръцете или краката и дори разиграно на роли, като на пунктуационните знаци бъдат 
придадени човешки качества – любопитство, гордост и др. Това забавлява децата и ги кара да учат 
с интерес. 

 

Пример:  

Чудесата на езика 

Къщичка, направена от децата в детската градина по време на свободна 
игра, която е ключов момент от обучението по Валдорфска педагогика до 7
7 г. възраст 

 

Питам. Точка. Запетая. 

Скачам, уча и играя! 

Любопитна въпросителна. 

Важна, важна удивителна ‐ 

вири нос и гледа смело, 

мръщи вежди, глади чело! 

И граматиката прашна, 

всъщност никак не е страшна. 

Ето точка ‐ значи клякам, 

удивителна ‐ подскачам. 

Въпросителна с надежда 

ръкопляска и нарежда: 

"Аз съм странна тежка птица, 

и защото съм умница 

искам всичко да узная. 

Казвайте, да не гадая." 

(Юлияна Янкова) 
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като възрастен индивид, но също така и връзка с околния свят, ангажираност с 
проблемите на другия и обществена и социална отговорност.

Преминалите такова обучение са трудно податливи на манипулиране и са 
предпочитани служители в големи компании и различни сфери на изкуството 
заради изявената си креативност, последователност и умение за работа. 

РОЛЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ

Във валдорфските училища родителите участват активно в живота на 
училището, като се включват в различни мероприятия, организиране на базари 
или ремонтни дейности. В някои училища е възприета практиката да участват 
във взимането на решения, а в други не, но дори и тогава те подпомагат 
дейността на учителите и се включват в различни мероприятия. 

ОБУЧЕНИЕ ПО ВАЛДОРФСКА ПЕДАГОГИКА

Обучение по Валдорфска педагогика има в много държави, сред които 
Англия, Холандия, Германия, Австрия, Русия. Формата е различна – в страните, 

в които има изградени 
традиции и висши 
училища по подготовка 
на валдорфски 
преподаватели,  
Валдорфската 
педагогика се изучава 
равнопоставено на 
стандартната педагогика 
– 3 или 5 г. редовно 
обучение плюс стаж и се 
признава от държавата. 
В страните от бившия 
социалистически лагер 
обучението става под 
формата на тригодишни 
семинари на модулен 
принцип, като и в момен-

та в  България (2018 г.), в  София  се провежда такъв семинар, който е трети по 
ред за нашата страна. Първият беше 2004-2007 г. в София, а вторият 2012-2015 
г. във Варна.

В Англия има различен тип обучения за валдорфски преподаватели, които 
смятат да останат и да работят в страната и за чужденци, които се обучават и 
смятат да работят другаде. За оставащите да практикуват във Великобритания, 
курсът се нарича „Сърцето на преподаването“, провежда се в училище Michael 
Hall в East Sussex (www.michaelhall.co.uk) и е 3 г., като за 2018 г. подборът на кан-
дидатите върви в момента – до юли месец и стартира от есента. Студентите се 
изисква да присъстват в училището на пълен работен ден от 8 до 16 ч., който 
студентите прекарват в класната стая заедно с водещия учител и децата. А при 
нужда присъстват и на допълнителни извънкласни мероприятия и родителски 
срещи. 
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Във валдорфските училища  и детски градини ръчните занимания/сръчностите присъстват 
ежедневно. Друг лесен елемент от програмата, който може да бъде използван и приложен във 
всяко училище, е рисуването „мокро в мокро“, при което, освен че се използват водни бои, се 
мокри и листът. Ефектът от разливането на боичката върху мокрия лист и вътрешното изживяване 
на този акт е много различно от това да рисуваш с молив или пастел.  

Това, което едно дете получава от този вид обучение, е доверие в себе си, инициативност, 
морална основа, устойчивост на образованието и възпитанието, постоянно надграждане и 
самоусъвършенстване на личността като възрастен индивид, но също така и връзка с околния свят, 
ангажираност с проблемите на другия и обществена и социална отговорност. 

Преминалите такова обучение са трудно податливи на манипулиране и са предпочитани 
служители в големи компании и различни сфери на изкуството заради изявената си 
креативност, последователност и умение за работа.  

 

Ролята на родителите 

 

Във валдорфските училища родителите участват активно в живота на училището, като се включват 
в различни мероприятия, организиране на базари или ремонтни дейности. В някои училища е 
възприета практиката да участват във взимането на решения, а в други не, но дори и тогава те 
подпомагат дейността на учителите и се включват в различни мероприятия.  

 

Обучение по Валдорфска педагогика 

 

Обучение по Валдорфска 
педагогика има в много 
държави, сред които 
Англия, Холандия, 
Германия, Австрия, Русия. 
Формата е различна – в 
страните, в които има 
изградени традиции и 
висши училища по 
подготовка на 
валдорфски 
преподаватели,  
Валдорфската педагогика 
се изучава 
равнопоставено на 
стандартната педагогика – Училище "Michael Hall", поглед към основното училище до 5 клас

http://www.michaelhall.co.uk
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За чужденци, които смятат да практикуват в други държави, курсът отново е 
3 г., но е съботно-неделен и струва около 7000 паунда. Провежда се в Лондон, в 
антропософския дом.

Обучение на валдорфски педагози предлага и Педагогически колеж 
Хеликон, гр. Цайст,  Холандия.

Широко разпространена е и доброволческата практика, която също дава 
възможност за учене в реална среда.

Юлияна Янкова, 

валдорфски педагог

Използвана литература:

1. Щайнер, Р. 1922 г. GA305 „Духовно-душевните градивни сили на 
възпитателното изкуство“

2. “Discover Waldorf Education: Knitting and Intellectual Development“, 
Schwartz E. 2009

3. Везенков, С.,  доктор по невробиология, интервю пред в. „Дневник“, 17 
юни 2014 г.

4. Щайнер Р., 1919 г., GA 293, „Общото човекознание“

5. Опенхаймер Ш., 2006 г. „Рай на земята“

ДРУГИ РЕСУРСИ ЗА ВАЛДОРФСКАТА ПЕДАГОГИКА 

Какво представлява Валдорфската педагогика?

Валдорфска педагогика

Въведение във Валдорфската педагогика

Защо Валдорф „работи” – статия, която обяснява подхода на Валдорфската педаго-
гика със съвременните познания за функционирането на мозъка.

Радиоенциклопедия „Реформаторската педагогика”: Рудолф Щайнер и 
Валдорфското училище – свобода и природосъобразност

Успех с новото и добре познато старо - Валдорф

Блог на Фейландия  - страница за приключението, наречено Валдорфска 
педагогика у дома;

Книги, за родителите и учителите във връзка с Валдорфската педагогика.

Основни книги на Рудолф Щайнер, свързани с Валдорфската педагогика, издадени 
на български език:

Духовно-душевните градивни сили на възпитателното изкуство – Рудолф Щайнер

Общото човекознание като основа на педагогиката – Рудолф Щайнер

Тайната на четирите темперамента – Рудолф Щайнер

Лечебно-педагогически курс – Рудолф Щайнер

Педагогическото изкуство – Рудолф Щайнер
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http://zlatno-zrantse.bg/archives/173
http://www.za-decata.com/polezno/ot_pedagoga/220
http://www.aobg.org/index.php?ln=1&id=168
http://waldorfbg.org/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA/
http://bnr.bg/hristobotev/post/100402496
http://bnr.bg/hristobotev/post/100402496
https://www.youtube.com/watch?v=C1E8bsfZ57Y
http://feylandia777.blogspot.com/
http://www.book.store.bg/
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Дванадесетте сетива – Алберт Сусман

Фази на детството – Бернард Ливегуд

Валдорфска книжарница - en

Валдорфска виртуална библиотека, събрала богата информация и литература за 
учители, родители, домашно образование

Допълнителна литература, подходяща както за учители, така и за родители: 

Издателство на книги за Валдорфска педагогика на руски и украински език

https://www.facebook.com/iIzdatelstvoNairi/timeline

http://www.nairi.org.ua

Детски книги, вдъхновени от Валдорфската педагогика

Страница на валдорфска учителка, автор на книги, творец на играчки и валдорфски 
вдъхновител

Understanding Waldorf Education: Teaching from the Inside Out

The Waldorf Homeschool Handbook

Creative Play for Your Toddler: Steiner Waldorf Expertise and Toy Projects for 2 - 4s

Waldorf Education: A Family Guide

Линкове към центрове, детски градини и училища, където се прилага Валдорфската 
педагогика

Валдорфско училище «Проф. Николай Райнов», София

http://waldorf.bg/

https://www.facebook.com/waldorfschoolsofia

Валдорфска детска градина „Златно зрънце”, София

http://zlatno-zrantse.bg/

https://www.facebook.com/ZlatnoZrantse

Детска къща “Приказка без край”, София

http://prikazkabezkrai.com/

https://www.facebook.com/bookshop.prikazka?fref=ts

Сдружение за валдорфска детска градина и училище Стара Загора

Сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“, гр. Варна

Сдружение за Валдорфска детска градина и училище - Стара Загора

http://new-waldorf-sz.blogspot.com/

https://www.facebook.com/New.Waldorf.Initiative.Bulgaria

Сдружение „Валдорфска педагогика”, гр. Стара Загора

https://valdorfsz.wordpress.com/

https://www.facebook.com/AtelieSunflowers

Клуб „Приятели на Валдорфската педагогика в Пловдив” 
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http://www.waldorfbooks.com/
http://www.waldorflibrary.org/
https://www.facebook.com/iIzdatelstvoNairi/timeline
http://www.nairi.org.ua
http://www.bellalunatoys.com/waldorf-books/childrens-books.html
http://www.bellalunatoys.com/waldorf-books/childrens-books.html
http://www.amazon.com/dp/0876592469/ref=rdr_ext_tmb
http://www.amazon.com/Waldorf-Homeschool-Handbook-Donna-Ashton/dp/1936426145/ref=sr_1_12?s=books&ie=UTF8&qid=1426754038&sr=1-12&keywords=waldorf
http://www.amazon.com/Creative-Play-Your-Toddler-Expertise/dp/1856752860/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1426754038&sr=1-4&keywords=waldorf
http://www.amazon.com/Waldorf-Education-Pamela-J-Fenner/dp/0964783215/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1426754038&sr=1-8&keywords=waldorf
http://waldorf.bg/
https://www.facebook.com/waldorfschoolsofia
http://zlatno-zrantse.bg/
https://www.facebook.com/ZlatnoZrantse
http://prikazkabezkrai.com/
https://www.facebook.com/bookshop.prikazka?fref=ts
http://new-waldorf-sz.blogspot.bg/2017/11/i-xii.html
http://waldorfbg.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/
http://new-waldorf-sz.blogspot.com/
https://www.facebook.com/New.Waldorf.Initiative.Bulgaria
https://valdorfsz.wordpress.com/
https://www.facebook.com/AtelieSunflowers
https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/396085703803767
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Обучение за родители и учители по Валдорфската педагогика

През 2018 г. приключва 3-годишен обучителен курс за подготовка на валдорфски 
преподаватели към Педагогически колеж Хеликон, гр. Цайст, Холандия, организиран 
от Сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“, гр. Варна.

Периодично се организират кратки въвеждащи курсове по Валдорфска педагогика, 
творчески работилници, валдорфски ателиета, срещи за родители, дни на Отворени 
врати. За актуална информация можете да следите страниците на валдорфските 
детски градини, училище и сдружения.

Сайт на Антропософското общество в България

Сдружение “Валдорфска педагогика за деца, родители и учители”, гр. Варна

 

АВТОР НА МАТЕРИАЛА:

Юлияна Янкова е журналист, учител 
и валдорфски педагог, която се стреми 
принципите на хуманното отглеждане, 
възпитаване и образоване на децата да 
достигнат до колкото се може повече хора. 
От 2013 г. води валдорфски вечери за 
родители, на които заедно със свои колеги 
представя най-важното и различното от и във 
Валдорфската педагогика. От 2015 г. работи 
с деца в различни родителски кооперативи и 
валдорфски инициативи и пътува като гост-
лектор в различни български градове, в които 
има интерес към алтернативната подегагика.

За връзка с нея: yuya@abv.bg 
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СУГЕСТОПЕДИЯ

История, Ценности, Принципи, Цел, Структура на училището, Начин на учене 
- методология, Учителят, Средата, Организация на класната стая, Практики и 
инструменти, Обучения, Допълниителни ресурси 

Сугестопедия, или още Резервопедия/Десугестивно обучение, е методика, система 
на обучение, доказана в множество експерименти, изследвания и най-вече чрез 
добрите резултати в продължение на десетилетия. Още през 1978 г. методиката е 
призната от ЮНЕСКО за най-добра в света, с призив да бъдат обучени максимално 
бързо преподаватели по всички предмети в целия свят.

Защо Сугестопедията се препоръчва в училище?

Тази методика работи с ученика като цялостно човешко същество. Под внимание 
се взимат не само възможностите на мозъка да учи по-ефективно, но и емоциите, 
психиката, физиологията, с акцент върху здравната полза от обучението, както и 
развитие на личностни качества, емоционалната и социална интелигентност. Работи 
се на нивото на резервите на индивида с цел използване на пълния потенциал на 
паметта и реализиране на личността.

Когато любовта и свободатa сe залaгат като закони в обучението, отношението 
между всички участници в процеса се променя, общуването става смислено и 
води до високи резултати. Чрез сугестопедичната методика материалът се научава 
теоретично и практически по-леко и бързо; критичната мисъл се развива, подобрява 
се работата в екип; отношението към предмета става положително; отношението 
към училището може да се промени изцяло - да се посещава с желание, а не по 
задължение; развива се усет към естетиката, към нуждите на психиката, на душата; 
има по-дълбоко разбиране за собствените психофизични процеси; развива се 
естествена позитивна нагласа към ученето, което не приключва със завършването на 
училище и университет, естествена позитивна нагласа към живота, вяра в собствените 
възможности и в развитието на по-добри обществени отношения и начин на живот. 

ИСТОРИЯ

Създателят на метода Сугестопедия е проф. д-р Георги Лозанов (1926 г.-2012 г.), 
български учен, психиатър, психотерапевт, физиолог на мозъка и педагог. Възпитаник 
на Медицинския университет в София през 1952 г., той има интензивна практика 
като психиатър, обучава лекари по психотерапия и едновременно с това извършва 
изследвания върху функциите на мозъка. Убеден в наличието на огромни по обем и 
качество неоползотворени функции на човешкия мозък, д-р Лозанов започва да търси 
варианти за създаване на различни комуникативни методики за оползотворяването 
им. С държавна подкрепа създава и ръководи 20 години Научно-изследователски 
институт по Сугестология, разполагайки с най-съвременната техника към момента. 
Създава и ръководи 10 години Научен център (факултет) по Сугестология и развитие 
на личността към Софийския университет. Създава и ръководи 6 години Научен 
институт за изследване на ученето в Австрия, след което, посредством международна 
асоциация, ръководи десетки институти и школи на пет континента.

Сугестопедията се появява като експериментален клон на Сугестологията, наука, 
изследваща човешката личност в нейното богато разнообразие и взаимовръзки 
със средата, която обръща внимание предимно на онези психически реакции, които 
минават незабелязано, недостатъчно осъзнато или напълно неосъзнато за личността. 
Коренът на двете понятия идва от латински, “сугесто” – внушавам, предлагам. 
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Интересувайки се от нехипнотичното и неклинично сугестивно влияние, от самата 
житейска комуникативна сугестия, д-р Лозанов търси директен път за активиране на 
значителните резервни възможности на личността.  

През 1955 г. д-р Лозанов 
отбелязва първия ярък пример за 
свръхзапаметяване чрез комуникативна 
сугестия в нормално будно съзнание. 
Следват редица експерименти и 
изследвания върху видовете сугестия и 
се установява, че по-добрите резултати 
в обучението се дължат точно на 
доминиращата десугестивна съставка, 
или нормалната ежедневна комуникация. 
Както в работата на лекаря, така и в тази 
на преподавателя, е важно сугестията да 
не придобива манипулативен характер. 
Затова са от значение личността на 
лекаря, неговата нагласа на безрезервна 
любов към човека като цяло, пълната 
вътрешна свобода на пациента, познания 
за възможностите на парасъзнанието 
и спазването на златната пропорция в 

комуникацията.

През 60-те години на 20-ти век д-р 
Лозанов започва да прави опити за 
повишаване на запаметяването, чрез 
създаване на приятна сугестивна 
атмосфера. Първият сугестопедичен 
курс се организира през есента на 1964 
г. и предизвиква фурор с добрите си 
резултати. Научноизследователската 
и експерименталната дейност се 
разширяват и се създават многобройни 
материали, пишат се много учебници.

През 1965 г. д-р Лозанов предизвиква 
световната научна мисъл, създава 
повод за интерпретации и се превръща 
в класик с опита, който прави за запаметяване на 1000 френски думи за един ден. 
Опитът успешно доказва, че е възможна хипермнезия, или свръхприпомняне, което е 
свидетелство за съществуването на резервите на мозъка. Изводът е, че най-добрият 
начин за достигане до тях е неклинична, непрограмираща, неманипулативна сугестия, 
при ежедневна среда, пълно осъзнаване на психологическия процес и свобода да се 
решава в комбинация с творчески варианти. Тук става въпрос не само за ново качество 
на паметта, но и за креативността и за цялостното развитие на личността.
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Проф. д-р Георги Лозанов 
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След този успех са създадени условия 
за по-нататъшна изследователска 
работа и на 6 октомври 1966 г. е основан 
първият Научноизследователски център 
по сугестология. Д-р Лозанов описва 
методиката си в своята монография, 
„Сугестология“, 1971, София. По това 
време в института се появява проф. д-р 
Евелина Гатева, оперна певица, лингвист 
и музикален педагог, която започва 
своите изследвания за внедряване на 
класическото изкуство в Сугестопедията. 
Това е човекът, който вплита класическото 
изкуство и приказността в учебния 
процес. Тя създава множество дидактични 
текстове на песни и мелодии за усвояване 
на граматиката при чуждоезиковото 

обучение, както и опери по математика. Също така методиката се обогатява с 
внимателно подбрани  и изследвани класически произведения за концертните сеанси. 

