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„Вашите деца не са ваши деца.

Те са синове и дъщери на копнежа на живота към себе си.

Те идват чрез вас, но не са от вас.

Въпреки че са с вас, не ви принадлежат.

Вие трябва да им дадете любовта си, но не мислите, защото те имат свои мисли.

Трябва да дадете на телата им дом, но не на душите им, защото те живеят в дома на 
бъдещето, в който не можете да влезете дори в сънищата си.

Трябва да се опитате да сте такива, каквито сте, но не искайте те да са като вас.

Защото животът не се движи назад и не пребивава във вчера.

Бъдете лъка, от който децата ви, като живи стрели, се изстрелват.

Стрелецът вижда целта на пътеката на безкрайността и Той ви опъва със силата си, за да 
може стрелата Му да отлети бързо и надалеч.

Нека лъковете ви да бъдат опънати от ръката на Стрелеца към радостта.”

(цитат от „Пророкът", Халил Джубран)
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Събитията от Фестивала

Прожекциите от Фестивала

Ние сме тези, които очаквахме/
We Are The People We’ve Been Waiting For
 

  
 Великобритания, 2009 г., 77 мин.

 Режисьор: Дарил Гудрич

 трейлър с бг субтитри 
 
 
 
 
 

„Ние сме тези, които очаквахме” е изключително вдъхновяващ и динамичен документален 
филм, който представя широк поглед към проблемите на съвременното образование.

Сценарият е построен около историите на петима тийнейджъри от Суиндън – град, 
считан за микрокосмос на британския начин на живот през 21. век. Всеки от младежите 
има различен опит с образователната система и през разказите им научаваме за техните 
успехи и провали, за предизвикателствата, с които се сблъскват и начините, по които ги 
преодоляват.

Филмът разглежда трите стълба, върху които е изградена настоящата образователна 
система в световен мащаб: учебни програми, тестове и преподаване. Чрез множество 
примери показва как този подход не отговаря на нуждите на съвременния живот и лишава 
младите хора от възможността да разгърнат талантите, креативността и потенциала си. 
Въз основа на наблюдения и интервюта с ученици и учители, известни личности,  както и 
с широк кръг международни експерти в образованието, филмът придава човешки облик на 
кризата и провокира към преосмисляне на целите на образованието.

Освен да идентифицира проблемите, „Ние сме тези, които очаквахме” изследва 
възможните решения през положителни примери от различни части на света. В средно 
училище в Оукланд, САЩ, за деца от бедни семейства, в което 100% от учениците 
завършват, а по-голямата част от тях продължават образованието си, обучението е 
водено от идеята, че хората учат най-добре, когато са налице 3 условия: изграждане на 
пълноценни връзки, наличие на вътрешна мотивация, учене едновременно с ума и ръцете. 
Сър Ричард Брансън разказва за подкрепяно от него училище в Южна Африка, където 
деца в неравностойно положение се учат на предприемачество, така че когато завършат 
училище, да имат възможността и инструментите да започнат свой бизнес. Следват примери 
от Швеция, Холандия, Англия…

https://youtu.be/YILHzhnKmNE
https://youtu.be/YILHzhnKmNE
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на образованието. За да оцелее светът, който нашите деца ще наследят, има нужда от 
хора, които да бъдат по-креативни, по-уверени, по-подготвени и адаптивни. По думите на 
Хърбърт Джордж Уелс: „Цивилизацията е състезание между образованието и разрухата.” 
Ако искаме да избегнем разрухата, образованието трябва да процъфти. Осъществяването 
на промяната зависи от всеки един от нас – ученици, учители, родители, политици. Ние сме 
хората, които чакаме.

Какво отличава местата за учене, които искат да запознаят учащите с „голямата картинка“ 
– света, в който живеят и неговото функциониране, вместо изолирани късчета знания и 
умения? Може да се запознаете ТУК.

Как може да се гледа 
филмът?

Засега не са добавени 
българските субтитри към 
филма.

Вариант е да се гледа на 
английски от ТУК или да се 
свали на файл и ние да Ви 
изпратим субтитрите!

Пишете ни, ако желаете да 
получите субтитри.

Хенри Уинклър, актьор

https://uchimse.blogspot.com/2019/06/blog-postbigpicture.html
https://vimeo.com/8311189
mailto:kinozaobrazovanie%40gmail.com?subject=Zapitvane%20za%20film
https://www.imdb.com/name/nm0001857/bio?ref_=nm_ov_bio_sm
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(откъс от лекция)

Русия, 15 мин.

Шалва Амонашвили е грузински 
педагог и психолог, автор на педагогика 
на сътрудничеството или още наричана 
„хуманна“ педагогика, макар че в днешно 
време в полето на хуманните педагогики 
попадат и много други течения и подходи. 
За част от неговите възгледи най-добре 
свидетелстват собствените му думи, 
откъси от книгата „Здравейте, деца! Как 
сте, деца?”:

„… Учените и досега спорят дали е 
нужно да обучаваме децата в играта и какво може това да им донесе. И мнозина са склонни 
към императивността (бел. ред. императивен изказ), предсказват, че такова обучение може 
само да им навреди, тъй като ще им се стори, че ученето е игра. Не е ли по-добре още от 
началото децата да разберат, да почувстват и преживеят с какви трудности и неприятности 
е свързано ученето? А не се ли крие тук коренът на същото зло: изведнъж на децата да се 
стори, че ученето е само мъка и страдание?

Според мен е по-добре въпросът да се поставя, така че да се изясни психологическата 
същност на играта и да се реши на тази основа проблемът за характера на обучението. 
За играта водещото е възможността за свободен избор. Детето избира играта, то играе 
тази игра, докато му омръзне и излиза от нея, щом почувства задоволяване на своята 
потребност. Чувството за свободен избор, както ми се струва, представлява психическата 
основа на играта.“ 

След видео лекцията имахме възможност да обсъдим чутото с Генадий Матвеев – 
български учител от руски произход, лидер на един от първите авторски екипи, проектирали 
и реализирали модел на иновативно училище в България през 90-те години. Генадий 

разказа, че именно откриването и 
прилагането на педагогиката на 
сътрудничеството на 
Амонашвили го е „спасило“ като 
начинаещ учител с голям клас 
първокласници.

Как може да се гледа 
лекцията?

От този ЛИНК.

https://www.youtube.com/watch?v=4V9WNeL_ffM&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=4V9WNeL_ffM&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=4V9WNeL_ffM&t=7s
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NVC

Дания, 2015 г., 40 мин.
Режисьор: Мариан Расмусен

трейлър с бг субтитри

Филмът представлява поредица от пет кратки видеа, които показват как ненасилствената 
комуникация (ННК) може да се използва при решаване на конфликти и за управляване на 
учебния процес в класната стая. Интересен факт е, че създаването му е финансирано от 
Министерството на образованието в Дания.

Първият филм представя конфликт в предучилищна група. Филмите 2-4 доразвиват 
темата и ни показват много по-подробно как учителят използва ННК, за да се справи с 
възникналия конфликт. Филм 5 представя ситуация между момче в шести клас и негова 
учителка, като въпросната ситуация допълнително онагледява практическите ползи от 
ННК.

И петте видеа демонстрират как ННК се използва нагледно от учителя, за да се 
идентифицира по-лесно потребността, скрита зад дадена емоция, довела до дадено 
поведение, включително и до конфликт. Когато е възникнал конфликт, е много важно да се 
отдели време за решаването му – иначе процесът на учене бива възпрепятстван.

Накратко, единствено спокойната среда в час предоставя реална възможност за учене. 
Необходимо е самият учител да е спокоен и да присъства изцяло в ситуацията. На първо 
място е вътрешното спокойствие или както се изразява учителката в първата част на филма: 
„Давам пространство на другите само когато аз съм спокойна.“ Децата не са готови да се 
потопят в процеса на учене, докато не са казали какво е важно за тях. Необходимо е да 
бъдат изслушани всички страни като същевременно трябва да се поставят ясни граници. 
Неслучайно във филма учителката разказва, че оставя децата да си излеят всичко – гняв, 
тъга, болка. Нейната роля е да им покаже, че е до тях, че ги подкрепя, че ще им помогне да 
преминат през емоциите си, за да стигнат до потребностите, които са определили начина 
им на поведение.

Много е важно да се отбележи, че според ННК и двете деца – и пострадалото, и онова, 
което е проявило неприемливо поведение, заслужават еднакво внимание. Обикновено, при 
традиционния подход, фокусът пада върху децата, които са пострадали в дадена ситуация. 
Според ННК обаче е необходимо да проверим какви чувства и съответно нужди, са довели 
до поведението на едно дете, постъпило по неприемлив начин спрямо друго дете.

За да разбере по-добре ситуацията, учителката винаги тръгва от отправната точка на 
чувствата и емоциите. Неслучайно тя задава един и същ въпрос на двете страни: „Как 
се чувстваше?“. След което проверява – „Какво искаше да направиш?“, т.е. насочваме 
първоначално вниманието си към чувствата, за да можем да стигнем до потребностите, 
обуславящи дадено поведение.

Когато децата са наясно с нуждите си, те се свързват по-добре със себе си, проявяват 
емпатия и към другите деца. Именно това подпомага създаването на „култура на мира“ в 

https://youtu.be/W99JFT02P2Q
https://youtu.be/W99JFT02P2Q
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В тази връзка, Кирстен Кристенсен, създателката на петте филма, обобщава много добре 
какво всъщност представлява ННК – това е инструмент, създаден да проучи какво се случва 
с нас, как се чувстваме в дадена ситуация, кои наши потребности не са удовлетворени и 
какво бихме искали да се случи на практика.

Според ННК, когато разбираме чувствата си и какви потребности се крият зад тях, ние 
сме много по-свързани със самите себе си и това има значение в класната стая, както и във 
всички други сфери на живота ни. Деца и възрастни, снабдени с уменията да разпознават 
собствените си и чужди потребности и да ги изговарят, са без съмнение добре подготвени 
за нашия свят, в който конфликтите са неизбежна част от живота и могат да се използват 
включително за изграждане на взаимоотношения, вместо за тяхното разрушаване.

В памет на Дочи Тотева-Георгиева
Дочи беше доброволец във Фестивала 

(не)Възможното образование и в двете 
му издания. Преодолявайки болките си, тя 
даваше своя труд, защото вярваше в каузата 
на по-доброто и човеколюбиво образование 
за децата ни. За съжаление, болестта ѝ лиши 
много хора, нас включително, от нейното 
топло присъствие и подкрепа. За филма тя  бе 
споделила:

„Много, много добър филм, много полезен 
и най-вече е практика, която показва как 
се прилага ННК. Обяснява практическите 
причини да се прилага ННК в училище и 
показва резултати, в които сами можете да 
се убедите и обедините като изгледате филма 
:)))) Препоръчвам го от сърце!!!“

В подготовката за прожекцията откликна и 
с публикация във Фейсбук събитието:

„За да насочим вниманието ви, а и да 
направим нещо като „загрявка", съм ви 
харесала нещичко от „Общуване без агресия“, 
което дава кратко и много точно определение на понятието „ненасилствена комуникация“. 
Ето какво пише М. Розенберг за същността на ННК според него и за онова, в което вярва 
по отношение на ролята ѝ: „Искам да изпълня живота си със съчувствие, с един поток 
между себе си и другите, в основата на който е взаимното даряване, идващо от сърцето.“

„Ако трябва да сме още по-конкретни и обобщаващи, е необходимо да споменем, че 
ННК се основава на четири основни компонента:

1. Наблюдения/Факти (Виждам/Чувам, че...);
2. Чувства (Ядосан/Тъжен съм в момента...);
3. Нужди/Потребности (Много бих искал да ме чуеш...);
4. Молба/Подкана (Би ли ми помогнал/съдействал за...?)“
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С български субтитри, заедно с линкове към преведени на български Карти за потребности 

и чувства, и Ръководство за учители: ТУК.

Разделен клас/ Class Divided 

САЩ, 1985 г., 56 мин.
Режисьор: Уилиям Питърс

Среща на випуска, 14 години след завършването, събира завършили ученици в Райсвил, 
щата Айова с тяхната бивша учителка от трети клас Джейн Елиът. По молба на учениците, 
заедно ще изгледат двудневно упражнение с тяхно участие, заснето от телевизия ABC 
News като документален филм „Окото на бурята“ и ще преживеят отново нейния уникален 
урок по дискриминация.

През далечната 1968 г. Джейн Елиът е поразена от новината за убийството на Мартин 
Лутър Кинг Младши и дълбоко развълнувана от темата за равноправието на човешките 
същества, независимо от цвета на кожата. Самата тя живее в хомогенната среда на 
англосаксонското население на малкото градче Райсвил, щата Айова, но е способна да 
прозре, че това, което САЩ са направили с индианците и в последствие с чернокожите е 
знак, че не са прогресирали много като общество за тези 200 - 300 години.

Като учител, Джейн осъзнава, че сега е времето децата да научат как да не съдят другите 
по външността. По изключително необичаен, но достъпен за третокласниците начин, тя 
намира как да обясни какво е дискриминация, така че това да се превърне в най-запомнящия 
се урок. Учителката Джейн Елиът превръща класната стая в място,  където се случва 
реалният живот – създава реални условия децата да преживеят какво е дискриминация 
и да бъдат докоснати от въпроси като какво е да си унизен, само защото си различен. 
Какво е чувството да си „втора ръка“ човек? В този доста провокативен експеримент е 
впечатляващо да се види как само за минути вежливи, внимателни и състрадателни деца се 
превръщат в груби, дискриминиращи същества.

Как ли учениците на Джейн Елиът ще коментират случилото се като вече възрастни 
хора? Как се е променил животът им благодарение на този единствен урок?

Въпреки повече от 300-те деца, преминали този урок по дискриминация в малкото градче 
Райсвил, отзвукът сред общността не е значим. Но Джейн Елиът не спира да експериментира 
и установява още един забележителен резултат за академичните възможности на децата, 
преминали през необичайния урок по расизъм. Впоследствие откритието е потвърдено от 
университета в Станфорд.

Решителният учител прави същия експеримент в различни формати извън училищната 
среда и въздействието върху хората всеки път е забележително. Деветдесет и осем процента 
от населението в Райсвил е от бели хора с англосаксонски произход, но независимо от това 
в затворническата популация над двадесет процента са от малцинствата. За да се уверят, 

https://communication-academy.eu/downloads/feelings_cards%20BG.pdf
https://communication-academy.eu/downloads/feelings_cards%20BG.pdf
https://communication-academy.eu/teachers/
https://kommunikationforlivet.dk/nvc-film-bulgarian/?lang=en
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малцинство, администрацията на Айова наема Джейн Елиът, за да предаде урока си на 
някои от тях.

Групата включва надзиратели в затвора и надзорници, които знаят само, че ще 
посещават еднодневен семинар. Колко дълбоко са разтърсени всички и как се подклажда 
дискриминацията, как хората се увличат по нея и какво е да си „в обувките“ на другия?

За да преведем темата на филма в личните усещания и опит на всеки човек, помолихме 
българския клон на младежката организация Y-Peer да фасилитира за посетителите на 
прожекцията играта „Стъпка напред“. Запознайте се с правилата на играта в Приложение 1 
и можете да я ползвате във вашата практика.

Как може да се гледа филмът?
Филмът не е преведен от Кинофестивал (не)Възможното образование. Попаднахме на 

него по предложение на Камен Киров, без да знаем чии са заслугите за превода. Можете 
да го гледате ТУК. 

http://www.y-peer.org/Bulgaria?fbclid=IwAR09qBrqaaBC2HjcO5TKuKK3OKITW6FoR7KR4BV4k54qCVZQWPPH5kSUDag
https://drive.google.com/file/d/1vTNWrWHXggHUAyctinnHRxc5bdiJgxwy/view?fbclid=IwAR1yzFM_48u-IRF2VXE-C-LIiQwZlhbvozXyP4KcAAAm2WkRLJdDEvSvh9A
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Революция в училище 1918 – 1939/ Révolution école 1918 – 1939

Франция, 2016 г., 85 мин.
Режисьор: Йоана Грудзинска

трейлър с бг субтитри

След края на Първата световна война светът се пита как да се предпази от следваща, 
а десетки образователни дейци отговарят – чрез промяна в начина, по който децата се 
възпитават и образоват, чрез промяна в училището. Учители, психолози и философи си 
задават въпроса какво е необходимо, така че да не е толкова лесно човешките същества да 
се превръщат в безчувствени убийци в служба на патриотичен идеал.

Първоначално, без връзка помежду си се създават няколко школи, някои от които днес са 
се превърнали в легенди – Януш Корчак в Полша с децата в сиропиталището в еврейското 
гето, Мария Монтесори в Италия сред умствено изостаналите деца, Франсиско Ферер 
в Испания с “Модерното училище” и много други, които поставят човешката личност 
и нужди като приоритетни за всяко възпитание и образование. Един човек решава да 
обедини разпръснатата енергия – Адолф Ферие организира първия Конгрес на новото 
образование в Кале през 1921 г., на който се поставя началото на Международната Лига 
за ново образование. На тази и следващите годишни срещи на Лигата виждаме оригинални 
кадри и писма с шотландеца Александър Нийл, французина Селестен Френе, германеца 
Пол Гееб и още много педагози, практикуващи общата мечта за хуманно образование. 
Политиката обаче скоро се намесва в тяхната работа. Мария Монтесори отказва да включи 
полувоенните идеи на Мусолини в своята работа и е принудена да напусне Италия. В 
Съветския съюз наченките на свободно образование, поставени от Надежда Крупская, са 
пометени от образователните лагери, следващи идеите на Макаренко. Свободното училище 
на Пол Гееб трябва да се премести в Швейцария след избирането на нацистите в Германия. 
Селестен Френе също трябва да напусне публичното образование, за да прилага своите 
педагогически разбирания.

Режисьорът Йоана Грудзинска разказва именно тази вдъхновяваща история, трагично 
прекъсната с убийството на Корчак и децата му в газовите камери на лагера Треблинка 
като символ на цялото движение. Чрез оригинални архивни кадри тя ни запознава както 
с идеите и надеждите на движението, така и с човешката същност на неговите членове. 
Освен че тази страница от световната история заслужава да бъде отново “прочетена”, в 
днешно време поставените от нея въпроси са застрашително актуални.
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https://youtu.be/fgrliBRfNRE
https://youtu.be/fgrliBRfNRE
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Адолф Ферие е именно човекът, организирал първия Конгрес на новото образование 
в Кале през 1921 г., на който се поставя началото на Международната Лига за ново 
образование.

Как може да се гледа филмът?
За съжаление, в момента филмът не е наличен за гледане, дори срещу заплащане.

Училищни кръгове/ School Circles

Холандия, 2018 г., 85 мин.
Режисьори: Мариан Осарио и Чарли Шред

трейлър с бг субтитри

„Училищни кръгове“ разказва за 6 демократични 
училища в Холандия, в които изключително силно 
е застъпен елементът на заедност – учим заедно, 
управляваме заедно, носим отговорност заедно, 
живеем заедно. С истински стремеж да чуем мнението 
и аргументите на другия, да го разберем и по този 
начин да направим своето „заедно” едновременно 
добро за всички и за всеки поотделно.

В първата част от филма, през разказите на ученици, 
родители и учители, разбираме какво е да учиш в такова училище и защо те са избрали 
демократичното образование – заради свободата да бъдеш, да се изразиш и да се търсиш, 
заради усещането да бъдеш приет и част от по-голяма общност, заради възможността да 
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https://youtu.be/8MpL2k4e_Zc
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управляваш живота си дори в детска възраст. Авторите са подбрали чудесни примери от 
училищния живот, чрез които можем да се потопим в тази среда и да усетим какво е да си 

част от нея.
Във втората част от филма експерти 

от Центъра по социокрация в Холандия, 
заедно с децата и техните учители, ни 
разказват що е то социокрация, как се 
практикува и основното – защо е важно да 
я използваме в живота си, какво изгражда 
в децата, когато от малки свикнат с това, тя 
да е част от живота им. През 4-те принципа 
на социокрацията ще се потопим в това как 
се взимат решения по този начин, как се 

правят избори за позиции в училището, какво означава да работим в „кръгове“ и да правим 
връзки между тях.

В този филм ще видите една мечта, която е реалност. И едни хора, които не спират да 
мечтаят да направят света по-добро място за всички.