В този период се провеждат изследователски програми в седемнадесет 
експериментални държавни училища в България и три в Австрия, където методът 
е приложен по всички учебни предмети с голям успех. Резултатите на края на 
учебната година показват, че без домашни работи и без да учат в събота, за разлика 
от контролните класове, за 3 пъти по-малко време, експерименталните класове са 
покрили почти двойно повече учебен материал.

В периода 11 – 16 декември 1978 г. ЮНЕСКО организира експертна работна група 
(19 експерта от различни държави), която да проучи сугестологията и сугестопедията 
на място. В окончателния доклад на ЮНЕСКО са дадени препоръки за съдаване 
на асоциация, център за подготовка на преподаватели, да се създаде група от 
изследователи и преподаватели, които да създават материали и да се продължи 
развитието на методиката.

В следващите години се преминава от „артистично-глобална сугестопедия“ към 
„десугестивна педагогика“ и резервопедия, където се създават условия за спонтанно, 
активно, интегративно депрограмиране, което освобождава потенциалните 
възможности на мозъка и ума.  Последният вариант на методиката е описан в 
трудовете: „Сугестопедия – Десугестивно обучение. Комуникативен метод на скрити-
те в нас резерви“, София, 2005 и в „Suggestopedia/Reservopedia Theory and practice of the 
liberating-stimulating pedagogy on the level of the hidden reserves of the human mind“, St. 
Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2009, където д-р Лозанов извежда и седемте ос-
новополагащи закони на Сугестопедията.

Към днешна дата на територията на България действат множество езикови 
центрове, както и три частни среднообразователни училища, в които се прилага 
сугестопедичната методика – „Артис“ и „Рьорих“ в София и „Малкият принц“ във 
Варна. В най-големите градове има поне два големи езикови центъра и, специално за 
София, 6 или 7 по-малки. Езикови центрове има и в няколко по-малки града, като за 
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проф. д-р Евелина Гатева 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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градовете без достъп до сугестопедично обучение се организират изнесени курсове. 

В Европа Сугестопедията се практикува от дълги години, под една или друга форма, 
почти във всяка държава, като най-развита е дейността във Швеция и Норвегия, Русия, 
както и в Англия и Испания. В световен план Сугестопедията присъства от десетилетия 
и в държави като Япония, Южна Африка и САЩ. 

Обучения за преподаватели в България се провеждат към основаната от д-р 
Лозанов фондация „Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева“ и усилията са 
насочени към обучение на повече преподаватели от държавните училища. Обучения 
се провеждат и към други организации от обучени от д-р Лозанов и д-р Гатева 
треньори от цял свят.

Списък на последните обучени от д-р Лозанов преподаватели между 2010 г. и 
2012 г., както и преподавателите, обучени от асистентката му, Ванина Бодурова,  в 
следващите две години може да намерите тук.

Начален преподавател Веселина Дамаскова, ЧУ„Малкият принц“, Варна

ЦЕННОСТИТЕ, НА КОИТО СЕ БАЗИРА СУГЕСТОПЕДИЯТА

Сугестопедията е доказано най-
доброто българско постижение в 
световната педагогика. Тя изхожда 
от идеята за здравословно общуване 
и обучение, при което физическото, 
психическото и емоционално състояние 
на индивида са в хармония, давайки 
максимална възможност за безвредно 
достигане до по-дълбоките резерви или 
капацитет на мозъка и личността като 
цяло.

Всеки участник в сугестопедично обу-
чение носи своята индивидуалност, като 
има възможност да я прояви и да открие свой собствен най-добър път към потенциала 
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си. Чрез творчество в процеса на обучение, стремеж към запазване и използване на 
естествената любознателност на детето, се развива позитивна нагласа и любов към 
ученето, което включва и състояния на вдъхновение и творческа свръхпродуктивност.

Десугестивното обучение развива чувствителност към обществената сугестивна 
норма и ограничаващите вярвания, породени от предишен опит, и засилва вярата във 
собствените възможности чрез изграждане на позитивен мироглед и чрез подпомага-
не на уменията за критично мислене.

Груповата динамика и отношенията между участниците в сугестопедичното обуче-
ние са от първостепенно значение. Задава се тон на толерантност, сътрудничество и 
взаимопомощ. Съблюдават се хармонични отношения, които се подхранват от среда-
та, създава се усещане за принадлежност, социално интегриране и спонтанна искрена 
комуникация.

Не на последно място, на участниците се предоставят пълна свобода и подкрепа 
като по този начин те се учат на инициативност и отговорност, което поражда в 
индивида желание за  развитие и професионализъм в бъдеще. 

ПРИНЦИПИ

Сугестопедията живее според следните принципи – ученето да е радостно и 
ненапрегнато, парасъзнанието и съзнанието винаги да действат заедно и винаги да 
има сугестивно-десугестивна връзка между участниците. 

Същите тези приципи при десугестивното обучение са доразвити и обогатени. 
Вече става дума за радостно и спонтанно концентративно спокойствие; динамична, 
структурирана и йерархична глобалност – частното да се вижда в общото и обратно, 
общото като частно и частното като общо; десугестивна нагласа с цел спонтанно 
освобождаване на потенциалните възможности на ума. 

В последната разработка на методиката, д-р Лозанов говори за седемте закона 
на Сугестопедията, които нарича закони, поради особената важност на тяхното 
съблюдаване.

• Любов

Тук става въпрос за любов 
и уважение към човешкото 
същество. При условия на 
положителни емоции, творческата 
интелектуална дейност и 
глобализираният учебен 
процес се отличават с липса на 
умора. Принципът на радост и 
концентративно спокойствие се 
прилага чрез система от игри и 
смях, чрез нагледните материали, 
които са не толкова илюстративни, 
а стимулиращи по характер, както 
и цялостната организация на 
учебния процес. В създадената 
среда на доверие и спокойствие 
лесно се насъчава себеизявата и 
общуването.  

• Свобода

Това е свободата на обучаващия се да избира как сам да възприеме знанията. 
Свободата дава възможност на учащия се да се вслуша във вътрешния си глас и да 
избере своя собствен път към резервите на психиката в различните моменти на 
процеса на обучение. Той избира да се включи или не във всяко едно занимание. 
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Свободата не се диктува от преподавателя, тя е спонтанно чувство у курсистите.

• Убедеността на преподавателя, че нещо необикновено се случва

Когато учителят е с нагласа, че нещо необикновено се случва, вярвайки в 
изключителните способности на учащите да възприемат на нивото на 
резервите, това автоматично резонира в тях и резервите се разкриват. 
Състоянието на увереност, че нещо необикновено се случва, води до състояние 
на вдъхновение у учителя. Неговото отношение и поведение е подчинено на тази 
вяра в необикновеността на този процес и той излъчва автентични сигнали, които 
стимулират курсистите и дават тласък на разкриването на собствените им резерви.

• Многократно увеличен учебен материал

Материалът при работа чрез Сугестопедия е задължително няколкократно 
увеличен, спрямо този, използван в традиционните методики. Професорът е убеден, 
че колкото повече се натоварва паметта, толкова резултатите са по-добри. Освен 
увеличения ритъм на усвояване на знания, методиката има психопрофилактичен, 
психохигиенен и възпитателен ефект.

• Принципът: Цяло – Част, Част – Цяло; Частта чрез Цялото

Частта е неделима от цялото и затова частите се преподават чрез цялото, в общия 
контекст, в глобалната история. Елементите не бива да се преподават и изучават 
изолирано. Например, думите, граматиката не съществуват отделно от езика, а са част 
от речта. Всяко цяло е част от по-голямо цяло и така до безкрай. Човешкото същество 
реагира като цяло и възприема дразнителите в тяхната комплексност. Това е още едно 
доказателство, че елементите не съществуват отделно, а винаги като част от цялото. 

• Златната пропорция

Можем да я открием навсякъде в природата, както и в класическото изкуство. 
Съществува цяла наука за Златното сечение, или Златната пропорция, която 
определя числото 1,618… за коефициент на хармоничност. В Сугестопедията златната 
пропорция е на първо място при определяне на времетраенето и съотношението на 
отделните компоненти, което допълнително подпомага процеса на разкриване на 
резервите на учащите се като им позволява да учат без умора.

• Приложение на класическото изкуство и естетиката

Класическото изкуство и естетиката излъчват безброй неспецифични стимули, 
които периферно въздействат положително на личността. Сугестопедичното 
изкуство, въведено чрез специално подбрани произведения на класическата 
музика, песни и арии, литературни произведения, репродукции на шедьоври на 
изобразителното изкуство и т.н., създава условия за психорелаксация и хармония, 
които помагат за по-добра възприемчивост и стимулират разкриването на психичните 
резерви в приятна атмосфера. То помага да се достигне до състояние на вдъхновение 
и да се отклони вниманието от страха, свързан с ученето, а също така и обогатява 
културата на участниците в процеса. 

ЦЕЛ

Както вече беше споменато, чрез 
опознаване на несъзнаваните стимули 
и реакции и овладяване на съзнаваното 
поведение, Сугестопедията се стреми 
към разкриване на заложения, по-
голям от видимото, потенциал на 
цялостната личност. В комбинация 
с висока ефективност, стремежът е 
към по-естествен и здравословен 
учебен процес, който премахва 
травмите от ученето и идеята за 
учене (Дидактогения/Скологения), 
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като го прави желан и търсен процес, който създава личности, постоянно търсещи 
и стремящи се към развитие. Методиката възпитава от най-ранна детска възраст 
свободни личности, способни на критично мислене и вземане на самостоятелни 
решения, които се сработват лесно в групова интеракция. В дългосрочен и по-общ 
план, това е една методика, която би могла да настани траен позитивен мироглед 
в обществото, като подобри обществените взаимоотношения и толерантността и 
повиши културата и отношението към изкуството и фините взаимодействия. 

СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩЕТО

Тук ще разгледаме отделно групите за езиково обучение и училищната 
Сугестопедия.

• При езиковото обучение за възрастни, за да бъде добра динамиката и да може 
да се обърне достатъчно внимание на всички участници в групата, се препо-
ръчва членовете ѝ да не са по-малко от 4 и да не надвишават 12. Дължината на 
курсовете е от голямо значение, като най-голяма ефективност имат курсовете, 
които се провеждат всеки работен ден по 4 учебни часа в продължение на 5 
седмици. След този интензивен период на работа се препоръчва пауза от поне 
2 месеца преди да се продължи обучението. Този период е нужен, за да може да 
се активира големият материал, усвоен по време на обучението.

• При езиковото обучение на деца в идеалния случай големината на групата е 
около 8 деца, тъй като вниманието се задържа за по-кратко време при тях. При 
по-малките учебните часове са по-кратки, а след това достигат 40-45мин./уч.ч. 
Времетраенето на курса е отново 5 седмици, както при възрастните, но раз-
пределението е по 2 уч.ч. на ден (без събота и неделя), ежедневно в първите 2 
седмици, а след това по 3 или 2 пъти седмично. Има значение първоначалният 
интензитет на заниманията, за да се получи по-дълбоко ангажиране на внима-
нието с предмета. Възможни са и целогодишни занимания, освен интензивни 
курсове, но винаги се взема под внимание наличието на голямо количество нов 
материал, който е съобразен и с възрастта и начина на мислене на децата.

• При училищната сугестопедия групите са по-големи, отколкото при интензивни-
те курсове по чужди езици. В първите класове часовете са по 15 минути и се пре-
ливат един в друг. Различното от традиционното образование е, че предметите 
се преподават с постоянна взаимовръзка помежду им и се представят в глобал-
ни теми. Постига се емоционално-логичен баланс без да се отделят на редуващи 
се етапи двата процеса, а се случват едновременно като, например, обучението 
на по-логична дисциплина се прави по-емоционално - математика чрез музика, 
и обратното, обучението по музика се обогатява с теоретични познания за стру-
кура на някое произведение или друга информация. Хубав пример са известни-
те опери, създадени от д-р Гатева за изучаване на математика, които се помнят 
от порасналите вече ученици от експерименталните училища през 70-те.

Относно организацията на учебното заведение, включващо както преподаватели, 
така и административен и обслужващ персонал, ключово е всички да бъдат запознати, 
доколкото е възможно в дълбочина, с принципите на Сугестопедията, тъй като всяко 
нещо в средата има определящо значение за продуктивността на учебния процес. 

НАЧИН НА УЧЕНЕ - МЕТОДОЛОГИЯ

Сугестопедията има смисъл, само когато е насочена към резервите на личността, 
т.е. поне 3 до 5 пъти по-бързо и лесно учене с положителен здравен ефект и 
подобрени социални взаимодействия. Важното е не само че преподавателите знаят за 
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тези резерви на всяка отделна личност, но са и искрено убедени в тях. В допълнение, 
те имат и изработена система за тяхното разкриване. 

В сугестопедията се вземат предвид всички сетива, както и всички периферни 
стимули, което подпомага учебния процес, като дава вариативност при активното и 
пасивното възприемане на знания.

Тъй като спецификата на преподаване на всяка отделна дисциплина е описана 
много подробно в научната литература от последния етап на развитие на методиката, 
тук ще се спрем само на общото описание на един урочен цикъл при обучението на 
възрастни, който се ползва за основа. Важно е да се спомене, че във всеки етап от 
обучението едновременно действат всички закони на Сугестопедията:

• Първи етап - дешифровка или въведение. Всеки нов урок се поднася по 
артистичен и художествен начин. Създава се непринудена обстановка, в която 
естествено са вплетени лексикалните и граматически структури, които предстои 
да се разработват, както и атмосферата и тематиката на новия урок.

• Вторият етап се състои от два концертни сеанса - активен и пасивен. 

• В активния концертен сеанс се използват класически музикални произведения, 
които са емоционални, с богата мелодия и хармония, заедно с които 
преподавателят изчита учебното съдържание със специфична интонация, 
следваща и характера на музикалното произведение. Курсистите следят в 
учебника едновременно текста на чуждия език и писмен превод на български 
език. 

• При пасивния концертен сеанс музикалните произведения са предкласически 
и се характеризират със строгост в съдържанието и формата и с интелектуална 
самовглъбеност. Преподавателят изчита отново текста без да интонира и с 
нормална скорост. Курсистите в този етап само слушат.

• Трети етап – разработка. В следващите дни взетият урок се разработва чрез 
хорово четене, четене по роли, диалози, ролеви и дидактични игри и песни. По 
този начин се активира информацията постъпила в съзнанието на пасивно ниво. 
Чрез ситемата от смях и игри се повишава емоционалният тонус на курсистите и 
се стимулира творчеството.

• Четвърти етап – представяне. Това е момент за поредно затвърждаване на 
новопостъпилите знания от съответния урок, като се дава възможност и за 
самостоятелна изява. Допълнително се стимулират и развиват уменията за 
говорене на чуждия език, като и самият курсист може да оцени постиженията 
си, което има положително действие върху мотивацията му.

В началото и в края на всеки курс се прави тестване, за да се измерят нивото и 
постиженията на курсистите. Това се случва под формата на стимулираща контролна 
работа и разговор, като на края на курса има и общо финално представяне, което 
затвърждава увереността на участниците в новите им знания и стимулира желанието 
им за развитие. 

УЧИТЕЛЯТ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МУ С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

 

Въпреки че преподавателят в едно сугестопедично обучение е авторитетна лич-
ност, той не е централната фигура в обучението. Неговото участие е по-скоро като на 
един подкрепящ приятел, на който можеш да се довериш и който участва заедно с теб 
в обучението. В центъра са самите ученици, които откриват и споделят за откритията 
си, а преподавателят регулира процеса, сякаш периферно, създавайки всички условия 
за успешното развитие на творческия процес.

Всъщност изискванията към един сугестопед никак не са малко, тъй като неговото 
правилно разбиране и владеене на методиката са от съществена важност. Главното, 
както във всеки друг обучителен процес, е на първо място да се внимава да не се вре-
ди.
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Сугестопедът е преподавател с престиж. Това значи не само да бъде специалист в 
това, което преподава, но също и да умее да заяви този престиж със знанията си, с по-
ведението си в учебните занятия и извън тях. 

За да бъде един преподавател сугестопед, това значи да обича работата си. За да се 
занимава със Сугестопедия, или разкриване на резерви, преподавателят е нужно да 
разбира и искрено да вярва във високите резултати на своите ученици, като следва да 
се има предвид и ефекта „Пигмалион в класната стая“. Базирайки се на законите „Лю-
бов“ и „Убедеността на преподавателя, че нещо необикновено се случва“, биха могли 
да се достигнат високи нива на вдъхновение у обучаемите и така да се постигнат ре-
зултати, много по-високи от очакваните.

За да бъде успешно взаимодействието с учениците му, Сугестопедът е добре запоз-
нат с комуникативните фактори, съзнавани и несъзнавани. Той постоянно се старае 
да овладее двуплановостта в комуникацията и да бъде искрен и автентичен. По този 
начин, например, неговата артистичност не е преиграна, неговата интонация и ритъм 
създават особено отношение у възприемащите и позволяват по-дълбоко емоционал-
но активиране на личността. Ако източникът на информация (учителят) е достоверен, 
с висок престиж, обикновено се постига повишено доверие и рецептивност, или т.нар. 
инфантилизация като спонтанна реакция. Това се вижда най-добре в психическата и 
физическа пасивност по време на обучението и специално при запаметяването, къде-
то пасивността освобождава интелектуалната дейност и улеснява свръхзапаметяване-
то. На фона на тази (псевдо)пасивност със сугестивна нагласа за свръхзапаметяване се 
преодоляват антисугестивните бариери и се освобождават резервните възможности 
на психиката. 

Освен да бъде запознат с периферните стимули и да използва успешно 
неспецифичните комуникативни средства, преподавателят-сугестопед следва да 
може и да използва най-подходящото състояние на ума на обучаемия (множествената 
личност), или умът, който допринася най-много за ефективното обучение. Това се 
случва чрез немонотонното вибриращо поведение и вибриращата мека интонация на 
преподавателя, подпомогнати от избирането на нова роля от по-големите ученици.