След прожекцията публиката имаше възможност да избере дали да научи повече за 
Център за демократично учене, познат като „демократичното училище“ в София, или да 
изпробва социокрацията на практика с помощта на водещите Марта Златева и Никола 
Димов.
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Как може да се гледа филмът?
Може да се наеме или закупи с български субтитри от ТУК.
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https://vimeo.com/ondemand/schoolcircles/278922931
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България, 2016 г., 51 мин.
Режисьор: Ирена Даскалова

трейлър с бг субтитри

Филмът „Едно училище за всички“ е авторски продукт на Център за приобщаващо 
образование и отразява искрено и автентично работата по програма „Едно училище за 
всички“, финансирана от Фондация Америка за България. Програмата се осъществява 
в две фази, в периода 2014 – 2019 г., и има за цел изграждането на първия български 
Модел за изграждане на приобщаваща среда и неговото апробиране в общообразователни 
училища в страната.

Филмът представя усилията на учители и екипи от партньорските училища във фаза 
1 на програмата да се справят с предизвикателствата на това да работят с различието 
в обща класна стая – изискване, пред което ги изправя съвремието, тенденциите в 
образователната система, но и собствените им нагласи.

В отговор на тези и други споделени трудности, с които Центърът се е сблъсквал в 
работата си на терен в българските общообразователни училища, през 2014 година те 
създават първия български Модел за изграждането на приобщаваща училищна среда. 
Първоначално започват с разбирането, че онова, което е необходимо на учителите в 
най-голяма степен е инструментариум – техники, подходи, методи, с които учителите 
да разпознават обучителни трудности и да подкрепят децата. Съвсем естествено акцент 
на работата с учителите през първата година на Програмата е поставен върху техните 
педагогически практики, което част от филма илюстрира.

В процеса на работа Центърът предоставя за партньорските училища системна 
подкрепа под формата на иновативни методи и инструменти в помощ на учителите. Скоро 
обаче става ясно, че въпреки заявения интерес на голям брой учители, съвсем малък 
процент от тях успяват реално да се възползват от тези нови подходи. Твърде малко от 
тях ги използват в работата си, а когато това все пак се случва, често остава изолирана 
практика на един конкретен учител в една конкретна класна стая.

За Центъра приобщаващото образование не е самотно усилие на един учител в една 
класна стая, а е колективен труд и отговорност на всички в училище. Ето защо филмът се 

https://youtu.be/bU_a1-zoCak
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гледни точки към техните трудности.
Приобщаващото образование не е подход за работа изключително за деца със 

специални образователни потребности (СОП). Приобщаващото образование осигурява 
подкрепа за децата със СОП, но следва да е възможност за подкрепа на всяко дете, което 
в даден момент от живота си може да има нужда от допълнителна подкрепа и грижа.

В този смисъл приобщаващото образование е за всички деца. Нещо повече, възрастните 
(директори, учители, специалисти и непедагогически персонал) в училище също трябва 
да се чувстват приети и ценени, а всеки родител – спокоен за безопасността и развитието 
на своето дете и добре дошъл в училище – т.е. приобщаващото образование е за всички 
в училище.

Такова разбиране за промяна изисква подход и целенасочена, и осъзната ежедневна 
работа, в която училището разглежда себе си като учеща се организация – такава, която 
системно анализира своите практики и прави необходимите промени в резултат на 
разбирането и идеите, до които достига в процеса на този анализ и съгласно своя уникален 
контекст. Именно такъв подход предлага Моделът за изграждане на приобщаваща 
училищната среда на Център за приобщаващо образование.

Повече за българския модел за изграждане на приобщаваща училищна среда може да 
научите ТУК.

 
 Как може да се гледа филмът?

 Филмът е достъпен за свободно гледане от ТУК.
 

Азбука/ Alphabet

Австрия, 2013 г., 118 мин.
Режисьор: Ървин Вагенхофер

трейлър с бг субтитри

В австрийския документален филм „Азбука”, Ървин Вагенхофер разкрива своята  
критична гледна точка върху съвременното образование. Чрез мнението на някои водещи 
специалисти в областта, режисьорът изобразява идеята, че настоящата образователна 
система често използва погрешни тактики и подкопава реалните способности на децата, 
омаловажавайки интелекта им. По този начин те не използват въображението си и не 
разгръщат истинските си възможности, тъй като често не ги и познават.

Във филма ще видим позицията на образователни експерти като сър Кен Робинсън, 
Андреас Шлайхер, пекинския професор Ян Донгпинг, изследователя Джералд Хютер, 
както и още специалисти. Откроява се идеята, че човек не може да бъде принуждаван да 
се образова, а може само да бъде поканен да го направи.

Вагенховер ще представи реализацията на Лютиер, който никога не е посещавал 
училище като контрапункт на студент от Хамбург, оплакващ се от учебната система и 
желаещ повече свобода за живот извън учебното заведение.

https://priobshti.se/article/model-na-cpo/model-na-cpo-za-izgrazhdane-na-priobshtavashta-uchilishtna-sreda?fbclid=IwAR1wCspEyf_ycqdy3I5vsvYWC8TvdhCEsHxfdr96ylT15Ebe9o2ok3VPNdE
https://www.youtube.com/watch?v=UEuin13dscs&t=2s
https://youtu.be/wMqP2oNAJL4
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споделят опита си, 
Вагенхофер изследва 
с ъ щ е с т в у в а щ а т а 
о б р а з о в а т е л н а 
система. Прокрадва 
се идеята, че тя е 
приела едностранен 
образ във връзка с 
начина си на работа 
и възпитава учещите 
да се борят в среда на 
конкуренция, подбор 
и подчинение. Това, 
според специалистите, 
е стряскащо, защото 
следва концепцията на 
страха.

Филмът „Азбука” е номиниран за Австрийската филмова награда 2014 в категорията 
„Най-добър документален филм“.

В „Азбука” участват отново баща и син Арно и Андре Щерн (както в показания през 
2018 г. филм „Да бъдеш и да се развиваш“/ “Being and Becoming”) и се запознаваме по-
подробно със забележителната история на това семейство.

Особено оригинална е теорията на Арно Щерн за така наречената „рисувателна 
игра”. В създаденото от него пространство Клолиьо (от френски „затворено място”) 
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Това е сигурно място, в което оценките и съревнованието нямат място.
Общо три условия са необходими за нареченото от него Формулиране. Формулирането 

не може да се преведе или да се обясни по прост начин. Всеки преминава през него като 
малко дете, то никога не изчезва - но има нужда да се преоткрива и да се забележи. 
Във филма Арно показва колекциите от рисунки на деца, които в продължение на 
години идват да рисуват при него, и разсъждава как се променят, защо, какво се случва 
междувременно...

Ако боравите с английски 
език, можете да прочетете 
повече за него ТУК.

Как може да се гледа
филмът?

За съжаление, в
момента филмът не е
наличен за гледане,
дори срещу заплащане.

https://www.arnostern.com/en/en_closlieu.htm
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Слънчева педагогика

Слънчевата педагогика 
представлява система от принципи 
и методи, които могат да бъдат 
условно разделени на философска 
(теоретична) и практическа част. 
Идеите на Слънчевата педагогика 
са изцяло почерпени от Учението 
на Учителя Петър Дънов (първата 
половина на ХХ век) и в продължение 
на повече от 90 години са прилагани 
от много педагози в различни градове 
и училища на страната. Същността 
на Слънчевата педагогика е особено 
добре представена в книгата на Боян 
Боев „Учителя за образованието“, чието първо издание е през 1947 година.

Основно разбиране на Слънчевата педагогика е, че в природата всичко е свързано в 
живота на една Разумна и обединяваща същност. Малки и големи растения, животни, 
всички елементи на органичната и неорганичната природа, свързани с видими и невидими 
нишки, изграждат скелета и тялото на един грандиозно голям организъм.

Затова, една от целите на Слънчевата педагогика е да работи за възстановяването на 
тези първични връзки на човека със силите на живата и разумна природа.

Чрез презентацията на създателите на детска школа „Бялото кокиче“ и основно 
училище „Изгрев“ се запознахме с основните принципи на Слънчевата педагогика и 
имахме възможност да задаваме въпроси. В последвалата работилница темата беше 
развита в по-големи детайли.

ПО-ДОЛУ в Сборника можете да прочетете материал на тема Слънчева педагогика.
 

Забрав/н/ените иновации – 151 СОУПИ

151 СОУПИ (Средно 
общообразователно училище с 
профилиране по интереси) може да 
се определи като първото чартърно 
училище в България.

Реализирано през 1990 г. въз основа 
на конкурс, обявен от Министерството 
на просветата, то се явява, както и 98-мо 
Начално училище в Илиянци, до голяма 
степен резултат от срещи и дискусии на 
неформална педагогическа общност в 
продължение на 2 - 3 години.
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лаОт 1990 до 2002 г. 151 СОУПИ работи и се развива практически като иновативно 
училище (макар че по това време терминът още не съществува), под наблюдението 
на Експертен съвет. В училището са апробирани и реализирани над 40 педагогически 
технологии, в това число уникални за България, като:

• цялостна организация на учебната работа от 5 до 12 клас в групи до 18 ученика и 
в потоци до 40 ученика, в 80-минутни блокове;

• нециклично учебно разписание, позволяващо гъвкав график на обучение, модулни 
учебни предмети, интензивни курсове и др.;

• съчетаване на пълен обем общообразователна подготовка и пълен обем 
професионална подготовка в гимназиална степен и съдържателното им интегриране;

• ежегодна защита на годишна продукция от всеки ученик във всеки профил;
• премахване на системата на класното ръководство и заместването ѝ с Училищна 

педагогическа служба, а Часът на класния – с програма за социални умения и 
личностно развитие „СТИЛ” („Социални техники и изкуства на личността”);

• училищна корекционна група за работа с ученици с обучителни дефицити;
• 100% електронна училищна документация (в първите години – практически без 

хартиена) и други.
В описания период Юрий Анджекарски е директор на училището, а Светлана 

Нанчева – педагог-съветник и ръководител 
на Училищната педагогическа служба. От 
тяхната презентация научихме подробности 
за новаторските практики на училището и че 
подробно описание, включително сценарии 
от разработената в училището авторска 
програма „СТИЛ“ („Социални техники и 
изкуства на личността“), могат да се открият в 
книгата „Неучебен предмет“ с автор Светлана 
Нанчева.
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Второто издание на Кинофестивал (не)Възможното образование затвърди тенденции 
от първото издание – има теми, които ще бъдат винаги важни, които винаги ще обсъждаме, 
за които може би невинаги ще намираме отговори, защото универсални отговори няма, 
но ще дискутираме, ще търсим и ще учим. Защото, както универсални отговори няма, 
така и ученето няма край.

Ето и кои бяха основните теми, които бяха застъпени по време на дискусиите от 
Фестивала, като благодарим на всички участници за споделеното и се извиняваме за 
липсата на имена на цитираните хора:

Учителите    Децата          Родителите

Дете, родител, учител  Ученето          Системата и Промяната

Свободното училище

Учителите
„Аз съм от първия випуск на 

Генадий. Той ни учеше да бъдем 
личности. Не помня уроци за падежи 
и задачи, но помня как учехме да 
бъдем добри хора.“

„Учителят във филма имаше 
свобода. За да даваш свобода, 
трябва самият ти да имаш 
свобода.“

„Учителите са продукти на тази 
система и по-голямата част от тях 
възпроизвеждат нея и това, на 

което са били научени.“
„Не даваме достатъчно доверие на учителите, дори на добрите.“ 
„Масовият български учител е поставен във враждебна за творчеството среда.“ 
„В държавното училище родителите не могат да направят нищо по отношение на 

работата на учителите.“

Ролята на учителя - да е ментор, водач, лидер
Но съществува усещането, че учителят не е подкрепен в това да се развива и да 

разгръща тези умения. Сред участниците в дискусиите имаше категорично съгласие, че 
учителят е един от най-важните хора в обществото. Тази важна роля изисква към него да 



* препратките са обозначени с подчертаване

 (не)Възможното образование, 2019 23

Д
ис

ку
си

ит
е 

от
 Ф

ес
ти

ва
лаимаме респективното уважение.

Учителят и отношението му към децата
Често в българското училище отношението на учителите се движи в рамката любов-

страх. Учителите обичат децата, но външното проявление на тази любов не е на търпение, 
грижа и спокойствие. За да се стигне до любовта, са необходими много подготовка и 
инструменти (като Ненасилствена комуникация), които да подпомагат учителя в това да 
се справя. Когато тези инструменти липсват, ставаме свидетели на класни стаи, в които 
отношението е точно обратното на това, което очакваме и искаме.

Учителят и Системата
• Имаше поддръжници и на двете, сравнително крайни, тези: едната - че Системата не 

позволява на учителите никаква свобода – за да подготвят креативни занимания, е 
нужно да си „крадат“ време, което нямат поради цялата бюрокрация на Системата 

(изисквания, попълване на документи, проверки и т.н.); другата - че Системата 
задава рамки, но в тези рамки учителите имат възможност и достатъчно свобода да 
организират ученето по желан от тях начин.

• Опитът в Системата и как той влияе на начина на преподаване – има и възрастни, 
и млади учители, които работят със „старите“ разбирания. Често младите учители, 
тъй като нямат опит и не знаят достатъчно, попиват напълно това, което виждат и 
чуват от по-опитните си колеги.

• Когато даден учител има успех в работата си, това се схваща като успех, постигнат 
въпреки Системата и нейните ограничения.

Учителят и подкрепата
За да могат учителите да работят добре, им е нужна подкрепа – обучения, с които да 

намерят инструментите, които да им помагат в класната стая, както и хора в училището, 
които да се грижат за учителския екип.

Очакванията към учителите 
Очаквания и изисквания към учителите има от родители и от институции. Но за да 

могат да бъдат изпълнени тези очаквания, ние, като общество, трябва да изискваме 
повече свобода и подкрепа за учителите.
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Все повече се коментира, че учителската професия е много престижна в други държави 

(пример от Испания, където за 1 учителско място кандидатстват 6 души), докато в 
България интерес към нея имат хората, които не са могли да се реализират в друга сфера. 

Децата

„Да срещнем детето там, където е то. Където са нещата, които то обича.“
„Да не търсим винаги вината в децата – да признаем собствения си провал като 

възрастни, грешките, които сме направили.“

Доверието в децата
Да им оставим пространство, в което търпеливо да изчакаме те да разгърнат себе си, 

да им дадем възможност да опознаят сами себе си, а не да следват предписанията на 
средата – родители, учители, институции, което често създава в тях несигурност и стрес.

Децата като учители 
Да ги наблюдаваме и да си вземаме от техните естествени реакции за нашето поведение.

Как се отнасяме към агресията при децата
На агресора гледаме не като на лош човек, а като на някого, когото трябва да подкрепим 

и на когото да помогнем.

Децата със специални образователни потребности 
Можем да ги наричаме деца със специални образователни способности, а не 

потребности. Всяко дете има специални потребности и ние, възрастните, трябва да търсим 
път към тях.

Мотивацията на децата 
Смислено ли е децата да правят определени неща, водени от чувство за вина, носи ли 

това за тях полза и смисъл?
„Благополучието на децата, ако то е истински важно за нас, трябва да можем да го 
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за благополучието на децата. 
Има хора, за които това е нонсенс, но това не бива да ни отказва, а да ни кара да 

търсим път.“

Родителите

„Ако шофьорите по пътя имаха такова ниво на компетентност като родителите в 
днешно време, щяхме да се изпотрепем.“

„Да говорим за кариерно ориентиране не според социалната норма, а според това в 
кое е най-добро детето.“

„Говорим за обучение и възпитание. Родителят избира кое му е по-важно.“
„Търсим универсално решение, което да отговори на всички нагласи и взаимоотношения, 

а такова няма.“

Ролята на родителя
• Да има доверие в детето.
• Да се усъвършенства като родител – да се информира, да е склонен да променя 

нагласите и мненията си.
• Да е готов да не налага своето разбиране кое е “правилно” и кое “трябва” - 

училището подготвя децата академично. Задължително  ли е всички деца да 
учат в университет? Подценяваме ли децата, когато кажем, че могат да не учат в 
университет?

• Да е спокоен – може ли българският родител да е спокоен – в среда на тревожност 
и потиснатост можем ли да даваме на децата си адекватен пример?

Родителят има нужда от подкрепа 
Да работим с родителите, за да не се чувстват безпомощни, незнаещи и виновни.

Изборът, който вижда родителят пред себе си 
Трябва ли родителят да избира между академични постижения и емоционална зрялост?

Как възприема родителят образователната система 
По данни от изследване на ЦПО, през 2014 г., 96 % от родителите са доволни от 
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Дете, родител, учител

„Разговорът учител-родител е опосредстван – много често родителят не говори 
директно с учителя, а с класния или директора.“

„Да не се караме на едно дете, без да знаем какво точно се е случило.“

Включването на трите страни 
Когато има връзка на разбиране и доверие между трите страни, можем да говорим за 

истинско познаване на детето и разгръщане на възможностите да работим пълноценно 
с него.

Вината
В този триъгълник често и трите страни се чувстват виновни – как е възможно да се 

преодолее тази вина и да се търсят решения как да бъдем по-добри учители и родители?

Ролята на възрастните в този триъгълник 
Да създадем условия за децата си, като работим върху себе си. И родителите, и 

учителите да станат пример.

Информираност и свързаност 
Когато има двупосочна обмяна на информация учител-родител, се снемат напрежението, 

недоверието, вината.
Нужни са търпение и постоянство,  за да се изработи среда, в която учители и родители 

се чуват и взаимно си съдействат в името на благополучието на детето.

Ученето

1. Мисията на образованието
„Дори да имаш свободата и възможността да избереш да завършиш музика, обществото 

ти налага като по-важни други специалности.“

„Мисията на образованието 
би трябвало да е да учи децата да 
живеят. Да развива критичното им 
мислене.“

„Чрез отваряне на образованието 
в посока свобода и избор можем да 
направим и промяна в икономиката.“
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Как образованието служи на икономиката по такъв начин, че да допринася за развитие 
на обществото? 

Трябва ли да учим онова, което пазарът търси, или трябва да учим онова, което ни 
вдъхновява и към което проявяваме интерес? 

И ако учим онова, към което проявяваме интерес, имаме ли гаранция, че ще можем да 
„вечеряме“? От друга страна,  ако правим онова, което трябва, за да сме добре платени, 
къде остават психичното ни здраве и стреса от принудата да работим, за да имаме?

2. Академично познание спрямо „меки“ умения
„Знанието е важно, за да може да се вземат решения и да бъдеш успешен. Емоционалната 

интелигентност е важна, за да се познаваме и да знаем как да общуваме.“
„Къде е фокусът на родителите – знания, резултати, професия. А не емоционалното и 

психично здраве на децата.“
„В конкурентна среда по правило не се изразяват чувства и мисли, това се приема за 

слабост.“
„Емоциите са онова, което ни свързва с хората около нас и това свързване променя 

нещата.“
„Ненасилствената комуникация (ННК) подобрява атмосферата в екипа. Когато децата 

са в добра връзка помежду си и са свързани, са по-спокойни и с лекота придобиват 
знания. ННК е инвестиция в това да преподаваш материала и това е лесно да се разбере 
и от родителите.“

„Не е нужно да се слагат на кантар знания и емоции. Те вървят заедно и не си 
противоречат.“

Противопоставяне на академично знание и емоционална интелигентност
Kое от двете е по-важно и дали изобщо е нужно да ги степенуваме? 
За една част от хората е задължително да има емоционална и психическа сигурност, 

защото добрата атмосфера е задължителна, за да можем да учим. За друга част от хората 
времето, отделено за решаване на конфликти и създаване на връзка в класа, е време,  
отнето от времето за „истинско“ учене.

Умения на учителите 
Доколко са подготвени преподавателите да работят с децата за „меки умения“?
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В конкурентна среда са по-важни академичните умения и сякаш социалните умения 

са по-встрани.