Взаимоотношенията на преподавателя с родителите са също ключови за 
ефективността на учебния процес. На родителите следва да бъде обяснено 
внимателно и подробно как да се отнасят с детето вкъщи, за да не нарушават 
учебния процес. Например, в първи клас на детето не се дават домашни и родителят 
е ангажиран само тактично да повишава мотивацията на детето за учене. Понякога 
много от причините детето да се държи по определен начин в училище или да има 
определени незадоволителни резултати може да идва от неправилното отношение 
на родителите. В този случай, сугестопедът е длъжен да споделя наблюденията си с 
родителите и да даде напътствия. 

СРЕДАТА

Тъй като в Сугстопедията 
говорим за добре 
организиран и оркестриран 
учебен процес, това 
всъщност се отнася за 
цялостната среда на 
обучение. Всеки един 
елемент от обкръжаващата 
среда, поведението и 
отношението на всеки един 
участник в ежедневието на 
този процес е от значение – 
пряко или косвено. Поради 
тази причина морално и 

професионално задължение на всеки, работещ на територията на такъв център или 
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училище, е да бъде правилно и сериозно запознат и да е приел принципите и законите 
на Сугестопедията, за да бъде поддържан високият престиж, така важен за обучението 
по метода Сугестопедия. Това значи да има грижа и зачитане към всеки ученик, 
преподавател, посетител; да се създава атмосфера, способстваща за разкриване на 
потенциала на учащите се и да се дава възможност да бъдат надскочени собствените 
ограничаващи вярвания; да има грижа за детайлите, както и за цялото; да се 
подхранва хармония и да има стремеж към красота във всяко едно отношение.

Няма унифициран начин за това как да изглеждат езиковите сугестопедични 
центрове или сугестопедичните училища. Това, което ги прави различни, обаче, е 
фактът, че във всяко едно такова учебно заведение може да се усети топлина, уют, 
специално отношение към всичко и във всяко едно от тези места много лесно човек 
може да се отпусне и да се почувства като у дома си. Това е така, може би защото 
всяко едно от тези места олицетворява хуманистичния дух на професор доктор 
Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева и въплащава седемте закона на 
Сугестопедията. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КЛАСНАТА СТАЯ:

Една сугестопедична класна стая е снабдена с основна учебна мебелировка, която 
може да включва чинове или маси, столове, бяла дъска. Оттук насетне дали тези 
мебели се ползват ежечасно или не, това е обект на решение на преподавателя и 
групата. Обикновено един от най-важните елементи на обзавеждането е хубав, чист, 
голям килим, където може да се седи и играе, може да има възглавници за сядене и 
облягане, защото няма нужда постоянно да се седи на стол, а може да има и повече 
движение.

Освен основното изискване да има достатъчно светлина и топлина във 
помещението, както и постоянен достъп на свеж въздух, много важно е помещението 
да бъде удобно за постоянно закачване по стените на табла, които да могат да се 
виждат периферно от учениците.

Всички материали и пособия отговарят на изискванията на Класическата 
Сугестопедия и седемте ѝ закона. Те са изработени или подготвени от съответния 
преподавател и одобрени от методисти и треньори по Сугестопедия.

Атмосферата, която се настанява естествено в класната стая е атмосфера 
на разбирателство и уважение, за което допринася внимателният пример на 
преподавателя към всеки един участник в обучението. 

• Сугестопедията носи нова култура в отношението между хората. Тя учи на от-
крито общуване, търпение и емпатия, уважение към труда и времето на всеки от 
групата, всеки преподавател, ученик, родител, колега. 
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• Сугестопедичната среда дава възможност на всеки един участник да заяви своя-
та личност и природа,  подкрепя различното, стимулира го.

• Въпреки, че е развита и експериментирана методика, Сугестопедията дава въз-
можност за внимателно преценяване и въвеждане на нови идеи, които са в крак 
с времето, породени са от конкретна нужда или често спонтанно възникнали по 
време на обучението. Важното е да има дълбоко разбиране на методиката и съ-
образяване с изискванията за резервопедичен процес - да се следи за здравето, 
оптимизма, спокойствието, отношението, вдъхновението.

• Няма случайни неща в средата на сугестопедичния процес, защото всичко е част 
от по-глобална идея и има своето място в нея. Всяко едно нещо изгражда общия 
процес, което се вижда в отношението, отговорността и уважението към всеки 
детайл. 

• Това не е място на ограничаване, затова в средата на обучение има многообра-
зие и изобилие – голямо количество материал, поднесен по разнообразен на-
чин, много усмивки, много доброта и красота, изненади, песни...

• Хармонията се търси във всичките ѝ форми. Създават се уловия за учене в 
концентративна психорелаксация. 

• Красотата е в образа и мястото, което създаваме, но и вътре в хората, в 
нагласата, в действията. Няма страх и съдене - цари радост, уважение, нежно 
отношение.

Класическото изкуство присъства в обстановката и в учебния процес чрез 
класическата музика по време на работа и в паузите, жизнеутвърждаващите картини, 
театъра, балета, фотографията.

ПРАКТИКИ, КОИТО МОЖЕМ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ В ТРАДИЦИОННОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ

Едно от най-основните и в същото време най-трудни за имплементиране неща 
е може би смяната на подхода. Това включва, както е споменато по-горе, ново 
отношение на преподавателя, което от своя страна променя отношението и на 
учениците към другите участници и към процеса на обучение. Подобряването на 
взаимоотношенията в учебната група с повече уважение и толерантност, внимание 
и вяра в способностите на учащите се, води до автоматично подобряване на 
резултатите. В допълнение, дори минимални усилия за хармонизиране на учебния 
процес, чрез създаване на правилна динамика на дейностите, красива учебна среда 
и по-раздвижена учебна обстановка биха могли да подобрят всяка учебна програма, 
дори без да я променят. 

Естествено, както всяко учебно заведение, и в сугестопедичната класна стая не 
липсват правила, особено когато се дава свобода на избор и действие на учениците. 
Тук свободата е въпрос на лична отговорност и отговорност на групата. Учениците 
сами задават рамките на поведението си, посредством подкрепата и насоката на 
преподавателя, така че процесът да бъде ясен и полезен за всички, без да нарушава 
индивидуалните потребности на всеки участник.

Що се отнася до самото преподаване и усвояване на материала, това, което всеки 
учител може да взаимства, е добрата предварителна подготовка с ясни цели и стъпки 
за постигане, готовността да се предостави изобилие от материал за учене, вместо 
да се ограничава в зазубряне на кратки дефиниции, винаги да се прави връзка с 
глобалния контекст на всяко едно занимание и като цяло да се правят връзки между 
понятия и процеси. 
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Другата не по-малко 
важна стъпка е опит за 
„вибриращо“ поведение в 
сравнение със скучното и 
монотонно преподаване. 
Добър ориентир за 
преподавателя може да 
бъде отегчението, изписано 
по лицата на учениците, 
а още по-добър е, когато 
на самия преподавател му 
стане скучно. 

Дали учителят е 
централната фигура или 
може да отстъпи място 
на учениците да поемат 

инициативата понякога? Така те биха се чувствали полезни може би? А дали няма да 
бъде по-полезно за тях да открият сами отговорите под умелото ръководство на своя 
учител? 

Ролята на играта в сугестопедичното обучение, освен че дава възможност на 
учениците да се върнат към детството, ако са пораснали, или носи приятно усещане за 
лекота на децата, които се обучават, също така дава възможност на обучаващите се да 
намерят отговорите и да учат чрез собственото си любопитство.

Игровизацията дава възможност за общуване в групата, за движение, за 
ангажиране на повече сетива и много други полезни процеси. Песента,  музиката и 
танцът пък могат да бъдат част от обучението, когато носят дидактичен елемент. Те 
внасят и повече емоция, радост и усещане, че ученето е приятно занимание, подобно 
на празник.

В заключение, връщайки се към изначалната отправна точка, най-важно в 
обучението на деца и възрастни е да не се вреди. Когато има адекватно отношение и 
емпатия, добра информираност за процесите на възприятие и човешката психология, 
учебният процес може да се подобрява дори и без да се следват конкретни 
практически техники и модели.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТАЗИ ПЕДАГОГИКА

Към настоящия момент има няколко възможности за обучения на преподаватели в 
България, като основният обучителен център се намира в град Сливен към фондация 
„Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева“ с обучител г-жа Ванина 
Бодурова. В София и Варна можете да събеседвате с методисти и асистент-обучители 
към фондацията, които да ви дадат насоки за обучението. Това са Ирена Младенова, 
Галина Спасова, Лъчезар Гудев, Виолета Атанасова, Дора Давидова (за София), 
Веселина Дамаскова и Вяра Николова (за Варна). http://suggestology.org/

В София сертифицирани обучения извън фондацията на д-р Лозанов провежда и 
г-жа Радостина Михалева, http://www.elit-suggestopedia.com. 

Възможности за обучение в България се предоставят спорадично от обучители, 
които работят в чужбина, но това се случва при организиране на конкретно събитие. 
Тъй като доброто обучение изисква по-дълга и качествена подготовка с наблюдения 
и обратна връзка от ментор, препоръчва се да се обърнете към организация, която е 
базирана в страната.
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Обучения на преподаватели в методите на класическата Сугестопедия се 
провеждат в Швеция при обучител Anna Cramer http://www.allasinnen.se, в Норвегия 
https://www.norsksuggestopediforening.no/, в Испания при обучител Gloria Alguacil 
http://www.npp-sugestopedia.com/. В други европейски държави, където се преподава 
Сугестопедия или разновидност на метода с друго име, можете да намерите главно 
адаптации на метода, които са извън експерименталната практика и нямат доказано 
ефективни резултати. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ

СТАТИИ:

Сугестопедията може да превърне образованието от задължение в увлекателно 
приключение - интервю с Галина Спасова

Едно интервю с Ангелина Караславова за Сугестопедията, д-р Георги Лозанов, 
професията като начин на живот и как да бъдем по-добри

Интервю с Галина Спасова, сугестопедагог

Интервю с Правда Китанова, сугестопедагог

Интервю с Веселина Дамаскова, сугестопедагог

Сайт на фондация „Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева“

КНИГИ:

Г. Лозанов, „Сугестология“ – монография, Изд. „Наука и изкуство“, София, 1971

Г. Лозанов, „Сугестопедия – Десугестивно обучение. Комуникативен метод на 
скритите в нас резерви“, Университетско изд. „Св.Климент Охридски“, София, 2005

ВИДЕО:

Научни коонференции по Сгугестопедия - архив

Награди „Видко“

Част от лекцията на проф.д-р Лозанов 2006г., в СУ

Форум за образованието в х. Хилтън 

Лекция в читалище „Бъдеще сега“

Филм за Сугестопедията – „Методът“  

САЙТОВЕ:

Фондация проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева

ФЕЙСБУК ГРУПИ: 

Сугестопедия

Сугестопедия Пловдив
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https://uchimse.blogspot.bg/2018/02/blog-post.html
https://www.streetwatch.bg/Street-of-Hope/v-klas/sugestopediia-za-deca-ili-kak-se-uchish-da-karash-kolelo
https://www.youtube.com/watch?v=dcu5wJ_5fjI&list=PLKgMgA1yIVSAaz75s0UhaNLBpFfHgdCSB&index=8
http://suggestology.org/suggestopedia/unesco/
http://conference.suggestology.org/archive/
https://www.youtube.com/watch?v=BkeQm_ucJTw
https://www.youtube.com/watch?v=1fWNuFb4_-o&list=PLFFTIcFcXNtC9RNffJIyRJGPs5k4GGPVv
https://www.youtube.com/watch?v=zSQB3sVeOR4
file:///C:\Users\Iiliyana\Downloads\~WRD3617.tmp
https://www.youtube.com/watch?v=7aWHNqGvCkw
http://suggestology.org/
https://www.facebook.com/groups/145749448798748/
https://www.facebook.com/groups/324663047660327/
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Академия по сугестопедия

Източници, използвана литература

Г. Лозанов, „Сугестология“ – монография, Изд. „Наука и изкуство“, София, 1971

Г. Лозанов, „Сугестопедия – Десугестивно обучение. Комуникативен метод на 
скритите в нас резерви“, Университетско изд. „Св.Климент Охридски“, София, 2005

Lozanov, G., Suggestopedia/Reservopedia Theory and practice of the liberating-
stimulating pedagogy on the level of the hidden reserves of the human mind, St. Kliment 
Ohridski University Press, Sofia, 2009

„Глобализирано художествено изграждане на сугестопедичния учебен процес“, Со-
фия, 1982/„Creating Wholeness Through Art“, Лондон, Минеаполис, 1991

„Сугестопедично практическо ръководство за преподаватели по чужди езици“, 1981 
София, 1983 Рим, 1988 Ню Йорк, Лондон, Париж.

Нежни правила за центровете по класическа сугестопедия, в памет на доктор 
Лозанов

Фондация „Професор Доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева”,

София, 2013

Интернет, материали от конференции и представяния

АВТОР НА МАТЕРИАЛА:

Галина Спасова

Сугестопедагог и методист

spasova.galina@gmail.com 

Galina Spasova

Suggestopedic teacher and methodologist

Lite Learning Classical Suggestopedia Centre

+359 884 26 55 04

www.suggestopedia.bg
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ДОМАШНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЪНСКУЛИНГ

ДОМАШНО ОБРАЗОВАНИЕ:

История, Основни тенденции, Социализация, Академична компетентност, Ролята 
на учителя, Домашното образование по света, Домашното образование в България, 
Ресурси

ЪНСКУЛИНГ:

Философия, Основни принципи, Видове, Неразбраният ънскулинг, Ънскулинг по 
света и в България

Когато говорим за образование, в 
главите на повечето от нас изниква 
картинка на дете, разтворило 
учебник, а пред него, до черната 
дъска, стои учител с показалка в 
ръка и ябълка на бюрото. Чуят ли 
термина „домашно образование“, 
хората, които не са запознати с 
него си представят този типичен 
образ на обикновено училище, но 
пресъздаден в дома. Училище, в 
което децата сядат на кухненската 
маса, вместо на чина, но учат 
същите неща по същите учебници. 
Училище, в което ролята на класния 
ръководител, учителите и директора 
се изпълнява от родителите.

КРАТКА ИСТОРИЯ

Домашното образование се появява в еволюцията 
на планетата дълго преди да възникне понятието 
„училище“. В есенцията си, то се е появило преди 
да бъдат концептуализирани понятия като „дом“ и 
„образование“ и дори преди появата на Homo sapiens 
като вид. Можем да поставим началото му преди около 
300 милиона години по време на геологичния период 
Юра, когато някои динозаври и бозайникоподобни 
влечуги първи започват да се грижат за своите малки. В 
еволюционен план възникването на родителска грижа 
към малките подсигурява тяхното оцеляване, но също 
дава големи възможности за развитието на вида. При 
този еволюционен пробив естествените наклонности 
за възприемане и анализиране на околната среда с 
цел оцеляване (общи наклонности за учене, които 
съществуват и при видове, непрактикуващи родителска 
грижа), се предават на малките чрез техните родители. 
Силна роля за начина на учене и възприемане започва 
да играе подражанието – малките приемат информация 
от/за заобикалящия ги свят и изграждат умения чрез 

подражание на своите родители, а по-късно и други възрастни екземпляри от своя 
вид.

Този вид образование не просто е съществувал, а е бил основния начин на 
обучение на деца хилядолетия наред. Това е бил начинът, по който са се учили децата 
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на първобитните, древните и дори средновековните хора. Организираното обучение 
също съществува отдавна. Когато говорим за появата му, си представяме школите на 
древногръцките и азиатски мислители с техните хиляди последователи и ученици. 
Общото при техните аудитории е, че огромното мнозинство от тях е съставено от 
хора (предимно мъже) в зряла възраст. Училищното образование такова, каквото 
го познаваме днес – насочено към академичното обучение и възпитание на деца, 
се появява доста по-късно – едва преди около 200-300 години с настъпването на 
индустриализацията. Първоначално то няма задължителен характер и решенията 
за образоването на децата се вземат от семейството. Впоследствие този авторитет 
се отнема от родителите и се поставя в ръцете на институции – практика, оцеляла на 
много места по света и до днес. 

Движението за домашно обучение е инициатива 
на родителите да върнат отговорността за 
отглеждане и обучаване на децата там, където 
вярват, че тя е заложена по природа и където 
е била в продължение на по-голямата част от 
човешката история – в семейството. Това движение 
възниква през 60-те години в САЩ. Част от имената 
свързани с него са на известни религиозни 
дейци, които се противят на секуларизацията 
на държавните институции и желаят да върнат 
образованието в ръцете на родителите, като 
им предоставят възможност да възпитат децата 
си в рамките на своята религия. Други хора, 
работили в подкрепа на домашното образование 
са психолози, бивши учители и философи, 
които нямат религиозна мотивация, но въпреки 
това не одобряват методите на държавното 
образование по една или друга причина, смятат 
ги за неползотворни и дори вредни не само за 
индивида, върху който се прилагат, но и за цялото 
общество. 

ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ

Както става ясно, в основата на идеята за домашното образование стоят ядрото 
на семейството, правата на родителите да вземат решения за децата си и 
индивидуалността на самите деца.