3. Свободата в ученето
„Обучавам се за външен 

инспектор към РУО. И го правя, 
за да мога да помогна. Защото 
на много места хората правят 
интересни, добри и новаторски 
неща, но няма кой да им го каже 
и да ги подкрепи. Искам, като 
видя някаква светулка в някоя 
класна стая, да им кажа, че са на 
правилния път и да ги подкрепя.“

„Високи академични стандарти 
не се покриват, когато се следват 
интересите на ученика. Има 
изследвания, които показват, че 
този тип училища дават много добри резултати в начален и прогимназиален етап, но в 
гимназиален вече - не.“

„Сякаш Системата подкрепя елита. А децата в неравностойно положение, които са 
извън Системата, които имат дефицит в семейството, който трябва да бъде запълнен от 
другаде, от училището, например?“

„Проблемът е, че в момента няма избор за родителите и техните деца. Ако някой иска 
да избере различна форма, няма легална такава.“

„В демократичните среди много се говори за това – да не изискваме много от децата, 
да ги оставим на свобода, защото те сами знаят какво да правят. Кога в този филм 
видяхте да няма изисквания? Това, че не се тропа по масата, не значи, че няма изисквания. 
Изискването може да се случва по много начини и най-вече - през личния ни пример и 
поведение.“

„Когато трябва да се усвои систематиката на дадена наука, не може да се разчита на 
личните предпочитания, трябва да се влезе в дълбочина и сериозност.“

Природата на образованието
Kонсервативно или либерално – ако се позволи прекалена свобода и разнообразие в 

образованието, рискуваме да има нестабилност в цялото общество – в икономически и 
политически план. Ако бъде прекалено фиксирано (както в момента), говорим за липса 
на избор и възможности пред децата и техните родители.

Могат ли да бъдат устойчиви във времето „алтернативните“ форми на учене?
Такива е имало още преди 100 години, но малко от тях са се задържали до днес. Това 

означава ли, че не са били успешни, или трябва да отчетем политически обстоятелства, 
които са сложили край на тяхното съществуване? Ако в 21-ви век все повече се 
ориентираме отново към такива форми, не означава ли именно, че са били успешни?
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Aко има дисциплина, има ли и свобода? Ако няма изисквания и няма граници, случва 
ли се учене?

Свободата в избора на професия
„Защо не мечтаем детето ни да стане фризьор, градинар? Защо смятаме, че само ако 

стане доктор или адвокат, или брокер на Уолстрийт, ще бъде успешно и реализирано?“

4. Оценяването
„В България оценката на учениците е оценка за работата на учителя.“

Какво оценяваме, когато оценяваме само академичните знания?
Eдно дете, дори да се справя добре в академичната област, може да има нужда да научи 

много други неща в посока на социални умения. А това не се мери и не му се обръща 
внимание. В Норвегия оценяването започва от 8-ми клас, като няма точни оценки - 
има описание в какво колко си добър (включително в социални умения), без да се дава 
генерална оценка.

Системата и Промяната

„Големите промени изискват дълготрайни и стратегически решения.“
„Средата е киселинна, но дори в нея можем и правим промяна.“
„Не можем да накараме никого да прави нещата с любов и да обича насила. Но можем 

ние да правим тази промяна и да я живеем.“ 
„По-голямото зло идва не от Системата като такава, а от глупост, незнание и страх.“ 
„Не можем да кажем, че съществува едно-единствено вярно за всички училища.“ 
„Когато видите дете на 3 г. да си казва мнението, това е вече промяна, това говори за 

друг тип отношение и друг тип ценности, които сме му предали.“
„Системата представя реално връзките между хората.“
„Със стария свят трябва да се скъса, за да има нов. Но търся да намеря благодарност 

за това, което съм получил от старата система. Трябва да я зачетем.“

Защо е нужна Системата?
За да има фокус и стабилност, за да се осигури приемственост и сигурност, както за 

обществото, така и за икономиката.

Защо е нужна Промяната?
За да можем да отговорим на нуждите на новото време, в което не са нужни 

„послушковци“, а мисъл, креативност и екипна работа, основана на сътрудничество.

Промяната като системно явление
За да има промяна, са необходими от една страна хората, като граждански активни 

субекти, които действат в посока на промяна, от друга – институциите, които могат да 
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Предизвикателствата пред Промяната:
• няма достатъчно критична маса от хора, които са осъзнали нуждата от промяна и 

имат желанието да работят за нея;
• ние сме продукт на Системата и ни е трудно да превъзмогнем наслагванията, които 

имаме от нея - дори в средата, в която се движим, сред подобно мислещи на нас 
хора, ни е трудно да се разграничим от онова, което вече е сложено в главите ни; 

• за да се започне ново училище, е необходимо от една страна финансиране, от друга 
страна - административна сигурност; 

• хората, които търсят свобода и промяна, не търсят начини да го правят в Системата, 
а бягат от нея и търсят свободата навън; 

• икономическата рамка, в която живеем в момента, провокира децата ни сами да искат 
да бъдат част от Системата - Системата е намерила начин да се самовъзпроизвежда; 

• Системата конфронтира учители и родители.

Как правим Промяната:
• като даваме личен пример – живеем това, което вярваме и говорим; 
• като информираме, а не „проповядваме“;
• като търсим хора извън Системата, които могат да дадат странична гледна точка и 

по-добра видимост на реалните проблеми.

Системата се „отваря“
По програма за иновативни училища, в общински и държавни детски градини и 

училища, се прилага методът 
Монтесори. Това достатъчно 
ли е, за да кажем, че се случва 
промяна и че тя се подкрепя 
на държавно ниво?

Промяната в историята 
на България

През 1922 г. се издава 
списанието „Свободно 
възпитание“ (като влияние 
на световната тенденция 
по това време за свобода в 
образованието). Организира 
се дружество, част от  
Международната лига за ново образование, и се създават учителски сдружения по градове. 
До 1939 г. има такива в 11 града. Но не се създава нито едно ново училище, въпреки 
че има последователи, които поединично прилагат идеите на Лигата. Това движение се 
явява критика и опозиция на масовото образование през 19 в. Образованието в този му 
вид се създава не само заради индустриализацията, но и защото идеята е всеки да получи 
един образователен минимум, така че да може да функционира в обществото. Новите 
училища са малки, частни, някои са към университети или сдружения на учители. На тези 
училища дължим промяната в Системата в онова време.
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„Въпросът е да правим промяна, а не да мрънкаме.“
„Филмът за финландското образование беше гледан от много хора и се бяха 

информирали за това, че някакви неща могат да се правят по различен начин. Да се търси 
по-масова трибуна на тези филми.“

„Новите училища не издържат теста на времето, защото са били политически потулвани, 
както видяхме във филма.“ (филмът „Методът“, разказващ за сугестопедията)

„Новото ще дойде като естествен ефект на еволюцията.“
„Самото съществуване на Фестивала показва, че има промяна от 2014 г. досега. 

Тогава се говореше тихо, сред малка част от хората. Сега се говори открито, смело и 
ставаме все повече.“

„За да имаме красива цветна градина, е нужна работа – да копаеш, да плевиш, да 
поливаш, да позволиш на процеса да се случи, да си упорит и търпелив.“

Примерът на другите
Дания, Финландия, Холандия, Норвегия са пример за държави, в които образованието 

е свободно и дава добри резултати. 

Упоритост и търпение
Трябва да сме наясно върху какво ние можем да влияем и да правим това, което можем. 

Не само да говорим, да правим. 
Процесът може да се сравни с маратон - често хората тичат, но след първите 5 км 

се отказват и спират. А за да се стигне до финала, трябва да имаме силата да изминем 
цялото разстояние.

Работа и знание
Процесът на учене е бавен и изисква много ежедневен труд и знание какво и как да се 

прави. В днешното забързано време, ако не видим веднага резултати, смятаме, че такива 
просто няма.

Подкрепа
Това да си малко училище, с малък брой деца, прави нещата доста трудни - опитваш 

се непрекъснато да оцеляваш и това взема от енергията ти да даваш.
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Фестивалът включва в програмата си и работилници, предназначени за хора, които 
работят с деца – дали като родители, или като учители. Основна задача на водещите 
на работилниците е да представят избран подход/метод по възможно най-практичен 
начин – така че участниците в работилницата да си тръгнат с конкретни идеи и дори 
конкретни инструменти, които да могат да приложат веднага след събитието. Освен това 
работилницата е място за положително преживяване на представения метод и директен 
обмен със специалистите, които го практикуват.

През 2019 г. избрахме следните 5 теми:

Педагогика на сътрудничеството

Ненасилствена комуникация (ННК) при работа с деца

Работа с деца със специални образователни потребности (СОП)

Слънчева педагогика

Психомоторика

Работилница „Педагогика на сътрудничеството“ или „Радостта от 
познанието чрез човешкото сътрудничество“

Водещ бе Генадий Матвеев: 
учител и последовател 
на Шалва Амонашвили и 
неговата „педагогика на 
сътрудничеството“. През 90-
те години Генадий е лидер на 
един от първите авторски екипи, 
проектирали и реализирали 
модел на иновативно училище 
(98 НУ, София), в който 
са интегрирани методи на 
Шалва Амонашвили и Хенри 
Плакроуз. По-късно работи 
в SOS Киндердорф, участва 
в реформите на социалната 
грижа в детски дом за деца и 
юноши „Асен Златаров“.  В момента Генадий е педагогически съветник в 26 СУ „Йордан 
Йовков”, води консултативно-дискусионни срещи с родители и ателиета за родители на 
деца от различни възрастови групи, на деца със специални образователни потребности 
и деца в риск, автор и ръководител е на корекционно-възпитателна експедиция за деца 
и юноши в конфликт със закона, участва в проектни дейности като експерт-консултант 
и обучител в редица неправителствени организации. Малко повече за него може да се 
научи и от ТАЗИ статия.

Работилницата се проведе веднага след прожекцията на видео лекцията „Съкровищата на 

https://www.dnes.bg/index/2016/09/20/u-licata-da-izvyrshish-prestyplenie-s-uchenicite-si.316082?fbclid=IwAR06a5Hwz7hRQ0EnqwABBH3NfFjxUUZ0_CfL5xbLg0bLINpVYqz5p_gH8Io
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и последвалата я дискусия. По време на 
работилницата Генадий разказа за образа 
на учителя като „автор на своя забавен, 
радостен и неповторим  учебник“; за методите 
на радостта от познанието чрез човешкото 
общуване – практически упражнения; 
за архитектура на класа; за ефективно 
използване на училищното пространство; за 
принципи на провеждане на урока с темпо, 
съответстващо на възрастовите особености 
на децата и за оценъчна дейност на педагога 
с практически упражнения. Заниманията 
бяха предназначени за хора, работещи с 
деца във възраст предучилищен и начален клас (1 – 4 клас).

Работилница „Ненасилствена комуникация (ННК) при работа с деца“

Водещ бе Камен Киров – магистър 
„Начална училищна педагогика“ в ПУ „Паисий 
Хилендарски“; бакалавър „Философия“ от СУ 
„Св. Климент Охридски“. Камен е работил в 
детска градина по метода „Философия с деца“, 
бил е начален учител на 1. - 2. клас, учител в 
гимназия по дисциплините от Философския 
цикъл. Участвал е в обучения за младежки 
права, права на човека, гражданско участие, 
студентско самоуправление, дебати. Водил 
е обучения по темите с методите „учене 
чрез преживяване и неформално учене“; бил 
е доброволец и стажант през годините в 

различни образователни организации, инициативи и читалища; участвал е в обучения 
по емпатийно общуване (ненасилствена комуникация) през последните три години и 
е прилагал ННК в начален и гимназиален етап. През 2018 година е отличен с първа 
награда от „Института по качество в образованието“ за прилагане на ННК в начален етап 
(в рамките на конкурс за образователни инструменти при работа с деца в риск).

Работилницата бе предназначена за учители и родители и включваше следните части:
• Свързването на човешките нужди с човешките чувства (или какво представлява 

емпатията);
• Въвличането на учениците във вземането на решения, които ги касаят (или как се 

изграждат самоувереност, отговорност и разбирателство);
• Свързването отвъд ролите учител - ученик (или изграждането на доверие и връзка 

на нивото на човешката ни същност, която е една и съща);
• Възможности и граници в училище (личен опит, търсене и грешки – като част от 

процеса на свързване и учене в общност).
Съкратен вариант на разработка на водещия за общуването чрез ННК с деца в първи 

и втори клас е на разположение: ТУК. Повече за метода на ННК: в Сборника ПО-ДОЛУ.

http://www.eduset.net/tools/ne-nasilstvena-komunikaciya-ezik-na-vlka-chakala-i-ezik-na-zhirafa?fbclid=IwAR2MkNUZFCdwX3K2QQZz3BC-jGj_gb9fJSF7OTsFOIv3zCt5OdpQU5BdhWM
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Водещи бяха Краси и Мира 
(Красимира и Станимира) - 
основатели на център за работа с 
деца „Местенцето“. Техният екип 
работи групово и индивидуално с 
деца със специални образователни 
потребности (СОП), консултира 
родители и учители, партнира си с 
други НПО и държавни институции, 
с цел повече деца да се чувстват 
спокойни и подкрепени.

Станимира е магистър специален 
педагог. В програмата „Заедно в 
час“ среща хора, които ежедневно 
доказват, че всяко дете може да 
постигне успех, когато някой вярва и 
работи целенасочено за постигане на резултати.

Малко по-късно, през същата 2012 г., среща и Краси, с която отварят „Местенцето“. 
Красимира е магистър логопед. През 2006 г. синът ѝ е диагностициран с Общо 

недоразвитие на речта. До голяма 
степен, това провокира академичната ѝ 
специализация в областта на Логопедията и 
любовта ѝ към специалните деца с техните 
специфични нужди и особености.

По време на работилницата се 
фокусирахме върху конкретни практически 
умения за обучение и преподаване, 
които могат бързо, лесно и ефективно 
да се използват в класната стая и у дома. 
Запознахме се с работещи техники и 
стратегии, които могат да подпомагат 
учителя и родителя да онагледят, адаптират 

и улеснят част от учебния материал.
Целта беше участниците да се научат как да:
• разпознават силните страни на детето и да си поставят 

конкретни цели за работа;
• адаптират част от материалите, така че детето да 

постига заложените цели;
• прилагат техники за включване на всяко дете в час.
Работилницата бе предназначена за родители и учители в 

детски градини и начален етап на обучение, работещи с деца 
със специфични затруднения.

Направихме заедно някои помощни материали, а в това 
ВИДЕО могат да се видят още идеи за учене на захват на молив/химикалка.

https://www.youtube.com/watch?v=skH32KwdirU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0BiFw7bAhGYamjFfx9sA2LbMFavoc5LPcnDTyupDuD3WYmp3Lt2Jzaavs&app=desktop#menu
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Водещи бяха:
Слав Славов – магистър  по 

„Биология и химия“ към Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски“; със 
следдипломни квалификации и курсове 
в областта на средното образование, 
включително и Паневритмия към НСА; 
учител и директор в общински училища; 
основател и работещ в Детска школа 
„Бялото кокиче“ и ЧОУ „Изгрев“ в гр. 
София.

Светла Славова – бакалавър по „География и изобразително изкуство“; магистър 
по история – ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград; със следдипломни квалификации 
и курсове в областта на средното образование, включително Паневритмия към НСА; 
учител и директор в общински училища; основател и работещ в Детска школа „Бялото 
кокиче“ и НУ „Изгрев“, гр. София.

Снежина Стойчева – магистър по музикална педагогика – АМТИИ, гр. Пловдив; 
доктор по методика на обучението по музика; учител по музика, флейта и блокфлейта, 
като от 2015 г. до момента работи в ЧОУ „Изгрев“ в гр. София.

Александър Стойчев – магистър по музикална педагогика – АМТИИ, Пловдив; 
магистър по психология от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“; със следдипломна 
квалификация и преподавател по Паневритмия в НСА, а от 2011 г. работи в Детска 
школа „Бялото кокиче“ в гр. София.

В работилницата, предназначена за родители и учители, научихме повече за: 
• ролята на възпитанието за здравето на детето, родителя и учителя;
• практически съвети за наблюдението на детето;
• гимнастика и възпитание – значение на различните движения на тялото;
• как слънцето, въздухът, водата и земята са учители в Слънчевата педагогика.
Повече за Слънчевата педагогика можете да прочетете ПО-ДОЛУ в Сборника.
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Водещи бяха Ваня Дункова и Виолета Спирова.
Ваня е магистър „Детско-юношеска и училищна психология” и магистър педагог от 

Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Обучавала се е в метода за подкрепа 
на детското развитие, превенция и терапия „Психомоторика” при създателя му проф. 
Бернар Окотюрие (Франция), както и при специалисти от България, Германия и Италия. 
Създател и активно практикуващ метода от три години в център за подкрепа на детското 
развитие „Психомоторика за всички деца”.

Виолета също е магистър „Детско-юношеска и училищна психология” и бакалавър 
„Социална педагогика“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски. Обучавала се 
е в метода за подкрепа на детското развитие, превенция и терапия „Психомоторика” при 
създателя му проф. Бернар Окотюрие (Франция), както и при специалисти от Италия. 
От година и половина е активно практикуващ метода в център за подкрепа на детското 
развитие „Психомоторика за всички деца”.

Интерактивният семинар беше предназначен за двойки дете (на възраст до 10 години) 
- родител (учител). Поради големия интерес бяха допуснати и хора, които искаха само 
да наблюдават по време на провеждане на работилницата. Целта ѝ бе да пресъздаде 
активна психомоторна ситуация и да предостави динамично знание чрез активна работа. 
Бяха пренесени на място и използвани за свободна игра специализирани психомоторни 
материали. Така, през играта, всеки имаше възможност да научи нещо повече за другия. 
В основата на разбирането на психомоторния метод е, че без игра, както и без отношения 
с възрастен, за детето няма развитие.

Всеки участник имаше възможност да си отговори на въпроса какво казва играта за 
детето, за самия него и за техните отношения.

Психомоториката учи на стил на общуване и с помощта на абстрактни средства, 
каквито са психомоторните модули (геометрични форми, едновременно леки, но и обемни 
и подходящи за свободен строеж) дава възможност да пренареждаме външния свят, така 
че да отговаря на нашия вътрешен свят, както и този вътрешен свят да бъде пренареден 
по най-добрия начин. Повече за метода можете да прочетете ПО-ДОЛУ в Сборника.
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Модели и подходи, представени на Фестивала

Педагогика на сътрудничеството

История   Същност и ценности           Цели  Принципи

Структура            Учителят   Родители

История

Шалва Александрович Амонашвили е роден през 1931 г. в Тбилиси, Грузия. Той е 
учител, доктор на психологическите науки, професор, член на Руската академия на 
педагогическите науки (АПН), член на Руската академия на образованието (РАО), както 
и на отдела по психология и възрастова физиология при РАО, доктор хонорис кауза на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Амонашвили е създател на хуманно-личностната педагогика или педагогиката на 
сътрудничеството. Според проф. Вениамин Богославский, Амонашвили е „велик педагог 
и психолог, духовен мислител, завинаги вкоренен в Света на Детството”.

По време на социализма, Шалва Амонашвили работи като учител и провежда 
експерименти в предучилищни и начални училища в Грузия. Тази дейност става основа 
на три взаимосвързани системи:

1. Хуманно-личностната педагогика от началото на 90-те години на XX век;
2. „Школа на живота” от средата на 90-те години на ХХ век;
3. Духовно-хуманна педагогика от първите десетилетия на ХХI век.

Предпоставка за създаването на хуманната педагогика е въпросът как учителите, 
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отнасящи се авторитарно с учениците, да съхранят у себе си добротата, уважението и 
любовта към децата.

Изложението на настоящия материал следва философията на Школата на Живота, 
публикувана в „Основь гуманной педагогики. Кн. 3. Школа жизни”, както и някои 
практически насоки от работата на Шалва Амонашвили с експериментален предучилищен 
клас в Грузия, описани в книгата му на български език „Здравейте, деца! Как сте, деца?”.

Същност и ценности

Според педагогиката на сътрудничеството, преди да се посвети на преподавателска 
дейност, учителят трябва да си изясни значението на две базисни понятия – Възпитание 
и Образование. Така „в-ос-питание” Шалва определя като „питание, захранване на оста 
на човека, т.е. на душата”, подобно на начина, по който храната захранва тялото ни. 
Това се случва чрез облагородяване на сърцето, защото то е домът на душата, както и 
посредством просветлението на ума. А понятието „образование” се осмисля като набора 
от тези питателни ензими, които чрез образ, изображение подхранват душата и сърцето 
на детето с най-добрите, възвишени, одухотворяващи плодове на човешката култура и 
цивилизация. Носител на тези ценности е именно учителят. Те могат да бъдат:

• образи на любов, красота, стремеж към развитие, доброта, преданост, творчество, 
смелост, майсторство, създаване, веселие, състрадание, съпреживяване, 
благоразумие, нравственост;

• знания, озарени от сърцето и душата; стремеж към благополучие чрез знание; 
стремеж към задълбочаване на знанията; знания за законите на природата, 
материята, Вселената и Хармонията;

• образи на изтъкнати примери при различните изкуства;
• образи на общуване с уважение;
• образи на добросъвестност; чисти и ясни мисли, отговорност към мислите; образи 

за език и реч;
• образи на разширено съзнание и целенасочена дейност за постигане на целите;
• образи на процеса на саморазвитие и самоусъвършенстване; образи от материалния 

и духовен план, от раждането на мирогледа и вярата.
А процесът на обучение в Школата на Живота „е пространство, наситено от образи 

и процес на образувания, който е прозрачен и необходим като въздуха,  така както за 
учащите е ценен стремежът към развитие, растеж и свобода” (Амонашвили, 2015).