Родителите избират домашното образование поради различни причини. Някои 
от тях не са доволни от академичната страна на училищното образование. Те не 
одобряват съдържанието на образователната програма, невъзможността за по-
бързо или по-бавно преминаване през материала или дълбочината, в която даден 
предмет се изучава. Тези родители закупуват или разработват сами програма за 
индивидуализирано образование, в която се изучават подробно и бързо предметите, 
към които децата проявяват наклонност и се забавя интродукцията на предмети, 
които са трудни или безинтересни за децата. Родителите желаят да контролират 
учебното съдържание по религиозни или философски убеждения и да предоставят 
на децата си образование, изграждащо мироглед, който да съответства на техните 
разбирания относно най-добрия интерес на детето. Те могат да включат към своята 
индивидуализирана учебна програма предмети, които не се предлагат за изучаване 
в държавното училище, а такива, които родителят преценява като необходими за 
правилното развитие на детето му, като например религия, ранно компютърно 
програмиране, изучаването на слабо разпространен език, анимация, калиграфия, 
графичен дизайн и всякакъв вид спортове и/или изкуства. Родителите, които сами 
определят програмата на децата си могат да ползват в изучаването ѝ различни 
педагогически подходи – методите на Монтесори, Валдорф, сугестопедичения подход, 
развит от д-р Георги Лозанов и др.
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Други родители нямат критики към учебния материал или скоростта, с която 
той се изучава, но не одобряват средата на развитие, която се предлага в училище. 
Напрегнатата обстановка, излагането на опасност от дегенеративно поведение 
вследствие на влиянието на съученици, насилие към детето, с което то не може да 
се справи, ученето чрез конкуренция вместо чрез сътрудничество и други подобни 
фактори определят тяхното решение да изведат детето си от институцията и да му 
дадат възможност да усвои материала в спокойната среда на своя дом. Тези родители 
най-често са взели решението си вследствие на нанесена травма или вреда върху 
детето. Този вариант е добър и за родители, чиито деца не са посещавали училище, 
в случаите, в които родителите желаят да практикуват домашно образование заради 
ползите от него, но им липсва увереност, че могат да съставят индивидуална програма 
за детето си. Те се осланят на учебната програма предоставена от образователното 
министерство, но имат свободата да структурират заниманията на децата около 
семейните си дейности, както и да разполагат с времето си като семейство, тъй като 
децата не е необходимо да присъстват в училище. Въпреки че учат по държавна 
програма, те си спестяват пътуването от и до учебното заведение, както и ранното 
ставане, като също има по-добър контрол върху консумираната от детето храна 
(особено важно за деца, които е необходимо да спазват определен хранителен режим 
вследствие на заболявания или алергии).

Много родители имат концептуални несъгласия не само с държавното 
образование, но и със структурираното учене като цяло. Според тези родители нещо 
може да се научи единствено ако инициативата за учене произтича от детето. Те 
оставят децата си да изследват света и да учат за него под формата на игра, която 
се усложнява с възрастта, като минимизират своята намеса в учебния процес. Тези 
родители разчитат на естествения импулс към учене на всеки индивид и виждат 
своята роля предимно в това да предоставят на децата ресурсите, които биха били 
необходими, за да може ученето да се случи. Тези ресурси могат да бъдат различни – 
от конструктор Лего, подарен на дете, показало наклонности към инженерна мисъл, 
до наемането на учител в дадена област за дете, което е достигнало предела на 
самостоятелните си способности, но има желание да продължи изучаването ѝ. За 
родители с подобни разбирания и техните деца един от най-разпространените методи 
за учене е чиракуването, което предоставя възможност на децата активно да усвояват 
набелязаните умения, като същевременно изграждат умения за самодисциплина 
извън училищната среда.

Домашното образование предоставя големи възможности за персонализация, 
както в образователния подход, така и в практическата организация на ученето. То 
може да бъде прекроено така, че да отговаря на нуждите на почти всяко семейство, 
като създава условия не само за адекватно академично учене, но и за изграждане на 
начин на живот, съобразен с възгледите на конкретното семейство. Въпреки това, 
има няколко типични основни страхове, с които родителите се сблъскват, обмисляйки 
идеята за домашно образование. Тъй като то съществува отдавна и е обект на 
изследвания от различни учени – психолози, идеолози и философи – по тези теми 
може да се видят резултатите от направените изследвания. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯТА

Най-често срещаното притеснение, свързано с домашното образование е, че след 
като децата не прекарват деня си в училище, заобиколени от връстници, то те няма 
да имат възможност да развият социални умения и ще бъдат социално неадекватни 
като възрастни. Образът на детето, затворено вкъщи, изолирано от външния свят, 
не отговаря на обективната действителност на домашно образованите деца. В 
общия случай, те посещават разнообразни обществени места (музеи, библиотеки, 
галерии, паркове) и вземат участие в организирани извънкласни дейности (спортни 
тренировки, занимания по изкуства, различни клубове и т.н.). Социализацията в 
семейства с повече деца е по-лесна, отколкото в семейства с едно дете или при 
голяма възрастова разлика между децата, но родителите полагат грижи да им 
бъдат предоставени възможности за общуване с хора извън семейството, като както 
средата, така и продължителността на общуването могат да се регулират в зависимост 
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от възрастта и способностите на детето. Предимството при домашното образование 
е, че може да се насочат индивидуализирани усилия за правилната социализация 
на децата, докато в училище коригирането на поведението и/или здравословното 
изразяване на собствените чувства на детето не са обект на изучаване или 
влияние. В училище социализацията на децата се случва непреднамерено, докато 
обстановката на близост и акцентът върху индивида при домашното образование 
дават възможност да бъде поставен фокус върху развитието на социални умения 
на детето, свързани със самоанализ, идентифициране на собствените емоции и 
изразяването им по начин, който не вреди на околните. Изследвания, проведени от 
д-р Джон Тейлър от университета Андрюс, показват, че себепознанието при домашно 
образованите ученици е доста по-високо развито, отколкото при деца, обучавани в 
конвенционално училище. Според други изследвания, направени от Националния 
Институт за изследване на домашното образование (САЩ) за социалната адекватност 
на домашните ученици, те са доста по-склонни да участват в общественополезни 
дейности (71%, спрямо 37% при техни връстници с училищно образование). Те също 
имат по-силно изразени граждански позиции и са по-активни в политическия живот 
на страната си, като се ангажират с различни каузи и вярват, че имат влияние върху 
средата си.

Много учени психолози (д-р М. Делахук, д-р Т. Смедли) поддържат теорията, че 
при домашното образование се дава възможност на децата да развият т.нар. soft 
skills – умения, необходими за себереализация и извоюване на място в обществото, 
като например креативно и критично мислене, способност за вземане на решения, 
самомотивация, работна етика, способност за разчитане на събеседника и т.н. 
Според Алисън Дойл (кариерен консултант) това са умения, които е трудно да бъдат 
научени в конвенционална класна стая, където децата не разполагат с времето 
и пространството си, а от тях не се очаква да вземат организационни решения. 
Тяхното влияние върху средата им е силно ограничено и този факт възпрепятства 
способността им за развиване на гореспоменатите умения. 

Според изследване, извършено от д-р Делахук, домашно образованите деца не 
поставят фокус върху общуването с връстници, а общуват еднакво добре с хора във 
всякаква възраст, докато децата, израстващи в училищна среда (дори и в частни 
училища) са склонни да приемат мнението и влиянието на връстниците си за много 
по-силно от това на хора във възраст различна от тяхната.

Според д-р Джон Тейлър, критиците на домашното образование, чийто аргумент е 
основан на липсата на социализация, всъщност адресират област, в която то не само 
не изостава, но и има предимство. 

АКАДЕМИЧНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ 

Другото основно притеснение, което възниква у родители, обмислящи идеята 
да образоват децата си извън държавното училище е свързано със собствената им 
компетентност в определени академични области. Тъй като родителят не се чувства 
адекватен в дадена област, той се притеснява, че няма да може да преподаде дадения 
материал на детето си. Ето какво казват изследванията за това:

Според едно от най-известните проучвания на академичните способности на 
домашно образованите ученици, направено от Лорънс Ръднър през 1999 г., те се 
представят по-добре във всички области в сравнение с училищно образованите 
си връстници, като превъзходството е най-слабо по математика и най-силно по 
литература. Въпреки че много учени отхвърлят това изследване въз основа на факта, 
че Ръднър сравнява само един тип домашни ученици с различни типове училищно 
образовани деца (с демографски, социални и икономически различия), то показва, 
че домашното образование може да произведе висококачествен образователен 
продукт.

10 години по-късно изследванията от проучването на Ръднър се потвърждават от 
ново мащабно изследване, направено от Брайън Рей. Интересното при това изследва-
не е, че деца, при които единият родител е сертифициран учител се справят с 1% по-
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зле, отколкото деца, чиито родители не са с педагогическо образование. В други свои 
изследвания (2010 г.), Рей установява, че домашните ученици се справят наравно с или 
по-добре от своите връстници, обучаващи се в държавната система.

Ръднър коментира резултатите от своите изследвания и тези на Рей, като казва, че 
според него успехите на домашните ученици се дължат на участието на родителите в 
образованието.

Това се потвърждава и от няколко други проучвания. В едно от тях, направено през 
2004 г. се вижда, че учениците от държавните училища, чиито родители вземат голямо 
участие в образованието им, се справят толкова добре на стандартизираните тестове, 
колкото и домашно образованите ученици. Друго изследване, направено през 2013 
показва, че родителското участие е най-важно и има най-голямо въздействие в 
ранните години на образованието.

За много от родителите не е плашеща идеята да преподават материал на ниво 
начално и основно образование, но ги притеснява мисълта за средното образование и 
евентуална подготовка на ученика за университет.

При анализ на резултатите от изпитите за изходно ниво на средно образование 
през 2001 г. Клайв Белфийлд установява, че домашно образованите ученици са се 
справили по-добре от връстниците си в държавните и частни училища. От тогава до 
сега, резултатите са последователни – всяка година средният резултат, постигнат от 
домашни ученици, надвишава този на децата, учещи по държавната система, като 
разликата е най-голяма отново в област литература и най-малка – при математиката. 

РОЛЯТА НА УЧИТЕЛЯ

При домашното образование отговорността за вземането на решения принадлежи 
на родителя. Като такъв, той може да прецени, че ще бъде ползотворно, ако детето 
получава помощ в дадена област от специалист. Домашните ученици могат да бъдат 
записани на частни уроци или да ползват услугите на индивидуален частен учител. 
Терминът „домашно образование“ не поставя никакви ограничения в това отношение. 
Ако родителят и детето преценят, че имат нужда, то услугите на частните учители 
са на тяхно разположение. Децата могат също така да посещават курсове и уроци, 
организирани от фирми с образователна насоченост или от общински читалища, а 
много държавни/частни училища предоставят достъп на домашни ученици до своите 
извънкласни занимания и кръжоци.

Ролята на учителя в домашното образование е да си сътрудничи с родителя в най-
добрия интерес на детето. Обикновено родителите нямат изисквания за това как 
да бъдат организирани заниманията дори и към квалификациите на учителя. Често 
се случва ролята на „учител“ да бъде изпълнявана от по-голямо дете, което е по-
напреднало в дадена област и може да провежда занимания срещу заплащане. Учител 
може да бъде и несертифициран възрастен познат, пенсионер или практикуващ 
професионалист.

ДОМАШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО СВЕТА

Към момента домашното образование е законно и широко разпространено в 
голяма част от развитите държави.

Във Великобритания задължението да предоставят образование на децата е 
възложено по закон на родителите, а не на държавата. Там родителят може да 
избере дали да изпрати детето си в държавно училище или да му предложи друг 
вид образование – частно училище, независимо училище или да го образова сам. 
Вероятно заради тази законова предпоставка за образователно разнообразие 
Великобритания е една от страните в Европа с най-голям брой домашни ученици. 
Според проучвания, направени от ВВС и други медии, броят на домашните ученици 
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непрекъснато нараства, като само за последните 6 години (между 2011 и 2017) 
се е увеличил с между 65 и 90% (в зависимост от населеното място). Домашното 
образование е толкова разпространено, че някои английски колежи предлагат 
програми, специализирани за учещи дистанционно ученици, както и прием на 
домашни ученици в своите учебни програми за висше образование.

В САЩ процентът на домашните ученици от всички учащи е вероятно най-голям – 
около 3.5% или почти 2.5 млн. деца по данни от 2013 г. Броят на домашните ученици 
там също нараства непрекъснато с между 3 и 8% годишно. Започнало с усилията на 
християнски водачи, водили тежката битка за легализация, домашното образование 
в САЩ вече не се свързва само с религиозни подбуди. Тенденцията е все повече 
високообразовани родители, които не са доволни от предоставените от държавата 
образователни услуги да избират сами да се заемат с обучението на децата си. Друга 
причина, поради която разпространението на домашното образование става все по-
широко, е възможността, която се предоставя от някои частни или чартърни училища 
за дистанционно учене онлайн. С появата на все повече интернет ресурси, предлагащи 
разработени образователни програми, домашното образование става все по-лесно и 
достъпно. От 1993 г. то е законно във всички 50 щата, като има различни регулации на 
местно ниво.

Домашното образование е законна алтернатива на държавното в повечето 
западноевропейски държави, като най-разпространено е в Унгария, Испания, 
Полша и Франция. В Австралия и Нова Зеландия то също е законно, като броят на 
практикуващите го нараства. 

ДОМАШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ 

В България за домашно образование се говори все по-често. Медиите излъчват 
репортажи и интервюта със семейства, които го практикуват и все повече родители го 
обмислят като алтернатива. За момента домашното образование не е регулирано със 
закон.

Според конституцията на РБ всеки човек има право на образование.

Според Закона за Народната просвета посещаването на училище е задължително 
за лица до 16-годишна възраст.

Според Европейската Конвенция за защита на правата на човека и основните 
свободи (ЕКЗПЧОС): „При изпълнението на функциите, поети от нея в областта 
на образованието и преподаването, държавата зачита правото на родителите да 
осигуряват на своите деца образование и преподаване в съответствие със своите 
религиозни и философски убеждения.“

Българските образователни 
институции в момента предлагат 
еднотипно образование, което няма 
възможност да спази основните човешки 
права, описани в ЕКЗПЧОС, затова много 
семейства търсят алтернативни начини 
за образование на децата си и държавата 
към момента не ги преследва активно.

Според данни на просветното 
министерство децата, които се обучават 
вкъщи към 2018 г. са 15 000. По данни на 
Асоциацията за домашно образование, те 
са под 1000. Голямата разлика в цифрите 
се получава вероятно защото просвет-
ното министерство третира всички деца, 
които не посещават държавно училище 
като „домашно обучаващи се“.  
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През учебната 2017-2018 година, образователното министерство инициира 
проверка на децата, които не посещават училище с цел да се установят причините 
за това и да се направи усилие за връщане на децата в държавната образователна 
система, предвид високия процент на отпадане през последните години. В рамките на 
тази кампания са били посетени и много домашни ученици, като повечето от тях след 
даването на валидно обяснение не са били обезпокоявани допълнително. 

В подкрепа на българските родители, интересуващи се от домашно образование, 
бе учредена Асоциацията за домашно образование (АДО), която предоставя 
информация на всякакви теми, свързани с образованието и различните му нива. 
Асоциацията организира ежегодна конференция, при която родители, обмислящи 
домашното образование, могат да се срещнат и запознаят с вече практикуващи 
семейства, да обменят опит, да зададат своите въпроси, да чуят лекции и проведат 
дискусии на практически теми, като организация на учебния процес, финансово 
планиране, легална помощ и т.н.

РЕСУРСИ

Български:

„Училище в Дома“ – официална страница на АДО 

„Домашно образование“ – Фейсбук страницата на АДО https://www.facebook.com/
homeschoolingbg

„БГ Хомскулъри“ – затворена Фейсбук група за подкрепа на домашно образоващи 
родители (добавянето става след поискване, като не е необходимо да сте 
практикуващ хомскулър) 

„Уча се“ – материали и видео уроци за самоподготовка на ученици, съобразени с 
програмата на МОН

«Аз съм домашен ученик» - Документален филм с режисьор Ралица Димитрова и 
оператор Пламен Герасимов 

Чуждестранни:

HSLDA (Home School Legal Defense Association) – Асоциация за правна защита на до-
машното образование 

„Кан Академия“ – безплатни видео уроци, курсове и ресурси

“Academic Earth” – предлага курсове от различни университети, подходящи за по-
големи деца (и възрастни) 

“Oxford Open Learning Trust” – Курсове за лица над 18 години 

„Oxford Home Schooling” – Образователни програми (на английски език), 
разработени за домашни ученици под 18 години 

„IXL” – практически уроци и задачи по различни предмети до ниво средно 
образование 
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http://academicearth.org
https://www.ool.co.uk/
https://www.oxfordhomeschooling.co.uk
https://www.ixl.com


* препратките са обозначени с подчертаване

 (не)Възможното образование, 2018 109

 ЪНСКУЛИНГ

Философия, Основни принципи, Видове, Неразбраният ънскулинг, Ънскулинг по 
света и в България

 
„Ние всички сме учители; Вселената е нашето училище.“ - Хенри Торо

Понятието „ънскулинг“ (от английски, un 
– без, обратното на, и school – училище), пре-
веждано също като не-училище или не-уче-
не, е може би един от най-противоречивите 
образователни похвати, съществуващи в 
съвременния свят. То възниква през 70-те 
години на XX в., като за негов основател се 
приема Джон Холт – бивш учител, загубил 
вяра в способността на образователната сис-
тема да се реформира така, че да отговаря 
на нуждите на всички. Възникнал като клон 
на домашното образование, ънскулингът в 
основата си се различава толкова от някои 
домашно-образователни похвати, колкото 

се отличава и от училищното обучение. 

 

ФИЛОСОФИЯ

Основната философия на ънскулинга се базира върху идеята, че във всяко живо 
същество е изконно заложен инстинкт за учене, който се притъпява при външна 
намеса и/или принуда. По думите на Холт:

„Децата учат от всичко, което виждат, каквото и да е то. Те учат там, където са в 
момента, а не само в специални места за учене.“

Този инстинкт, намиращ израз във вроденото 
любопитство на децата е основната сила, която 
задвижва ученето, стига за това да са спазени две 
важни условия:

Подходяща среда. Според сподвижниците на 
ънскулинга стимулиращата любопитството среда 
е основен фактор за учене. Среда, в която децата 
имат достъп до различни видове занимания 
(активни, пасивни, социални, академични и т.н.) 
и ресурси (виртуални, печатни, интерактивни 
и др.) е определяща за развитието на набор 
от различни умения у децата, включително и 
умението за самонасочено учене. За да може 
развитието на детето да се случва по правилен 
начин, обстановката е необходимо да е предимно 
спокойна с не повече напрегнатост, отколкото 
детето може комфортно да понася.

Липсата на принуда. Друг основен фактор за устойчиво учене е вътрешната 
мотивация на детето. Ънскулърите смятат, че ученето може да се случи само ако 
желанието за него произтича от самия учещ, затова се избягват систематични 
подходи, режими и учебни планове, тъй като принудителното им спазване може да 
окаже неблаготворно влияние върху отношението на детето към дадена тема или 
дейност. Вместо това се следва моментния интерес на детето и му се предоставя 
информация по темата, която е актуална за него, като се разчита на това, че в този 
момент то е по-склонно да възприеме тази информация и да я запомни по-добре. 
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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Ънскулингът толкова силно се различава от всичко, което сме свикнали да 
определяме като образование, че често остава неразбран, тъй като изхожда 
от презумпции, които са в разрез с широко разпространените схващания за 
образованието. За да можем да разберем ънскулинга правилно, е необходимо да 
разгледаме основните принципи и твърдения, на които се крепи.

·        Няма базови знания, които да гарантират успех за всички. Много ънскулъри 
смятат, че не може да съществува система от задължителни базови познания, които 
са еднакви за всички и които децата трябва да възприемат, за да имат успешен 
живот. Според тях материалът, който се учи в училище до нивото, наречено „основно 
образование“ (изучаването на което в България е задължително за всички) е 
непрактичен, тъй като повечето деца така или иначе не научават целия материал, а 
естествените им интереси ги водят да усвоят само тази част от него, която приляга на 
личния им характер. Дори и останалият материал да бъде усвоен, то това е временно 
и скоро бива забравен, за да освободи място за информация, която детето намира 
за действително интересна и полезна. Според Джон Холт вместо преподаване на 
основни знания, децата трябва да бъдат насърчавани да развиват своята любов към 
ученето и следователно адаптивните си способности.

·        Няма различни предмети. 
Основен принцип на ънскулинга е, че 
в природата науката не съществува 
като отделно обособени дисципли-
ни, както се преподава в училище. 
Тя представлява цялостна картина, в 
която всички нейни аспекти взаимо-
действат помежду си. Ънслулърите 
смятат, че ако тази цялост се накъса 
с цел по-удобно преподаване, то за 
детето става по-сложно да иденти-
фицира и приеме връзките между 
различните природни закономер-
ности. Затова при ънскулинга е за 
предпочитане ученето да става не по 

определени предмети, а по определени теми, към които детето проявява интерес и 
които могат да отворят възможност за научаване на информация от различни области.

·        Няма знание, което е по-
важно от друго. В училище често 
се забелязва приоритизиране на 
дисциплините, като с най-голям 
приоритет са точните науки, след 
това хуманитарните и езиците, а 
спортът, изкуствата и приложните 
занимания са на последно място, 
с най-нисък приоритет. Според 
идеологията на ънскулинга, 
всеки човек има вътрешни 
характеристики и таланти, които го 
предразполагат към определени 
занимания и интереси, и всеки 
може да използва тези свои 
таланти и интереси, независимо 
какви са те, за да бъде полезен на 
своето общество. Децата, които 
имат афинитет към точните науки не се смятат за по-умни или по-успешни от децата с 
талант в спорта. Всички деца се насърчават да развиват своите качества и потенциал, 
съобразено с техните заложби, без притискане да следват и изучават теми, които не са 
им по сърце.

Джон Хънтър
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·        Има различни стилове на учене. Според ънскулърите, както и според психо-
логията, всеки човек има собствен стил на учене, т.е. методология, по която възприе-
ма информация по най-добрия начин. Някои хора имат добра зрителна памет и умеят 
да организират информация визуално. Други предпочитат да четат на глас, тъй като 
слуховите им възприятия са по-добри. Трети учат най-добре чрез активно участие с 
фината и грубата моторика. Възможно е при децата стиловете да се променят, тъй 
като те израстват и опитват нови начини на възприятие. Систематизираното образова-
ние не дава много възможност за съобразяване със стила на учене, но ънскулингът е 
по-адаптивен към тези различия при децата. Вземайки под внимание стила на учене, 
той създава условия за колаборация между деца с различни стилове, като се насърча-
ва съдействието.

·        Има различни степени на съзряване. Всяко дете съзрява със своя собствен 
темп на развитие, достигайки отделни умения със скорост, различна от връстниците 
си. В училищното образование, където децата са групирани в класове по възраст, от 
тях се очаква да бъдат на еднакво ниво на развитие. Някои деца обаче не могат да 
оправдаят тези очаквания, без вината за това да лежи другаде, освен в собствения 
им биологичен часовник. При ънскулинга детето е водещата фигура в образованието 
и като такава, то определя какво, кога и каква част от материала е готово да приеме. 
Тъй като не му се поставят неизпълними за него задачи, то е свободно от лошата 
самооценка, която би могло да си постави, мислейки за себе си като за провал.

·        Естественият импулс за учене. Голяма част от ънскулърите вярват, че 
всяко дете учи най-добре, когато е оставено на мира, като не е необходимо дори да 
подозира, че учи. Любопитството към света кара детето да изследва заобикалящата 
го среда, предимно под формата на игра. За да бъде играта интересна за детето, 
то постепенно увеличава нейната трудност до ниво на предизвикателство, което е 
готово да поеме. По този начин ученето възниква спонтанно и е породено от реални 
житейски ситуации и проблеми, които детето смята за нужно да разреши.

·        Ученето не е само академично. При ънскулинга академичните познания са 
само част от цялостната подготовка, която децата получават. Тъй като те не са изва-
дени от средата на семейството и поставени в изкуствено създадена среда на учебно 
заведение, те имат възможност да участват във всички семейни активности – социал-
ни, домашни, трудови и развлекателни. За разлика от училище, където академиката 
е приоритет на образованието, при ънскулърите тя не се разграничава от останалата 
част на живота. Те усвояват академични познания наред със социални умения, морал-
ни принципи, работна етика и т.н., като се смята, че всички те са с еднаква важност.

·        Практично учене. 
По думите на Джон Холт: 
„Ние се научаваме да пра-
вим нещо като го правим. 
Няма друг начин.“ 

Идеята, че човек 
овладява дадено умение 
чрез личните си опити да го 
постигне е фундаментална 
за ънскулинга. При него 
теория се учи, за да се 
обясни явление или 
проблем, с който детето 
вече се е сблъскало, но 
теорията не е нещо, на 

което се набляга ако не е възникнала нужда от това. Вместо това акцентът е върху 
действието, върху изграждането на личен опит и активното участие на ученика.
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Как учат унскулърите?

Както стана ясно, те нямат определена програма, която задължително спазват. 
Как тогава учат ънскулваните деца? Какво родителите им разпознават като „учене“? 
Сложно е да се каже. Самият Джон Холт изказва неудовлетворението си от термина 
„ънскулинг“, защото според него такъв термин не би трябвало да съществува, тъй 
като това, което той изразява, може да се нарече просто „живот“. Всичко, което децата 
преживяват може да се възприеме като учене. То може да бъде под формата на:

 Всяка дейност, която създава нов опит у детето и го обогатява откъм 
преживявания може да бъде разглеждана като „учене“. Важното е разширяването на 
хоризонта и внасянето на нова информация в ежедневието на детето, без значение 
от какъв тип ще бъде тя, стига то да има стремеж и способност да я усвои. Например, 
за учене може да се приеме участието на детето в конфликтна ситуация, без значение 
дали то успява да превъзмогне конфликта и да възстанови добрите отношения с 
опонента си. От детето не се изисква на всяка цена да покаже резултат. За по-важно се 
смята изграждането на умения за справяне, в което изграждане участват и неуспешни 
опити. Тъй като на децата не се поставят оценки, то на неуспеха не се гледа с лошо 
око. Дори напротив – той се възприема като необходим негативен опит, който, при 
правилно отношение, би мотивирал детето да продължи напред.

Ънскулърите не отричат 
систематизираното учене 
на общо основание. Това, 
което отричат е неговата 
задължителност. Ако детето 
проявява силен интерес 
към дадена тема и вече е 
изчерпало всички ресурси, 
които е имало на свое 
разположение, желанието 
му за развитие може да го 
подтикне да потърси помощ от 
учител, специалист в областта. 
Детето може да реши, че иска 
да посещава курсове по даден 
предмет присъствено или 
онлайн, като се съобразява с 
правилата и изискванията на 
курса. В тези случаи няма да му 
бъдат поставяни изкуствени 

ограничения от страна на родителите, тъй като целта е то постепенно да се научи само 
да търси и намира необходимата му информация и ресурси, както и да преценява под 
каква форма ще му бъдат най-полезни.  

Д
ом

аш
но

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 и
 Ъ

нс
ку

ли
нг

• Занимателни игри

• Пътувания

• Четене/писане

• Домашни задължения

• Лична хигиена

• Контактуване с хора извън семейството

• Работа

• Приложни изкуства

• Чиракуване

• Компютърни игри

• Менторство

• Посещаване на курсове

• Спортни занимания

• Доброволчески труд

•  Участие в организирани събития

• Помощ с гледането на по-малки деца

• Отглеждане и приготвяне на храна

• Дребни ремонти из дома и т.н.
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ВИДОВЕ ЪНСКУЛИНГ

Сам по себе си, бидейки подразклонение на движението за домашно образование, 
ънскулингът има свои собствени обособени подварианти, като тези, които си 
заслужава да се споменат са т. нар. уърлдскулинг и ученето чрез проекти. 

Уърлдскулингът (от английски: 
world – свят и school – училище) 
представлява учене чрез 
пътуване. Идеята е светът да бъде 
опознат и изследван на място. 
Децата се запознават с различни 
култури, климат, природни зони, 
флора, фауна, исторически и 
туристически забележителности 
директно чрез собствен опит. 
Пътуването ги поставя в ситуации, 
които рядко биха се породили 
в ежедневието на непътуващия 
човек и ги принуждава да се 
справят с възникналите от 
тях проблеми. У детето се 
култивира добронамереност и 
приемственост към различни 
култури, като стремежът е 
да се изгради в него усещане 

за принадлежност към целия свят и то да се чувства достатъчно комфортно сред 
разнообразни групи от хора. Академичната страна на ученето тук е застъпена с 
посещения на музеи, изследвания на дивата природа, изчислявания на маршрути и 
други практични занимания, с които детето неизменно се сблъсква. Родителите могат 
да предоставят печатни или други материали с цел детето да ангажира вниманието си 
по време на самото пътуване.

 Ученето чрез проекти е 
интересен метод, който може 
да бъде използван както 
самостоятелно при ънскулинга, 
така и да бъде приложен 
като практична част към 
систематизирано учене. При 
него детето избира проект по 
дадена тема и го осъществява, 
като междувременно получава 
и затвърждава различни 
познания. Целта е да се 
покаже взаимовръзката между 
различните дисциплини. 
Например, ако проектът е да се 
направи функциониращ макет 
на храносмилателна система, за 
осъществяването му на детето 
ще са необходими познания 
по механика, геометрия, 
химия, и др., но също така ще 
са необходими умения, които се добиват с практика и не могат да бъдат развити 
само с теоретични познания. Такива умения са например способността за намиране 
на ресурси и анализиране на информация, способността за вземане на решения, 
развитие на фината моторика, организация на поетапното изпълнение на проекта, 
работа в екип (в случай, че проектът се изпълнява от няколко деца) и още много други 
умения, които ънскулърите смятат за не по-малко важни от академичните познания. 
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 НЕРАЗБРАНИЯТ ЪНСКУЛИНГ

Със своите нетрадиционни принципи ънскулингът е толкова различен от 
общоприетите норми, че често бива тълкуван погрешно и подлаган на критика. Ето и 
най-често срещаните въпроси, които създават опасения в страничните наблюдатели:

-      Каква е ролята на родителя? Минималната намеса на родителя понякога 
се възприема като бездействие от негова страна. Това не е така. Родителят е 
съзнателно ангажиран с образованието на детето и изграждането му като личност, но 
умишлено прави присъствието си неосезаемо, за да може то да приема ученето като 
задвижено от своето лично желание, а не като спуснато от висш авторитет. Ролята на 
родителя е да подпомага ученето, като създава богата на възможности среда, в която 
любопитството на детето да бъде провокирано. Той наблюдава детето, преценявайки 
какви са неговите интереси и възможности, и се стреми да му осигури такава среда 
и ресурси, които биха били подходящи за неговия стил на учене и биха насърчили 
неговия личен стремеж към развитие. Родителят може да участва в изпълнението на 
проекти, ако детето изрази желание за това, като участието му не винаги се свързва 
с оказване на помощ. Въпреки, че децата не обичат да скучаят, а харесват занимания 
с постепенно усложняващо се ниво на предизвикателство, то те също така избират 
пътя на най-малкото съпротивление. Работа на родителя е да насърчава детето в 
поемането на нови предизвикателства, като му помага да открие забавния елемент, 
но не настоява, в случай, че детето не покаже интерес към неговите предложения. 
Родителят отдава на детето същото уважение, което би отдал и на всеки възрастен 
човек. Близкото общуване в ежедневието изгражда близост между детето и 
родителя, като им позволява да се опознаят и да изградят взаимно доверие. При 
проблем, родителят се намесва без насилие, като показва на детето грешките, които е 
допуснало, но остава отворен за неговото обяснение и уважава неговата гледна точка.

-      Достатъчно 
компетентно ли 
е детето самò да 
поеме отговорност за 
обучението си?  Тъй 
като при този тип учене 
се разчита изцяло на 
вродените интереси и 
инстинкти на детето, 
много хора смятат, че 
то е несериозно и че 
доверието, което се дава 
на децата при ънскулинга 
е неоправдано. Според 
Джон Холт „За да можем 
да се доверим на децата, 
трябва първо да се 
научим да се доверяваме 
на себе си... а повечето 
от нас в детството си сме 
били научени, че не може 

да ни се има доверие.“ Основната трудност и повратният момент, който определя 
успеха или провала на ънскулинга е именно постигането на този баланс на доверие 
между детето и родителя. Аргументите в полза на това са много. Най-важният от 
тях е може би това, че децата се научават да вземат решения, касаещи собствения 
им живот. Те израстват, чувствайки, че те самите, техните естествени наклонности, 
техните способности и предпочитания имат значение. Друг аргумент е по-доброто 
асимилиране и по-дългото запазване на информация, която е научена под влияние на 
личен интерес, съпоставено с информация, научена по задължение или под външен 
натиск. Според много сподвижници на ънскулинга, няма никой по-компетентен да 
определи какво, кога и как да се учи от самия учещ.
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-      Ще успее ли детето да покрие достатъчно материал, че да бъде адекватно 
подготвено за живота? При ънскулинга се смята, че не наученият материал е това, 
което подготвя децата за самостоятелния им живот, а практичните умения, които 
те успяват да развият докато учат. Умения като грижа са собствените си ежедневни 
нужди, способности за решаване на проблеми, социални умения и т.н.. Учебният 
материал, който децата овладяват се смята за напълно достатъчен за тях, като се 
набляга на факта, че те винаги биха могли да научат повече по дадена тема, ако 
преценят, че с това биха подобрили качеството си на живот. При ънскулърите ученето 
е отворен процес, без обособен край, а уменията и знанията могат да се надграждат 
до края на живота. 

 ЪНСКУЛИНГЪТ ПО СВЕТА И В БЪЛГАРИЯ

Изключително трудно е да бъдат преброени ънскулърите по света, тъй като 
ънскулингът има толкова различни имена и толкова много варианти, колкото 
са и семействата, които го практикуват. Някои семейства прилагат принципите 
на ънскулинга, но не се определят като ънскулъри, а използват други термини – 
самонасочено учене, целево учене, учене с желание и др. Други семейства използват 
само някои от принципите на ънскулинга, като го съчетават в различна степен с 
някаква форма на структурирано учене. Общото при всички е активното участие на 
детето в живота на семейството и свободата, която му се дава да взема решения за 
себе си, и да изследва и развива собствените си възможности.

В България ънскулингът е все още слабо популярен. На него се гледа с недоверие 
дори в средите на семейства, практикуващи домашно образование. Въпреки това 
има семейства, които възприемат неговите принципи и се стремят да ги прилагат 
в отглеждането на своите деца. Общностите от ънскулъри са малки и предимно 
затворени, тъй като основната им цел е взаимно насърчение. 

Отворената Фейсбук група на български ънскулъри 

Българското семейство уърлдскулъри Мира и Иво, заедно с тяхната дъщеря Мая, 
обикалят света на борда на своята лодка „Фата Моргана“. Техните приключения са 
талантливо описани от Мира в блога The Life Nomadik, където има и секция посветена 
на ученето, в която могат да бъдат намерени много ресурси на български и други ези-
ци.

Ето и тяхната вдъхновяваща Фейсбук страница.

АВТОР НА МАТЕРИАЛА:

Магдалена Соколова е майка на три вече 
пораснали деца, убеден привърженик и практик 
на домашното образование/ънскулинга. А тук 
може да прочетете интервю с нея. За контакт с 
Магдалена пишете на:  chatpatka@gmail.com
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https://web.facebook.com/groups/bgunschool
http://www.thelifenomadik.com/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/
https://web.facebook.com/TheLifeNomadik
https://www.sofialive.bg/heroes/nash-chovek/407-magdalena-sokolova.html
mailto:chatpatka@gmail.com
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ИГРА ЗА СВЕТОВЕН МИР

История, Къде може да се види и играе, Принципи и ценности, Цели и структура 

„Тези които влязат в битка и спечелят, ще искат да се върнат, 
и тези които изгубят битката, ще искат да се върнат и да я спечелят.“ 
И така, аз печеля битки, и влизам в битки, повече битки. И мисля, че е някак 

странно да изживявам това, което Сън Тзу е казал.“5 

ИСТОРИЯ

Джон Хънтър е учител, носител на награди 
в сферата на образованието, консултант и 
вдъхновител на учители и ученици, имали 
щастието да се докоснат до него. Като студент 
изучава философия и сравнителна религия, 
обикаля Япония, Индия, Китай, впечатлява се 
силно от Ганди и принципите на не-насилието 
и поставя пред себе си въпроса как неговата 
професия би могла да допринесе за повече 
мир на планетата.