Цели

Основната цел на хуманно-личностния подход е подпомагане развитието,  
възпитанието и превръщането на Детето в Благороден Човек посредством разкриването 
на личностните му качества. В тази насока се открояват няколко подцели.

Цел: облагородяване на душата и сърцето на Детето.
Съдържание:
• желание за благополучие и добри дела;
• труд;
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• разширяване на съзнанието;
• доброта, яснота, разумност и деликатност в мислите;
• отговорност за своите мисли и постъпки;
• творчество;
• разбиране за красота;
• дълг, отговорност, грижа;
• преживяване и даване на оценка за събитията в живота;
• любов, състрадание, веселост, съпреживяване, милосърдие, желание да помагаш, да 

радваш другите;
• благоразумие, пестеливост;
• смелост, безстрашие, преодоляване на страховете;
• осмисляне, разбиране без думи;
• ласка;
• загриженост;
• стремеж за самопознание и самовъзпитание;
• стремеж за духовно обогатяване;
• интерес към философията, природата, живота, Вселената;
• интерес към религията;
• разбиране за понятията „родина” и „националност”;
• воля, упорство;
• мисли и действия в съгласие с подобряването както на собствения живот, така и този на 

другите;
• радост, удовлетворение;
• спокойствие, тишина;
• умения за общуване, хубав разговор;
• обществена, гражданска дейност;
• сърдечност, честност, искреност;
• съвест.

Цел: създаване и развитие на когнитивни способности у Детето.
Съдържание:
• наблюдателност, внимание, проницателност, разбиране;
• съобразителност, отгатване, откриване;
• изказвания, описание – точно и ясно;
• умение за слушане, разбиране, фокус, задаване на въпроси;
• формулиране на твърдения, използване на логика и аргументи;
• способност за теоретично и емпирично мислене и обобщения;
• целеполагане и структуриране на план за действие;
• стремеж към дълбочина на осъзнаването, за достигане до същината, решението и целта;
• смелост в изказа и полет на мисълта;
• самостоятелност;
• сътрудничество;
• обмисляне и представяне на познавателни въпроси;
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• самостоятелно търсене на източници;
• усъвършенстване и обогатяване на мотивите на познавателната дейност;
• красота на образователния процес; търсене и радост от познанието;
• любов към знанието и стремеж да знаеш повече;
• отговорност към знанията; 
• усвояване на методите на обучителната дейност.

Цел: предоставяне на творчески задания, които разширяват и задълбочават обема на 
знания и умения, свързани със съответните качества.

Първо качество: знанията са постижения на личността, създаване на мироглед и 
себеутвърждаване.

Второ качество: знанията помагат на детето да задълбочи познанията за живота, да го подобри 
и да се предпази от необмислени действия и изказвания.

Трето качество: знанията разширяват съзнанието на детето, помагат му да осмисли природните 
явления, Вселената, мястото на човека в природата и неговата мисия, обогатяват духовния му 
живот.

Четвърто качество: придобитите знания увеличават желанието за други знания, за 
задълбочаването им и желанието да се правят открития, пораждат духовен стремеж и интуиция.

Пето качество: обемът и дълбочината на знанията и личният стремеж са основа за успешно 
усвояване на знания и след основния етап на обучение.

Принципи

Теоретичната и практическата дейност на хуманната педагогика са посветени на 
общовалидни закономерности в света и произлизат от тях. Да речем, възпитаването у 
децата на основни принципи, като:  

1. Духовен, вътрешен живот;
2. Благородство и великодушие;
3. Съответствие на мисъл и слово;
4. Законът за причината и следствието;
5. Законът на любовта;
6. Законът на духовната общност;
7. Самоусъвършенстване.

Структура

Всеки клас в Школата на Живота има един главен ръководител и двама до шестима 
учители, които образуват т. нар. „педагогически ансамбъл”. Те съгласуват и осъществяват 
учебния процес заедно, чрез единомислие във вземането на решенията.

Освен това, има още няколко екипа: 
• медицински отдел – провеждат постоянни здравни прегледи и превантивни 

медицински профилактики;
• корективен или изправителен отдел – откриват нарушения във функционалната 
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активност на децата, провеждат индивидуални и групови поправителни занимания;
• психологически отдел – изучават психологическото състояние на всяко дете, 

прогнозират развитието му, наблюдават процесите на взаимоотношения в 
семейството, училище и други видове обкръжения, отправят препоръки към 
педагогическата група. Всеки психолог е искрен приятел на детето;

• методически отдел – разработва учебни материали, обобщава опита от работата 
на учителите, организира и провежда учителски курсове, научни конференции и 
родителски семинари. 

Основен цикъл на образователния план в Школата на Живота:
1. Уроци по познавателно четене.
2. Уроци по писмена реч. 
3. Уроци по майчин език.
4. Уроци за математическо въображение.
5. Уроци по духовен живот.
6. Уроци за разбиране на красотата.
7. Уроци по планиране и дейности.
8. Уроци по смелост и издръжливост.
9. Уроци за природата.
10. Уроци за света на науката.
11. Уроци по общуване.
12. Уроци по чужди думи.
13. Уроци по шахмат.
14. Уроци по компютърна грамотност.

Допълнителен образователен цикъл:
1. Чужд език.
2. В Света на митовете и легендите.
3. Театрални дейности.
4. В Света на танца.
5. В Света на музиката.
6. Работа с компютър.
7. История на Родината.
8. В Света на саморазвитието.
9. Труд и техника.
10. Игри и спортни празници.

Практически идеи за занимания по език: 
• постоянни визуализации и придаване на образ на буквите, звуковете, сричките и 

думите чрез картини и обекти;
• използване на условни графични знаци, кръгчета, обозначаващи букви за мнимо 

четене и писане;
• празник след приключване на буквара;
• четене на книжки във вид на печатен текст; страниците се съединяват и сгъват, 

Съ
би

ти
ят

а 
от

 Ф
ес

ти
ва

ла
П

ед
аг

ог
ик

а 
на

 с
ът

ру
дн

ич
ес

тв
от

о



 (не)Възможното образование, 2019

* препратките са обозначени с подчертаване

42

съшива се книжка, която се оформя художествено от децата, обясняват се думите 
и се поставят въпроси към текста. Така децата създават лична библиотека от 15-20 
книжки;

• издаване на сборници от децата с образци от народното творчество, с набор 
любими стихотворения, със съобщения от вестници и списания за необичайни 
явления; всяко дете подготвя материали от различни книги и списания за няколко 
страници от такъв сборник;

• участие в авторски колектив за създаване на учебници с поезия, басни и разкази; 
от 3 до 5 деца правят учебниците, които после се ползват от всички деца; другите 
деца могат да добавят свои страници в тези учебници;

• децата сами избират произведения за учене наизуст;
• часове за четене на емоционални и философски произведения, размишляване и 

впечатления;
• децата дават предложения за темите за писане, вдъхновени от собствени 

впечатления, преживявания и интереси;
• писане на разкази по картинки или на свободни теми; 
• съчиняване на разкази, приказки, стихотворения и басни;
• издаване на книги със свои произведения;
• водене на дневник;
• издаване на вестник, писане на отзиви и рецензии, размишления за себе си, близките 

и явленията в живота; писане на доклади;
• писане на писма до близки и приятели;
• учителят пише съчинение и децата го обсъждат;
• развитие на устната реч на основата на писмената – подбор на думи, логичност 

и пълнота на текста, стилистика, съхраняване на мислите; когато се избистри 
писмената реч, се усъвършенства и устната.

Важни за уменията по език са свободният избор, самостоятелните изказвания, 
проявяването на собствен читателски вкус, преразказът на текст, прочетен от друг и 
други развиващи упражнения.

Учителят

Учителят в Школата на Живота е човек, който служи на висшите цели на човечеството, 
на еволюцията на планетата и Космоса, затова е негов дълг да се посвети изцяло на 
тънкостите на делото на възпитанието и образованието. 

Докато в авторитарния модел учителят се разглежда като лицето, което учи и 
преподава, при Шалва той е „душата, носител и дарител на Света”, а ученикът е „душата, 
жадуваща Света”. Целостта „учител –ученик” следва да бъде една неделима същност. 
Учителят хуманист е наречен – „Рицар на хуманната педагогика” и се уповава на следните 
принципи:

1. Възпитанието на детето e висша духовна цел.
2. Обича всяко дете искрено, предано и мъдро.
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3. Храбър защитник е на детето и детството.
4. Вярва в безграничността у всяко дете.
5. Вярва в своята педагогическа Божия искра.
6. Вярва в трансформиращата сила на хуманната педагогика.
7. Изпълнен е с творческо търпение в процеса на възпитание на детето.
8. Приема всяко дете такова, каквото е, и се старае да го разбира.
9. Оптимист е във взаимоотношенията си с всяко дете.
10. Стреми се към самоусъвършенстване и подхранва у себе си мъдростта на 

сърцето. 

Учителят на 6-7-годишното дете следва да съзнава, че в този етап то „не просто 
се подготвя за живота, а вече го живее” (Амонашвили, 2015). Ето защо е важно да се 
развива с помощта на „самия живот”, чрез самовъзпитание и самостоятелност, творчески 
опит, интуитивно вземане на решения и мъдрост.

Във връзка с вярванията на учителя за всяко дете, Шалва изхожда от три постулата – 
то е Явление, има своя жизнена Мисия, носител е на неограничената енергия на Духа. От друга 
страна, за движещи сили в природата на детето той определя постулатите на  развитието, 
израстването и свободата. По този начин, всеки учител взема предвид в практиката си 
природната, духовната и нравствената същност на човека като неделима част от цялото.

Родители

Всички деца са добри по начало, но с израстването си могат да усвоят вредни навици 
от ежедневния живот. Затова ролята на родителите е изключително важна:

• Цялата любов на майката трябва да е спокойна творческа енергия,  за да не задушава 
детето, за да може то да развива в пълна степен своя дух и способности.