В неговите очи нито моралните поучения, 
нито пренебрегването на насилието в света 

би могло да бъде решение. Но да оставиш празно пространство и възможност за про-
ява на насилието, докато се опитваш да създадеш мир и хармония около себе си – ето 
това би било истинско житейско приключение и опит. Точно това става основата за 
създадената от него „Игра за световен мир“ – пространство, в което учениците са пре-
дизвикани до границите на възможностите си, и което провокира сътрудничеството, 
комуникацията и критичното им мислене, докато спасяват мира на планетата Земя.

Джон прилага таланта си на педагог, музикант и режисьор и през 1978 г. създава 
игра, съчетаваща множеството икономически, социални, политически, военни, еко-
логически и културни конфликти, на които сме свидетели в наше време. Игра, която 
всеки път е различна, в която всичко е възможно, в която учениците имат свободата да 
разрушат или да спасят света, да усетят истинския вкус на реалността и отговорността. 
“Това е игра за това как да се научим да живеем и работим комфортно в неизвестно-
то”. Без учебна програма, без стандарти, без тестове и оценки. Борд от плексиглас, 
подводно, земно, въздушно и космическо пространство, войници, танкове, конфликти, 
нефтени находища и застрашени видове, съкровища, бежанци, световни институции 
и 4 държави, но най-вече – празно прос-
транство за развихряне на детските спо-
собности и потенциал. 

Реално Джон Хънтър и неговите 
ученици създават бордова игра, която 
представлява практическа политическа 
симулация, а целта на всяка страна в 
нея е същата, както в действителността 
- да излезе от рисковите ситуации и 
да постигне просперитет с възможно 
най-малко разходи. Но всички световни 
проблеми са така обвързани, че 
участниците сами стигат до изводите, че 
успехът е възможен само при 

5 https://www.ted.com/talks/john_hunter_on_the_world_peace_game/transcript?language=bg#t-1208435
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взаимопомощ. Младежите, които са ученици днес, в бъдеще ще се изправят 
на живо пред същите проблеми, но биха могли да ги разрешат, ако им създадем 
нагласата и условията, в които да се научат защо и как да гледат на света. 

КЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ И ИГРАЕ ИГРАТА ЗА СВЕТОВЕН МИР

Джон Хънтър и Фондация „Игра за световен мир“ провеждат обучения и игри 
навсякъде по света. 30-35 ученици на възраст между 9-12 години играят пет дни, 
докато 20-30 учители наблюдават и се обучават за водещи-фасилитатори на играта. В 
играта могат да участват и младежи до 18-годишна възраст, но оптималният вариант 
е между участниците да няма повече от 2-3 години разлика. Единствено обучени и 
сертифицирани от фондацията фасилитатори имат право да водят Играта, за да запази 
тя автентичния си вид, философията и ценностите, заложени в нея. 

Към момента в България има трима обучени фасилитатори-водещи на играта. 
Това са Милена Ленева от Фондация „Темпо“, Тихомира Нанева от НЧ „Бъдеще сега“ 
и Камен Киров от Националния младежки форум. Игралният борд и всички нужни 
документи, за да се играе играта бяха създавани и превеждани от над 20 доброволци 
– родители, учители и изобщо хора, силно ангажирани с темата за образованието и 
какво може да бъде то. Досега в България са провеждани три игри, като в първата 
участваха ученици от 11 различни училища, а във втората и третата – от още 8. Все още 
няма загубена игра – светът продължава да бъде спасяван от участниците, а техният 
ентусиазъм да заразява и да изпълва истински живота им:

ПРИНЦИПИ И ЦЕННОСТИ, ЗАЛОЖЕНИ В ИГРАТА 

 Светът в ръцете 
на деца – свободата и 
възможността участниците 
наистина да вземат нещата 
в свои ръце. Принцип, 
който лежи в основата на 
образователните проекти 
и идеи, създавани от 
Джон Хънтър, а именно – 
„празното пространство“ 
за действие, идеи и учене. 
Играта не може да бъде 
спечелена без прилагане на 
критично мислене, работа в 
екип, доверие и делегиране 
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на задачи, решения с много замесени страни, вземане предвид на различни 
гледни точки, носене на отговорност, креативност и работа с огромно количество 
информация. 

 Каквото и да прави един участник в тази игра, той със сигурност не може да 
скучае или да остане в рамките само на един казус и отношения с друг играч. 23 
световни кризи и пълна свобода за тяхното разрешаване и спечелване на играта. 
Отговорността е изцяло в ръцете на играчите. За всяко решение, което вземат, следва 
да отговорят на трите ключови въпроса:

1. Мога ли да си го позволя?

2. Какви ще са последствията 
от това действие и мога ли 
да живея с тях?

3. Ще има ли смисъл от това 
действие?

А останалото… е игра. Могат 
ли ученици да работят в екип, 
да спазват правила, да развиват 
математически, четивни, 
емоционални и поведенчески 
умения без учител, ръководещ 
целия процес? Да учат и да 
създават заедно? 

Тази игра вече може да се играе навсякъде в България, благодарение на 
иновативни и отворени към различното хора, които търсят всякакви възможности да 
развиват образованието и бъдещето в страната ни. 

ЦЕЛИ И СТРУКТУРА НА ИГРАТА

Каква е целта на играта? – Със сигурност ученето и развитието на комплексните 
умения и нагласи, нужни на човек в съвременното свръх-бързо, свръх-сложно, 
свръх-комуникативно общество. 

Човешкият мозък се адаптира към промените около него така, както всяка 
оцеляваща жива система го прави. А играта – убедително доказано – е начинът, по 
който не само човекът, но и всички бозайници учат най-бързо. Положителната емоция 
стимулира нервните клетки да бъдат активни и да създават множество разнообразни 
връзки. Същевременно с това сложният характер на играта създава условия човек 
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винаги да има какво ОЩЕ да направи, върху какво още да помисли и с кого още да 
общува. Точно както това се случва в реалния живот. Ученето на теория, без тя да се 
живее на практика, оставя както неупотребен умствен и емоционален ресурс, така и 
предизвиква трудности на учителя, който вечно се бори с преподавания материал, 
от една страна, поведението на учениците, от втора страна, и ограничените време, 
условия, ресурси.

Принципите тук всъщност 
излизат прости – център 
(или фокус), около който да 
се осъществява дейността 
(ученическата активност), 
голям обем информация 
или източници на такава, 
голямо разнообразие на 
роли и взаимовръзки. Играта 
на световен мир позволява 
както индивидуални, така и 
групови процеси – министър-
председателят на някоя страна 
се съобразява с кабинета си, 
но същевременно не може да 
се справи без тях, без да им се 
довери и да делегира част от 
отговорностите и решенията. 
Общуването с другите е 
неизбежно, когато от това 
зависиш ти, но как точно ще 
го направиш и кога ще успееш 
да постигнеш толерантното 
и градивно за двете страни 
общуване – това зависи само 
от хората, замесени в играта. 

Учителят тук е самата 
игра. Защото всъщност никой 
в училище не ни учи как 

да се проваляме. Учителят трябва да направи нещо много трудно – да пусне целия 
контрол. Използвайки тяхната страст, няколко твърди ограничения, идващи от играта, 
и казусите, които трябва да разрешат, учениците учат самостоятелно от своите успехи 
и неуспехи в оставеното за тях празно пространство за свобода, грешки и триумфи. 
Учителят е там, за да помага – да отговори на въпрос (но най-често пак с въпрос и 
връщане на отговорността у ученика), да поясни нещо от играта или просто за да 
им каже, че ще е там, ако имат нужда, а децата да могат спокойно да скочат в своята 
самостоятелност.

 „Играта даде друга перспектива за учене, 
общуване, себеизява, предизвикателство към 
самия теб на децата; позволи им да поемат 

отговорност, да пораснат ... накара ги да 
продължат да си задават въпроси, сближи ги 

още повече.“
(Диана Робова, директор)
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ИЗТОЧНИЦИ: 

1) https://www.ted.com/talks/john_hunter_on_the_world_peace_game/transcript?lan-
guage=bg#t-1208435 – TEDtalk2011 – Джон Хънтър относно „Играта на световен мир“

2) http://worldpeacegame.org/the-game/mission/ - Фондация „Игра за световен мир“

3) http://tempo.education/ - Фондация „Темпо“

4) Лични записки от обучение „Master-class“ за фасилитатори на Играта на световен 
мир

АВТОР НА МАТЕРИАЛА:

Камен Киров - Учител, обучител в 
сферата на неформалното образование, 
водещ «Философия за деца», младежки 
работник, доброволец. 

За връзка с него: kamenkirow@gmail.
com

Джон Дюи
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1) https://www.ted.com/talks/john_hunter_on_the_world_peace_game/transcript?lan-
guage=bg#t-1208435 – TEDtalk2011 – Джон Хънтър относно „Играта на световен мир“

2) http://worldpeacegame.org/the-game/mission/ - Фондация „Игра за световен мир“

3) http://tempo.education/ - Фондация „Темпо“

4) Лични записки от обучение „Master-class“ за фасилитатори на Играта на световен 
мир

АВТОР НА МАТЕРИАЛА:

Камен Киров - Учител, обучител в 
сферата на неформалното образование, 
водещ «Философия за деца», младежки 
работник, доброволец. 

За връзка с него: kamenkirow@gmail.
com

Джон Дюи

ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО УЧЕНЕ

История, Ценности, Принципи, Въвеждане в проекта, Умения на 21 век, Цел и 
резултати, Структура на училището, Учителят, Среда, Практики и инструменти, 
Обучение, Допълнителни ресурси

ИСТОРИЯ  

За „баща“ на проектно-базираното учене (ПБУ) 
се смята Джон Дюи (1859-1952), американски 
философ, образователен и социален реформатор, 
смятан за основател на философията на прагмати-
зма и функционалната психология. Но доколкото 
„ученето чрез правене“ (което е най-лесният начин 
да кажем какво представлява проектно-базирано-
то учене) е нещо естествено и интуитивно, защото 
ние като хора го правим по принцип, е трудно да 
сложим началната точка на възникването на този 
начин на учене.

Още в древността в лицето на 
Аристотел и Конфуций можем да 
намерим ранните проповедници 
на идеята за учете чрез правене. 
Сократ пък дава насоки как можем 
да учим като задаваме въпроси, 
изследваме, мислим критично.

Джон Дюи 

http://worldpeacegame.org/the-game/mission/
http://tempo.education/
mailto:kamenkirow@gmail.com
mailto:kamenkirow@gmail.com


 (не)Възможното образование, 2018

* препратките са обозначени с подчертаване

122

В по-модерни времена има няколко вълни на развитие и разпространение на ПБУ. 
През периода 1590-1765 г. започва прилагането на проектния тип работа в архитектур-
ните училища в Европа (и по-конкретно в Италия). През 1765-1880 г. проектното учене 
се институционализира като често използван преподавателски метод. В метода се ин-
корпорира научното знание и методът става важна част от програмата на инженерните 
училища в САЩ. До 1915 г. проектната работа навлиза сериозно в държавните учили-
ща в Америка, в които се преподават специфично професионални умения. В периода 
1915-1965 г. методът има нова вълна на развитие в Европа. През 60-те и 70-те на 20 в. 
губи от своята популярност в Щатите, но през 80-те отново набира сила в онези части 
на САЩ, където стандартизираното тестване не е задължително. Като цяло от 1965 г. 
до днес се случва едно преоткриване на идеята за проектното учене и се наблюдава 
трета вълна на неговото разпространение по света. Като това се случва с пълна сила 
последните 20-ина години.

През 1896 г. Дюи основава училище-лаборатория към 
Чикагския университет. Това училище става извор на вдъхно-
вение за много други училища и отправна точка за развитие 
на прогресивното образование. Година по-късно Дюи изда-
ва книгата „Моето педагогическо кредо“ („My Pedagogical 
Creed“, 1897), в която описва концепцията за „ученето чрез 
правене“. 

Жан Пиаже (1896-1980), който се занимава с психология 
на развитието на детето, помага в развитието на идеята и 
разбирането на това как учим от собствения си опит. Него-
вите прозрения слагат основата на конструктивисткия под-
ход към образованието, според когото учениците развиват 
своето знание като задават въпроси, изследват, общуват с 
другите и рефлектират върху своите преживявания. 

Един от студентите на Дюи и по-късно негов колега – 
Уилям Килпатрик (1871-1965), обобщава най-важните 
аспекти на ПБУ в академичен труд, публикуван през 1918 
г. Според него най-важното прозрение в образователната 
философия на Дюи е, че собствения опит и интересите на 
децата са факторите, които стоят в основата на обучителния 
процес. Килпатрик споделя, че Дюи е виждал ползите от ПБУ 
в две основни посоки – от една страна проектите са източни-
ци на учене, а от друга са пространства, в които вече изграде-
ните знания могат да влязат в употреба.

През времето, в което се развива, ученето чрез проектна 
работа се е основавало на различни обучителни модели. 
Днес съществуват различни вариации на проектно-базирано 
учене. Независимо от различията, проектно-базираното уче-
не е педагогика, фокусирана върху ученика, която помага на учениците да придобият 
по-задълбочено знание чрез активно изследване на реални, практически предизвика-
телства и проблеми. 

Трудно е да се каже точно колко са училищата по света, в които се учи изцяло на 
принципа на проектното учене. В САЩ има около 3000 такива. Това, което прави лесно 
разпространението на метода е, че може да се прилага във всяка класна стая, във 
всякакъв тип училище.

 

Жан Пиаже 

 

Уилям Килпатрик 
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ЦЕННОСТИТЕ

В центъра на проектно-базираното учене се 
поставят личният опит и личният интерес. Ако не 
ги уважим и не дадем възможност на едно дете да 
учи през тях и не предоставим възможността за 
рефлексия върху преживяното, не бихме могли да 
говорим за истинско учене.

ПРИНЦИПИТЕ

В проектно-базирано учене 
има много свобода и това как го 
правите зависи в голяма степен от 
децата, с които работите и целите, 
които си поставяте за работата 
с тях. Но тук ще представим 
основните принципи, на които 
трябва да стъпите, за да имате 
успешен проект. 

ВЪВЕЖДАНЕ В ПРОЕКТА

Учителите могат много успешно 
да активират нуждата на учениците от знание, като започнат проекта с въвеждащо 
събитие, което създава интерес и повдига въпроси. Такова събитие може да бъде 
почти всичко: видео, дискусия, гост, пътуване. Обратното – да започнете проекта като 
раздадете на учениците материали за четене, носи риска да ги отегчите и да не ги 
ангажирате с темата.

Предизвикателен въпрос или проблем?

Същността на проекта може да бъде проблем, който трябва да бъде решен 
или въпрос, на който трябва да се отговори. Въпросът може да бъде конкретен 
(напр. „Безопасно ли е да пием водата от чешмата?“) или абстрактен (напр. „Кога 
е оправдано да се води война?“). Проблемът е добре да бъде реален, напр. „Как 
можем да подобрим този уебсайт, така че да бъде посещаван от повече млади 
хора?“. Ангажиращият въпрос или проблем прави ученето по-смислено – учениците 
не учат заради самото учене, те учат, защото имат реална нужда да научат дадена 
информация, така че да я използват в решаването на проблем или отговарянето 
на въпрос, който има значение за тях. Въпросът/проблемът трябва да бъде 
предизвикателен, но без да бъде плашещ за учениците – трябва да имат усещането, че 
биха могли да се справят.

Проектите са интердисциплинарни, напр. ако децата трябва да създадат дизайн 
на мисия до Еверест, трябва да работят в няколко насоки – география, биология, 
математика (бюджетиране), други.
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Задълбочено изследване

Изследването е по-задълбочен процес от просто „да погледнем“ в тази книга 
или онзи уеб сайт. Процесът отнема време и е възможно да се повтори няколко 
пъти – задаваме си въпроси – намираме отговори, но и още по-дълбоки въпроси. 
Освен класическите източници на изследване – книги, интернет, учениците могат да 
използват и доста по-практични средства като разговори/интервюта със специалисти, 
потребители или производители.

Автентичност

Проблемът/въпросът, по който се работи да бъде истински, от реалния живот. Ав-
тентичността увеличава мотивацията на учениците да учат и резултатите, които пости-
гат с проекта. Тя може да бъде търсена в няколко направления, често в комбинация 
едно с друго: контекст – когато учениците решават проблем, пред който се изправят 
хора от външния свят (напр. предприемачи разработват бизнес план); използване на 
процеси, задачи или инструменти от истинския живот, напр. използването на софтуер 
за монтиране на видео; реално въздействие върху другите, напр. създаване на зелен-
чукова градина в училището; въздействие върху личността на учениците, напр. когато 
въпросът/проблемът засяга техни лични интереси, култура, идентичност, притеснения.

Възможност за мнение и избор от страна на учениците

Този елемент е ключов. Ако искате проектът да се възприема като смислен от 
учениците, колкото повече имат възможност да дават своето мнение и да правят 
собствен избор, толкова по-добре. Ако учениците нямат възможност да взимат 
сами решения, проектът ще се превърне в поредното упражнение или следване на 
инструкции. Учениците могат да имат контрол върху много от аспектите на проекта 
– от поставянето на самия проблем/въпрос, през ресурсите, които ще използват в 
частта с изследването на проблема, до продукта/резултата, който ще представят от 
работата си.

УМЕНИЯТА НА 21 ВЕК

Проектът дава възможност да се развиват много от уменията, които смятаме за 
важни във 21 век – сътрудничество, комуникация, критично мислене, използване на 
технологии. 

Рефлексия

По време на проекта е полезно и учениците, и учителят да рефлектират върху това 
какво научават, как го научават, защо го научават. Рефлексията може да възниква 
спонтанно в процеса на работа и общуването между участниците, но е добре да я има 
и във формален вид като оценка, дискусии или публична презентация на проекта. 
Рефлексията помага на учениците не само да си дадат сметка как са се справили с 
конкретния проект и какво биха могли да подобрят следващия път, но да помислят 
как наученото може да бъде приложено в други ситуации; кои умения са им били 
полезни и какво е нужно да развият още в тази посока.

Обратна връзка

По време на проекта е добре да се обръща внимание на това как се дава 
конструктивна обратна връзка на съучениците и как се получава и инкорпорира 
такава. Освен учителят и съучениците, за обратна връзка могат да бъдат канени 
експерти или гости, които да внесат по този начин автентичност от външната среда.
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Публично представяне на резултата 

Резултатът от проекта може да бъде конкретен продукт, а може да бъде и 
представяне на решение на проблем или отговор на въпрос.

Публичното представяне има силна роля по отношение на мотивацията на 
учениците и качеството на резултата, към който да се стремят – една по-широка 
аудитория предполага по-високо ниво на представяне, но трябва да се внимава да не 
бъде източник на прекалено много стрес.

Представянето прави резултата от ученето на учениците видим за по-голяма 
аудитория. По този начин се надхвърля чисто индивидуалната връзка ученик-учител и 
социалното измерение на ученето става важно. Това дава цялостно въздействие върху 
културата на учене в общността.

Като представяме работата на учениците публично имаме възможност да 
комуникираме ефективно с родителите, общността и социума като цяло какво 
представлява проектно-базираното учене и какви са ползите от него. 

ЦЕЛТА И РЕЗУЛТАТА

Наблюдения и изследвания (Harmer 2014; Holm 2011), които са правени на ученици, 
които са учили на база на проектно-базирания подход показват, че те развиват уме-
ния за независимо учене (включително решаване на проблеми), научават се да бъдат 
по-свободомислещи, помнят наученото по-дълго време и се представят по-добре на 
стандартните тестове отколкото ученици, които не са учили по този начин.

Поддръжниците на проектно-базираното учене цитират множество ползи от 
въвеждането на метода в класните стаи – включително по-голяма дълбочина на 
разбиране на концепиции, по-широка основа на знанията, подобрени умения за 
комуникация, по-добри интерперсонални и социални умения, лидерски умения, по-
висока креативност, подобрени умения за писане. 

СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩЕТО

Методът може да се прилага във всички етапи на пред-училищното и училищното 
образование – детска градина, предучилищна възраст, начален, прогимназиален 
и гимназиален училищен етап. Важното е вида на проекта да бъде съобразен с 
възрастта на децата. Например, в детската градина децата могат да имат проект, в 
който да изследват как растат семената при различно количество светлина, докато в 
гимназиална възраст могат да работят по проект за дизайн на мисия до връх Еверест.
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Методът позволява голяма свобода по отношение на начина, по който може да 
бъде организирано училището. Например, съществува пътуващо училище, което пред-
лага на своите ученици в рамките на 3 години да обиколят и да учат в 12 различни дър-
жави. 

Масово ПБУ се прилага в класове на деца от една възраст. Но самият характер на 
проектно-базираното учене предполага възможността деца от различни възрасти, 
но с общ интерес в дадена тема да работят заедно и да допълват взаимно уменията и 
знанията си.

Методът учи децата на много повече от просто предметно знание – как да работят 
с другите, как да решават проблеми, как да представят идеите си пред другите, как 
да учат от грешките си. Така че когато говорим за оценяване на постигнатото от 
проектно-базирано учене, ние искаме да оценим не само онова, което са научили, но 
и как са го научили, така че това да им даде бъдещи възможности за развитие. Как се 
случва оценяването:

• В самото начало се поставят критерии, по които ще бъде оценявано цялостното 
представяне на ученика;

• По време на целия проект се дава обратна връзка във връзка с представянето 
на ученика – от учителя, от съучениците и от самия себе си; на финала и от 
публиката;

• Целта на оценката е да акцентира върху развитието и да окуражи подобрението.

УЧИТЕЛЯТ

В проектно-базираното учене учителите 
участват в процеса на много нива. 
Учителят трябва да намери баланс, тъй 
като е непрекъснато ангажиран с проекта, 
учениците, други учители и общността 
като цяло.

Създава и планира    
Учителят създава или адаптира проект, 
съобразно нивото и нуждите на своите 
ученици и планира изпълнението, като 
дава възможност и на самите ученици да 
споделят мнение.

Cъобразява се със стандартите     
Учителят създава проекта, така че да е сигурен, че ще бъдат покрити нужните знания в 
дисциплините, в които се работи. 

Изгражда културата     
Учителят окуражава търсенето на отговори, развитието на независимост в учениците, 
екипния дух, фокуса върху качеството.
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Управлява дейностите     
Учителят работи с учениците, за да определи задачите и сроковете, помага в намира-
нето и използването на ресурсите, създаването на продуктите и тяхното представяне.

Създава рамката на ученето     
Учителят използва многообразие от уроци, инструменти и стратегии, за да подкрепи 
учениците в постигането на поставените цели.

Оценява учениците    
Учителят прави количествена и качествена оценка на знанието, разбирането и умени-
ята и включва в оценката самооценката, както и оценката на съучениците.

Ангажира и насочва    
Учителят се включва заедно с учениците в ученето и създаването, като идентифицира 
кога имат нужда от изграждане на специфични умения, пренасочване към друга дей-
ност, окуражаване или поздравления.

СРЕДАТА

Как да организираме средата и каква да бъде тя зависи пряко от темата на проекта, 
по който се работи. Ако разработвате зеленчуковата градина на училището, средата 
и нужните материали ще бъдат от един тип, ако разработвате театрална пиеса – 
съвсем друг. Когато планирате проекта, е много важно да обмислите дали можете 
да подсигурите необходимата среда (може да не сте вие лично, а екипът, който ще 
прави проекта, т.е. това може да е част от проекта) – като помещение/външна локация, 
материали, инструменти, техника.

  

П
ро

ек
тн

о-
ба

зи
ра

но
 о

бу
че

ни
е



 (не)Възможното образование, 2018

* препратките са обозначени с подчертаване

128

ПРАКТИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ОТ СЪОТВЕТНИЯ ПОДХОД/ПЕДАГОГИКА, 
КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ВЪВ ВСЯКА КЛАСНА СТАЯ

Методът цялостно може да бъде въведен от всеки учител във всяка класна стая. 
На кинофестивала много от хората, присъствали на прожекцията на „Most likely to 
succeed“ споделиха, че прилагат проектно-базираното учене в своите класни стаи.

Доколкото проектно-базираното учене е интердисциплинарен подход, може 
да бъде използван при нужда от развитие на връзки между отделно изучаваните 
предмети. А доколкото развива меки умения, може да бъде използван и за тяхното 
развитие.

КЪДЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение по програма Еразъм

BUCK Institute for Education, USA

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ 

КНИГИ:

Авторите на книгата – специалисти в сферата на ПБУ от 
уважавания Buck Institute for Education, превеждат читателите 
стъпка по стъпка през процеса по създаване, осъществяване и 
оценяване на ПБУ като използват рамката на класната стая. Дават 
се и множество примери от различни училищни етапи и изучавани 
дисциплини.

ВИДЕО:

http://www.bie.org/objects/cat/videos

Серия от 5 видеа, които разказват за проектно-базираното учене:

https://www.youtube.com/watch?v=x8Th7bkYXtU

https://www.youtube.com/watch?v=ULCAkyKDV7c

https://www.youtube.com/watch?v=0WdTS9u0h10

https://www.youtube.com/watch?v=GExtTQytNNo&t=8s

https://www.youtube.com/watch?v=JBK4C6agqAA

ДРУГИ МАТЕРИАЛИ:

Доклад на тема „Проектно-базирано обучение – технология и възможности за 
използване в българското училище“, доц. д-р Янка Тоцева, педагог, гост-лектор в уни-
верситети в Италия,  Холандия, Ирландия.

https://uchimse.blogspot.bg/2017/03/blog-post24CEESAconference.html

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ, ФЕЙСБУК СТРАНИЦИ И ГРУПИ

http://www.pblworld.org/events/pbl-world-2018

http://www.bie.org
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http://www.erasmustrainingcourses.com/project-based-learning.html
http://www.bie.org/services
http://www.bie.org/objects/cat/videos
https://www.youtube.com/watch?v=x8Th7bkYXtU
https://www.youtube.com/watch?v=ULCAkyKDV7c
https://www.youtube.com/watch?v=0WdTS9u0h10
https://www.youtube.com/watch?v=GExtTQytNNo&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=JBK4C6agqAA
http://ytotseva.blogspot.bg/2017/02/blog-post.htm
http://ytotseva.blogspot.bg/2017/02/blog-post.htm
https://uchimse.blogspot.bg/2017/03/blog-post24CEESAconference.html
http://www.pblworld.org/events/pbl-world-2018/event-summary-de6b1584040f4956a4bb587a2900a89e.aspx
http://www.bie.org
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https://performingineducation.com/

Фейсбук група, затворена: Planning & Implementing Project-based Learning

ИЗТОЧНИЦИ, ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.

История:

http://www.gettingsmart.com/2017/04/role-teacher-student-centered-learning/

https://www.edutopia.org/project-based-learning-history

http://www.stratostar.net/blog/the-real-history-of-project-based-learning/

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B-
D_%D0%94%D1%8E%D0%B8

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Dewey

http://academiapedagogilor.ro/images/9.pdf

http://www.stratostar.net/blog/the-real-history-of-project-based-learning/

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Tevekenyen_az_iskolaban/i_1_an_outline_
of_the_history_of_project_pedagogy.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Project-based_learning

Принципи:

http://slpbl.weebly.com/uploads/6/6/2/2/66229411/d._research_source_-_project_es-
sentails-_final.pdf

http://www.ascd.org/publications/educational_leadership/sept10/vol68/num01/Seven_
Essentials_for_Project-Based_Learning.aspx

Целта

https://www.edutopia.org/project-based-learning-experts

http://www.bie.org/about/why_pbl

http://www.bie.org/blog/evaluation_within_project_based_learning

Учителят

http://www.bie.org/blog/gold_standard_pbl_project_based_teaching_practices

АВТОР НА МАТЕРИАЛА:

Марта Златева е ентусиаст на тема 
социална промяна, който страстно вярва 
в свободното учене във всички форми, в 
които децата могат да следват собствените 
си интереси и да бъдат уважавани като 
личности.

Работила и партнирала с образователни 
организации като «Заедно в час», фондация 
«Темпо», Общност за демократично 
образование». 

За връзка с нея: marta.zlateva@gmail.com 
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https://performingineducation.com/
https://www.facebook.com/groups/PlanningPBL/
http://www.gettingsmart.com/2017/04/role-teacher-student-centered-learning/
https://www.edutopia.org/project-based-learning-history
http://www.stratostar.net/blog/the-real-history-of-project-based-learning/
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D1%8E%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D1%8E%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
http://academiapedagogilor.ro/images/9.pdf
http://www.stratostar.net/blog/the-real-history-of-project-based-learning/
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Tevekenyen_az_iskolaban/i_1_an_outline_of_the_history_of_pro
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Tevekenyen_az_iskolaban/i_1_an_outline_of_the_history_of_pro
https://en.wikipedia.org/wiki/Project-based_learning
http://slpbl.weebly.com/uploads/6/6/2/2/66229411/d._research_source_-_project_essentails-_final.pdf
http://slpbl.weebly.com/uploads/6/6/2/2/66229411/d._research_source_-_project_essentails-_final.pdf
http://www.ascd.org/publications/educational_leadership/sept10/vol68/num01/Seven_Essentials_for_Project-Based_Learning.aspx
http://www.ascd.org/publications/educational_leadership/sept10/vol68/num01/Seven_Essentials_for_Project-Based_Learning.aspx
https://www.edutopia.org/project-based-learning-experts
http://www.bie.org/about/why_pbl
http://www.bie.org/blog/evaluation_within_project_based_learning
http://www.bie.org/blog/gold_standard_pbl_project_based_teaching_practices
mailto:marta.zlateva@gmail.com
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ИЗЛОЖБА (НЕ)ВЪЗМОЖНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Атмосферата на Фестивала беше допълнена с изложба, която представи 
прилагането на различни практики в реални места в България. Тя се осъществи 
с безценната помощ на Лидия Кулекова и арх. Анна Калинова от Сдружение 
Трансформатори. Лидия направи снимки от процесите в няколко училища, които 
според нас са пример за възможните търсения на една училищна общност в областта 
на образованието. Повече от 70 фотоси украсиха стените на зала “Пеша Николова” в 
Червената къща като неопровержимо доказателство, че показаните подходи и методи 
имат своето място и у нас.

Ценно допълнение към тях беше част от изложбата ТЕБ.Е.ШИР, представена за 
първи път през 2015 г. и е дело на Трансформатори в лицето на арх. Анна Калинова 
и фотографа Теодора Урдева. Благодарни сме им, че я споделиха с посетителите на 
Фестивала!

Ето и какво сподели един от организаторите на изложбата:

„Посетихме ЧСУ Дрита , където усетихме атмосфера на взаимно уважение и 
подкрепа, зачитане и равноправие. 

ЧСУ Рьорих е като картинна галерия, която те повежда в лабиринти от приказки, 
музика, взаимност, израстване. 

Основно прогресивно училище те пренася в спокойствието и концентрацията на 
всяко дете, което, погълнато от своята работа, твори, учи, развива се, взаимодейства. 

98 НУ Св. св. Кирил и Методий прилича на голям дом с доза ексцентричност и 
свободолюбие. 

В ЧСУ Артис те омагьосва класическата музика, звучаща в коридорите, 
спокойствието между хората и топлите отношения. 

Пространство за учене Пътеки ни изпрати своите снимки, направени от Анелия 
Тодорова-Нелсън и ни пренесе в прекрасното си ново пространство. 

Монтесори детска градина “Къща на децата” е представена с фотосите на Мария 
Качамакова, които ни разказват как изглежда такова място, за да заслужи името си.“

Освен фотосите по стените, на екран се редуваха снимки от ЧСУ Русаля, от 
Академия „Монтесори под дъгата“ и от Център за демократично учене, София.

Представянето на изброените училища и центрове е безвъзмездно.

ИЗЛОЖБА
(НЕ)ВЪЗМОЖНОТО

ОБРАЗОВАНИЕ

https://transformatori.net/
https://transformatori.net/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftransformatori.net%2Ftebeshir%2F&h=ATOl-xjDwdceyN2fCvJw37m_OKsjdGJU4xrYBmRC79pjvVZwsWyi6kJ-c5jpUIT9JmDEEPeB_beuX-m6LifmwB6HAzw65M79RS7Jb1Or6qKgCsXVsDYaZtbdFZOLFF-8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdritaschool.com%2Fbg%2F&h=ATNp3rZ1JJeGITfY-ojZjjnuz1ydBwM5HVsPCQe3FYVl6Y6urWZJjvp0nb6vuSNxag3H3tjFXzeqCVFplrvAm-mYDinPq6-Num9oYjpQprRm43DHvyQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Froerich-school.org%2Fschool%2F&h=ATMI2Hch-O4MZFQY21b_W-KP-Nna1-RFOBgF0XZjqdjbx4LZ6z2EBbVHO8oQEC0GNRts-A82P1GbaoqeGqARX0uiXeKQQKQH8PcqH398OrJzmk0KVG8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fschool1.transform.bg%2F&h=ATPkqRkO7sdxsVpni8uLoU1GFO2WDOBKTYaPFIhsJynvsUj4a3f6XSNzfVSfTatABivapSolVJ58zPVWwLPlmyU59TTqhUSNNuITYcxIJLINHTXCnKQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnu98.org%2F&h=ATM9jWcLSM30Bc4OryrA8Rj7X2ifsXadL7Kw18RX5k0cpe8YKI4FrcPxp_cGqJI0AsofkiUZX1TfLSMIXTV-ikhBYZpHH3ruGPAUTEskZf2y3TktUQM
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lyceum-artis.eu%2F&h=ATMTbiiiRKUb6Tt7LEp9XSU6labMSvOww7IZQTbe-28JaIUXZPMRu682ZhTJPzy2dywlzekd06BsLocI9yuqM3wxjByLy2GbHA7fZXqcikTKiZghDvY
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%9F%D1%8A%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-1427002107366336/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmontessorisofia.com%2F&h=ATOzn9GPaWv34GKoiPs9WJShyzSdk5SO44YfIPbB5CtReBdcxvfQSY01iYViRX1iAm3au7lmLrZrqXE_4ZHqI2gKhqFdmiFMUZ7_DJgYJYP8GdrTEGI
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ЧСУ „ДРИТА“

Частно средно езиково училище „Дрита“

Училище със сърце

Защо считаме себе си за демократично училище? – права и задължения, 
разработени съвместно от деца и учители; действащ общоучилищен съвет; право 
на отговорен избор; аргументирано изразяване на мнение; активни деца, ученици и 
учители; равнопоставеност; възможност за изява.

www.dritaschool.com/bg, info@dritaschool.com, 02 961 32 42, 02 961 32 88,

Снимки: ЛИДИЯ КУЛЕКОВА

Общоучилищен 
съвет

Организира се всеки 
месец, а при необходимост 
и по-често. В него участват 
по две деца от всеки клас 
и двама представители на 
учителите. На Съвета се 
обсъждат проблеми, дават 
се идеи за преодоляването 
им, инициират се училищни 
дейности и събития. 
Решенията се вземат 
с гласуване и важат за 
всички деца и възрастни в 
училище.

Право на избор

Избираемите дейности 
и ателиета се представят в 
началото на всеки срок. След 
направен избор децата го 
спазват до края на срока, когато 
представят резултатите от 
работата си. Практика е децата 
сами да предлагат ателиета 
и дори гимназисти да водят 
ателиета на по-малките.

http://ЧСУ „Дрита“ 
http://www.dritaschool.com/bg
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Екипна работа

Най-малко 30% 
от учебното време е 
отделено за екипни 
дейности. 

Общуване

Атмосфера на взаимно 
уважение и подкрепа, 
зачитане и равноправие

Учим се заедно

Големите ученици споделят 
своите знания и умения 
с удоволствие, изнасят 
презентации, четат приказки, 
разговарят по различни 
теми, имат редовни срещи с 
приятелските си класове от 
начален и прогимназиален етап. 
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Среда – обособени 
пространства според нуждите 
на общността. 
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98 СУ „СВ. СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

98 НУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” се намира в град София, квартал 
Илиянци. 

Снимки: ЛИДИЯ КУЛЕКОВА

Уважението между всички 
участници в процеса на учене 
е основен принцип. 

Пространствата са съобразени с 
нуждите на децата. Меки килими за 
търкаляне, шкафчета за пантофи, 
много кътове по коридорите с 
книги, игри, кукли за театър, маса 
за тенис. Стените са осеяни с детско 
творчество, картини, проекти, писма.
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http://nu98.org/
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Децата често 
работят заедно, 
като споделят 
знания и 
умения.

Хоро в 
коридора на 
учлището И
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ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ „РЬОРИХ“

Снимки: Лидия Кулекова

Училищно  събрание

Сугестопедичен урок

 

И
зл

ож
ба

 (
Н

Е
)В

ъ
зм

ож
но

то
 о

бр
аз

ов
ан

ие

http://roerich-school.org/school/
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Използване на подхода чаткалина при  работа с деца със СОП. 

Повоче може да прочетете тук.

 

    Кабинет по музика. Богатството от творчество е отличителна черта на 
училището.
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http://duonika.org/bg/products-page/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
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ЧАСТНО СУ ПО ИЗКУСТВА И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “АРТИС”

Сугестопедията – изкуството да преподаваш

Снимки: ЛИДИЯ КУЛЕКОВА

Творческите занимания 
са важна част от 
ежедневието на учениците.

 

Сугестопедичният метод изисква създаване на атмосфера на силна групова 
сплотеност, любов, доверие и уважение. 
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http://www.lyceum-artis.eu/
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МОНТЕСОРИ ДЕТСКА ГРАДИНА „КЪЩА НА ДЕЦАТА“

Фотограф: Албена Качамакова, Монтесори учител

 Снимки: Мария Качамакова; колаж: Лидия Кулекова
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http://montessorisofia.com/
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ОСНОВНО ПРОГРЕСИВНО УЧИЛИЩЕ, СОФИЯ

Снимки: Лидия Кулекова

Монтесори метод се прилага в предучилищна група и първи клас. 
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https://school1.transform.bg/
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Прогресивното училище в часовете по математика се работи със системата 
Jump Math.

Екипна работа в атмосфера на доверие и взаимно уважение. И
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ПРОСТРАНСТВО ЗА УЧЕНЕ „ПЪТЕКИ“

 Занятие по наука в удобна за всеки поза 

Земеделие

Пътеки е част от Сдружението на градските градинари.
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https://web.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%9F%D1%8A%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-1427002107366336/
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Децата сами 
избират кое 
произведение ще 
се чете в занятията 
по литература. 

Изкуството е добре 
да се види от първа 
ръка, в подходящата 
атмосфера на 
културното 
пространство, което 
го приютява (музей, 

галерия…).

 

Време за игра
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ЦЕНТЪР ЗА ДЕМОКРАТИЧНО УЧЕНЕ

Общност от деца, родители, учители - празник за начало на училищната 
година.

 

Учене на оцеляване сред природата
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http://odo.bg/centur-za-demokratichno-uchene/
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Работилница с 
истински инструменти за 
истинско майсторене

 Творчество и биология, 
съчетани в един проект.
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Приложни дейности с най-малките.

Обсъждане в кръг.И
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ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВА И ЗАНАЯТИ „ДИМИТЪР ЕКИМОВ“, 

С. РУСАЛЯ

Частно училище по изкуства и занаяти „Димитър Екимов“ с. Русаля е единствено 
по рода си в България. То е създадено с цел, абсолютно безплатно, за да даде 
възможност на деца от крайно бедни семейства да развият природните си дарби, 
умения и заложби, като ги превърнат в капитал за своето бъдеще. Към училището 
има изграден пансион, който отговаря напълно на съвременните стандарти за живот.  
Средата, в която децата живеят, учат и творят е спокойна, сигурна и изпълнена с 
любов. Към момента в комплекса живеят 25 ученици, за които денонощно се грижи 
екип от учители, ментори, психолог, лекар. Освен чрез общообразователната 
програма, възпитаниците ни получават допълнителни знания и умения от 
провежданите с тях творчески ателиета (театър, музика, танц, рисуване и приложни 
изкуства) и менторски занимания. Стъпка по стъпка децата получават все по-голяма 
увереност в собствените си възможности и умения, разбират все по-добре моралните 
норми на поведение и се научават да мечтаят.
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http://www.rusalya.org/%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/
http://www.rusalya.org/%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/
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МОНТЕСОРИ ЦЕНТЪР „ДЕТСТВО ПОД ДЪГАТА“ 
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http://montessoriundertherainbow.blogspot.bg/p/blog-page.html
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D1%8A%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-1378037662489756/
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Допълнителни източници 
на информация за човеколюбиво образование

 
Както споделихме в Увода на сборника, подбраните във Фестивала филми показаха 
различни гледни точки към „човеколюбивото“ образование (наричано още „хуманно“, 
човешко, човечно...). За нас човеколюбиво образование е това, което се основава на 
нуждите на човека и характеристиките на човешкото развитие и естествено учене. 
Насочено е към зачитане на ценностите и интересите на хората, не на институциите. 
Подходите, които се обединяват под това име обикновено имат следните общи черти:

• произтичат от интересите и нуждите на човека;  

• имат за цел разгръщане на човешкия потенциал, насърчават индивидуалното 
развитие на личността; 

• не се базират на политически или икономически идеологии и цели, а на 
общочовешки ценности;

• основават се на вродения у човека стремеж към развитие и към учене;

• полагат висока ценност на учителя и педагога, висока степен на свобода и 
автономност в професионалната му дейност;

• включват родителите като равностоен партньор и участник в образователния 
процес.

Вярваме, че всеки учител, дори да работи в рамката на традиционното 
образование, може да подобри взаимоотношенията и собственото удовлетворение 
от работата си, ако се постарае да въведе някои от принципите на човеколюбивото 
образование. 

Във всеки от специализираните материали по-горе има ресурси за съответния 
подход. В този раздел сме подбрали ресурси, които не са профилирани за конкретна 
педагогика/подход. Разбира се, подходящи са и за родители, защото -  искаме или не - 
ние сме важни учители за децата си. 

Без да претендираме за изчерпателност, ви предлагаме следните ресурси:

ВИДЕО МАТЕРИАЛИ

Форум „Хармония с децата – Творци на хуманна педагогика“, проведен от ФРУД - 
Фондация Родители, Учители, Деца през 2015 г.

Конференция на Център за приобщаващо образование, 2017 г.

Първа национална среща за свободно развитие на образованието, 2014 г. (видео-
канал на Национална мрежа на родителите)

КНИГИ, преведени на български език

„В търсене на изгубеното щастие“, Джийн Лидлоф

„Митът за дисциплината“, Алфи Кон

„Как децата учат“, Джон Холт

„Общуване без агресия“, Маршал Розенберг

„Децата, родителите, играта“, Лорънс Коен

„Изкуството да казваш “не”, Йеспер Юл

„Агресията“, Йеспер Юл

„Това съм аз, а ти кой си“, Йеспер Юл
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https://youtu.be/dTuSwba2TPk
https://www.youtube.com/channel/UCsmhdKeZ_LNJZZy8FlpZ3Fw/videos
http://iztok-zapad.eu/books/book/588
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 „Митът за разглезеното дете“, Алфи Кон

„Естествено учене“, Гаяне Минасян

„Емоционалната интелигентност“, Даниъл Голман

„Думите на Матьо/ Педагогически инварианти“, Селестен Френе

„Училището, място за деца“, Хенри Плакроуз

„Здравейте, деца! Как сте, деца?”, Шалва Амонашвили

„Край на скуката в час“, Рон Кларк

„Оръжия за масово обезличаване“, Джон Гатоу

„Дисциплина без драма“, Даниел Сийгъл и Тина Брайсън

„Как да развием потенциала на детския мозък“, Даниел Сийгъл и Тина Брайсън

…………………………………………………

КНИГИ на английски

„Unconditional parenting“, Alfie Kohn

„Raising our children, raising ourselves“, Naomi Aldort

„How children fail“, John Holt

“Punished by rewards”, Alfie Kohn

“The homework myth”, Alfie Kohn

“Nonviolent communication”, Marshall Rosenberg

“The explosive child”, Dr Ross Greene

……………………………………………………

СЕМИНАРИ И ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Училище за учители към Институт за прогресивно образование 

/http://www.progresivno.org/

1. JUMP MATH - иновативна система за преподаване на математика

2. Монтесори принципи и практики в предучилищна възраст

3. Ефективно взаимодействие с родителите

4. Изследването като педагогически подход и проектно базираното обучение

5. Емоционална компетентност и развитие на самооценката при децата

6. Управление на стреса в училищната среда

7. Умения за работа в екип

8. Динамично лидерство

9. Превенция на стреса и професионалното прегаряне

10. Интерактивни методи за обучение

11. Хиперактивните деца

12. Изграждане и укрепване на училищната общност

13. Основи на програмирането за учители
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14. Развиване на умения за визуална комуникация за учители

15. Развиване на умения на XXI век на ученици

Център “Образование за демокрация»

/http://centrbg.org/ 

1. Персонализирано обучение, или как да развием и прилагаме ученико-центри-
ран подход в преподаването

2. Използване на мотодиката “Дебати” в класната стая

3. Създаване и поддържане на култура на толерантност в училище

4. Ефективно общуване за ученици

5. Работа в екип за ученици

6. Работа с трудни родители

7. Умения за работа в екип и лидерство

8. Водене на работни срещи и съвещания

9. Управление на времето

10. Умения за учене - личен стил на учене

11. Презентационни умения

12. Здравно възпитание и образование

13. Обучение за обучители

14. Емоционална интелигентност

15. Работа с деца и ученици с агресивно поведение

16. Гражданско образование

17. Инструментариум на съвременния учител

18. Разработване и управление на проекти

19. Знания и умения за решаване на конфликти

20. Осъзнаване и справяне със стреса

Център за творческо обучение 

/https://cct.bg/ 

1. Инструменти за привлекателно образование

2. Медийна грамотност в сферата на образованието

3. Умения за презентиране

4. Дизайн и внедряване на ИКТ

5. Училище в облака

6. Работа с интерактивна дъска и създаване на мултимедийни продукти

Естествено учене - семинар и академия

Ненасилствена комуникация, емоционална зрялост, детска агресия, родителство 

Академия за родители
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Академия за учители към Общност за демократично образование

Неформално образование и обучение за обучители, Народно читалище “Бъдеще 
сега”

ОТВОРЕНИ ОНЛАЙН РЕСУРСИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Class Central 

Coursera 

Edx 

Мира Кръстева за онлайн ресурси, лекция

Видео онлайн уроци, български превод на КАН академия

Видео уроци с годишен абонамент Уча.се

250 курса на университети от Бръшляната лига

Американски сайт за учителство и родителство- организират ежегодно безплатни 
онлайн конференции с известни лектори

Сайт за родителство и коучинг на Скот Ноел

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И САМОРЕФЛЕКСИЯ

Неразделна част от развитието на професионални умения са развитието на 
личността на учителя, саморефлексивността и комуникационните умения. Това може 
да бъде постигнато чрез опит в група за личностно развитие, супервизия, психодрама, 
както и чрез личен опит в срещи с консултант, коуч, ментор, психотерапевт. Защото, 
заставайки в интеракцията си с детето, ние преди всичко заставаме с личността си, а 
всичко друго идва след това.

ПРЕПОРЪЧАНИ РЕСУРСИ ОТ ЧИТАТЕЛИТЕ НА ФБ СТРАНИЦАТА:

Онлайн:

Направи училище - платформа за представяне на образователни модели

Портал за приобщаващо образование и идеи за учители и родители за прилагане в 
класна стая, вкъщи или на открито

„Общност за свободно образование“ Пловдив 

Музикални уроци на английски език - en 

Портал с образователни ресурси на английски и испански

Книги:

„Да пораснеш в Самоа“, Маргарет Мийд

„Да пораснеш в Нова Гвинея“, Маргарет Мийд

„Убийството на Моцарт“, Георги Данаилов

„Нестандартното дете“, Владимир Леви

„Множеството интелигентности“, Хауърд Гарднър

„Елементът“, Кен Робинсън

„Dancing About Architecture: A Little Book of Creativity“, Phil Beadle 

„Grit: The Power of Passion and Perseverance“, Angela Duckworth

„Don›t Go Back to School: A Handbook for Learning Anything“, Kio Stark
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http://www.gudevica.org/
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https://medium.freecodecamp.org/ivy-league-free-online-courses-a0d7ae675869
https://www.happilyfamily.com/
https://www.dailygroove.com/
https://web.facebook.com/Kinozaobrazovanie/?hc_ref=ARTv4DIFJJ0hDmgKe2nGKxO8wCMJdgyafruIYO5F3PyfOcW_TKwj-TLvuPV74-f4zcU&fref=nf
http://www.napraviuchilishte.org/
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http://svobodnoobrazovanie.wixsite.com/home
https://www.musictogether.com/
https://www.musictogether.com/ - en
http://www.pedagooogia3000.info/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: 
Теория за множеството интелигентности 

Развита от Хауърд Гарднър (професор по когнитивно развитие и педагогика 
в Харвардския университет) в книгата му Frames of Mind: The Theory of Multiple 
Intelligences (публикувана през 1983 г.). Теорията оспорва тезата, че човешката 
интелигентност може да бъде измерена с един показател като коефициент на 
интелигентност (IQ). Според нея всеки индивид се развива паралелно, но с различна 
скорост, в различни сфери на интелигентност.

Първоначално идентифицираните от него видове интелигентност са:

• Вербално-лингвистична интелигентност - свързана е с говоримия и писмен 
език. Хора с висока лингвистична интелигентност обикновено са добри в 
четенето, писането и разказването на истории. Възприемат по-лесно като четат, 
си водят записки, слушат лекции, участват в дискусии и дебати. Чуждите езици 
им се удават по-лесно.  

• Логическо-математическа интелигентност – свързана е с логика, абстракции, 
обосновки и числа. Обикновено хора с развита такава интелигентност са добри в 
математиката, шаха, програмирането и други логически или изчислителни дейности. 
Това е сферата в теорията на Гарднър, която най-много се доближава до IQ. 

• Музикална интелигентност - тази област е свързана с чувствителността 
към звуци, ритъм, тонове и музика. Съответно хората с развита музикална 
интелигентност са добри в пеенето, свиренето и композирането.  

• Телесно-кинестетична интелигентност - основните елементи на този вид инте-
лигентност е контрол над движенията на тялото и умението да се борави с пред-
мети. Към това Гарднер добавя усещане за време и умението да се обучава тя-
лото на рефлекси. Такъв тип хора учат най-лесно чрез използване на движения. 
Според Гарднър виртуални симулации не могат да пресъздадат необходимото 
физическо научаване.  

• Пространствено-визуална интелигентност - Тази област е свързана с 
пространствено мислене. Необходимо е на дизайнери и архитекти.  
Интерперсонална интелигентност - свързана е с взаимоотношенията с другите. 
Според теорията такива хора обикновено са екстровертни и са чувствителни 
към чуждите настроения и чувства. Те са добри и в работата в екип. За тях е ти-
пично да учат в групи и да ценят дискусии и дебати. Подходящи кариери са про-
дажби, политика, управители, учители или социални работници.  

• Интраперсонална интелигентност - свързана е с умението на хората да се 
вглеждат в себе си. Такива хора са изразено интровертни и познават добре 
силните и слабите си страни. Често те предпочитат да работят сами. Впослед-
ствие са добавени натуралистичната и екзистенциалната интелигентности. 

• Натуралистична интелигентност – способността на хората да разбират 
природата и да долавят закономерности; да се ориентират сред много живи 
организми, също така са чувствителни и внимателни, интересуват се от 
определени характеристики на обкръжаващия ги свят.  

• Екзистенциална интелигентност – Способността и склонността да се 
формулират въпроси за живота, смъртта и други екзистенциални теми. 

Източник:  http://www.mya100to.com/lichnostno-razvitie/inteligence/
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Всички права на интелектуална собственост върху съдържание и материали, 
публикувани на настоящия Сборник са обект на закрила по Закон за 
авторското право и сродните му права. При копиране на съдържание от 
Сборника, молим да се позовавате на източника, да добавяте хиперлинк 
към ползваното съдържание, както и да цитирате автора на конкретния 
текст, когато такъв е изрично упоменат.

ЗА ВРЪЗКА С НАС

E-mail: keremidchieva.nelly@gmail.com

Youtube канал: https://www.youtube.com/channel/UCG2lx8eeqB1BVHeojSvSKhQ/videos

Настоящият Сборник бе създаден благодарение на входните такси, заплатени от 

посетителите на кинофестивал „(не)Възможното образование)“, 16-25.02.2018 г., София

По създаването на сборника работиха:

Катина Цолова, katinam@gmai.com - Демократично образование

 Нели Керемидчиева, keremidchieva.nelly@gmail.com  - Демократично образование

Мирослава Иванова, mirosiv@gmail.com - Методът Монтесори 

Юлияна Янкова, yuya@abv.bg - Валдорска педагогика 

Галина Спасова, spasova.galina@gmail.com - Сугестопедия

Магдалена Соколова, chatpatka@gmail.com - Домашно образование  

Магдалена Соколова, chatpatka@gmail.com  - Ънскулинг 

Камен Киров, kamenkirow@gmail.com - Игра за световен мир

Марта Златева, marta.zlateva@gmail.com - Проектно-базирано учене 

Петя Славова, p.slavova@abv.bg  – обобщение на филмите

Илияна Михайлова, prevodi.iym@gmail.com – редактор

Надя Цонева, ntzoneva@gmail.com - дизайн

Фестивал (не)Възможното образование 2018 и настоящият Сборник 
са само продължение на пътя (за някои може би начало) към промяна или 
допълване на разбиранията ни какво образование е подходящо за децата 

в днешния свят. Като всяка същностна промяна - на навици и модели на мислене - 
и тази изисква време и усилия. За повечето от нас процесът не е лесен. 

Надяваме се, че сме успели да се подкрепим взаимно и да продължим 
да го правим занапред. Благодарим ви, че сме заедно! 
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