• Възпитанието е храна за всичко възвишено. Родителите са длъжни да дават 
представа на децата за света в най-прекрасния му образ. Възпитанието ще е пълно, 
ако включва духовното и нравственото благо. Внимателното възпитание разкрива 
възможност за правилно образование. 

• Всяко дете идва с вече заложен характер. Същността на човека може да се облагороди, 
но не и да се променя. Родителите са длъжни да разпознаят неизменната същност 
на детето и да правят усилия за усъвършенстването ѝ. Майката инстинктивно 
прозира тази същност. 

• Първа формула на образованието е „Ти можеш всичко”, което не е хвалба, а 
осъзнаване на вътрешната сила. Не са нужни забрани, а да се обърне внимание на 
детето към нещо, което би било по-привлекателно и полезно за него.

• След 3-тата година организмът е изпълнен с възприятия, а след 7-мата се губи 
много. Родителят трябва да обръща внимание на детето към безграничността на 
света.

• Лъжата, грубостта, насмешката и предателството не трябва да присъстват в 
общуването.

• Важно е децата да извършват работа като възрастните.
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• Най-полезно е да съчетаваш нежността на любовта със суровостта на дълга. 
Чистата любов ражда благородство на духа, което е прераждащо. Любовта е 
истина, радостта е особена мъдрост. Ласката е част от правдата.

• Пазете децата от всичко лъжливо, лоша музика, от сквернословие и напразни 
състезания. Физическото да не е за сметка на ума и сърцето. Да се възпита любов 
към непрекъснато търсене на знание.

• Да се изгонят думите на отрицание. Утвърждавайте. Утвърждаването е богатство. 
Невежеството е майка на отрицанието.

• Човек неслучайно се ражда в определена страна и ние имаме дълг към нея. Любов 
към родината.

• Да се развива внимателност към нещата. Да се развива наблюдателност.
• Човек да има усет за красивото. 
• Човек да има усет за музиката и красотата на звука. Грубостта унижава човека. Да 

се изкоренява жестокостта на мислите и действията.
• При възникнало неразбирателство да прекараме време заедно в мълчание. 
• Бъдете търпеливи, но без снизхождение.
• Разговорите за духовното развиват съзнанието и са вид практическо упражнение 

за сърцето. Изчистването на съзнанието е път към преуспяването. Нека говорим 
красиво, просто и ясно.

• Децата остро възприемат ярките човешки качества, възхищават се от подвизи на 
народните герои, те са жив източник на вдъхновение.

• Съществуват два вида любов: земна - ограничаваща и небесна - окриляваща. 
Първата задържа, а втората е неразрушима.

• Обстановката вкъщи е ключова. Атмосферата, уютът и чистотата са по-важни от 
богатствата.

• В ранна възраст се проявяват черти от характера, които не бива да се подценяват, 
защото могат да се окажат заложби. Грешките във възпитанието могат да 
възпрепятстват развитието им по-късно.

• Между възрастните се появяват разногласия, когато предоставят занимания според 
своите разбирания, вместо да наблюдават къде е насочен интересът на детето. 
Децата обичат не самите играчки, а наченките на майсторство в тях. Те обичат да 
ги разглобяват, за да ги използват по свое усещане.

Важно е родителите да говорят с уважение, любов и доверие за учителя, да подкрепят 
авторитета му в обществото. Важно е да знаят, че учителят е творец на бъдещето. „Народ, 
забравящ учителите си, забравя своето бъдеще”.

Материална база

• Сградата на училището трябва да отразява идеята за храм на светлината, знанията, 
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мъдростта, устремеността, одухотвореността, да има меки и кръгли форми, купол 
към звездното небе; 

• Зеленият двор на училището трябва да има дървета, цветя, оранжерии, игрални 
площадки за развитие на смелост, ловкост, сила, съобразителност, ъгли за 
уединение, животни, които се разхождат из двора и дружат с децата.

• Спортна зала – оборудвана за уроците за смелост и издръжливост; закрит басейн;
• Актова зала с музикални инструменти за представяне на концерти, спектакли и 

филми;
• Просторни помещения за отдих с възможности за изложби, оборудвани с удобни 

дивани и маси за игра на шах и шашки, ъгли с развиващи уменията игри;
• На стените на залите и кабинетите - детски рисунки в красиви рамки;
• Овални или полукръгли класни стаи с удобни столове и маси, които да се разместват 

за групова и индивидуална работа;
• Стайни цветя по прозорците и на други уютни места;
• Дивани и кресла за почивка;
• Полици за библиотека, рафтове и шкафове за учебни материали, чекмеджета за 

всяко дете;
• Големи дъски, телевизор, килими; тиха стая и ъгли за усамотение; 
• Кабинети по музика, рисуване, труд и техника, работилници и компютърен кабинет;
• Работни кабинети на учителите и на различните отдели;
• Отделен етаж с коридор за подготвителна и нулева група, за  I – IV клас и за V и 

VI клас;
• Светла и удобна столова с красиви мебели, посуда и прибори;
• Обширен, параден вестибюл с удобно разположени съблекални;
• Стените да са боядисани в светли и меки тоналности, украсени с детски мотиви;
• Звънецът да е с музикална мелодия в мажорни настроения;
• При допълнително планиране на сградата тези условия могат да бъдат обогатени.

Методика на преподаването в предучилищен етап

Нека разгледаме някои от принципите и практическите насоки в обучението и 
възпитанието на шестгодишните деца, които Шалва Амонашвили обобщава в книгата си 
„Здравейте, деца! Как сте, деца?”.

Подготовка преди началото на учебната година

На първо място той приема за свое основно правило, както и за всеки друг, който 
желае да научи тайната на детската душа и да постигне педагогическото майсторство – 
да вижда във всяко дете свой голям учител и възпитател.

Важно е, преди започването на учебната година, учителят да се запознае предварително с 
децата чрез техните досиета, изготвени от родителите, съдържащи снимка и информация 
за детето.

От своя страна, учителят изпраща писмо на цветен лист, адресирано поименно към 
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всеки бъдещ ученик. В него представя себе си и поздравява децата за тръгването им 
на училище, разказва им за новите приятелства и успехи, които ги очакват, поставя им 
задача с инструкции как сами да открият класната си стая в сградата.

Момент от самоподготовката, извън конкретната програма, е счетоводството на 
педагогическото време. В това число се включват не само броят на часовете, но и на 
междучасията и времето за активно общуване с децата поотделно преди и след часовете. 
Реално, времето за индувидуален контакт и възпитание не достига по програма и това е 
начин педагогът да използва пълноценно всяка минута и да е ангажиран с развитието на 
учениците си и извън учебната програма. 

Друго, което учителят подготвя, е приветствието си към децата в първия учебен ден и 
час. Репетира не само думите си, но нежността на гласа си, вниманието и приветливостта 
на поведението си. 

Похвати на взаимодействие и управление в класната стая

Основен начин на комуникация на отговорите при въпрос е прошепването им на ухото 
на учителя. Така, освен че децата притихват и привикват да се слушат едно друго, също 
се дава възможност за включване на голяма част от желаещи да се изявят, както и повече 
време за мислене за по-бавните, а верният отговор не е изказан гласно. 

Друг начин всички да се изкажат е, при даден от учителя сигнал, класът да каже 
отговора едновременно.

Интересен похват е също, вместо да се изстрелва нещо напосоки, всеки със затворени 
очи и отпусната на чина глава да си представи това, което иска да сподели. Това се отнася 
за задачи, свързани с въображение, разказване и др. Този похват учи децата да оформят 
образ, мисъл или изказване, преди да започнат да говорят.

Винаги в края на часа учителят иска обратна връзка от децата, пита дали и кое им е 
харесало, какви желания имат, казва им какво да очакват следващия час и през деня.

Педагогика на междучасията

Това е време, в което децата канализират насъбраната в часа енергия. Затова 
управлението на междучасията е не по-малко важно от това на часа. Децата често 
стават палави и правят лудории. Това е израз на стремежа им да откриват ново знание 
самостоятелно и да преобразяват действителността. Ето защо, вместо да се наказват 
за буйното им държание, е редно да се насърчават с подходящи дейности, които им 
помагат да изразят себе си, така че сами да се научат да се саморегулират. Децата нямат 
необходимост да бъдат съзнателно дисциплинирани, затова ако постоянно го правим 
вместо тях, те няма как да се научат да го правят за себе си. Решението е не да потискаме 
детските лудории, а да ги преобразуваме. Ето и някои от идеите в тази насока:

• стените на класната стая и коридорите да са декорирани с лични проекти на 
децата, съдържащи много елементи. Една от целите на тези проекти е да привличат 
вниманието на децата, да бъдат разглеждани и изучавани като обект на ново знание;

• по стените да се окачат големи празни платна, върху които децата да рисуват и да 
пишат, изразявайки себе си. Платното може да е озаглавено: „Нарисувай каквото 
искаш”. Винаги да има цветни моливи на разположение. Друг вариант е да има 
дъски с тебешири;

• големи табла с пословици, поговорки, гатанки, които да подтикват към желание за 
четене;
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• да са подсигурени въжета за скачане в коридорите;
• да се даде задача за междучасието, която да е обвързана с наученото в часа и да го 

упражнява, но по различен, интерактивен начин;
• на масички с малки столчета да се оставят книги, сметала, математическо лото, 

комплекти строителни материали, шах и други игри;
• на прозореца могат да се поставят кегли, а на стената да се окачат лъкове. 

Постепенно те ще бъдат открити, като с помощта на децата, могат да се организират 
състезания и турнири;

• в коридорите може да има шведска стена и дюшеци;
• ако децата се стрелят с тръбички, например, учителят сам може да донесе такива и 

да се включи, като трансформира играта в не толкова груба и нехигиенична, както 
ако се стрелят със сдъвкана хартия;

• в междучасието да се напише с цветни маркери на дъската новият материал за 
следващия час, така децата ще се скупчат да гледат, да питат и ще има формиран 
интерес за предстоящия час;

• може да се направи кръг на споделянето и доверието, в който всеки да разкаже 
смешна история, в която е участвал. 

Всички тези идеи се сменят в зависимост от възрастта на децата и израстването им. 
Хубаво е в тези ситуации учителят да разпознава себе си, да ги вижда като повторение 
на своето детство, да умее да лудува заедно с учениците си.

Практически идеи на хуманната педагогика от опита на Генадий Метвеев

1. Добре е децата да 
дадат насока, заявка 
за това как да протече 
урокът, какви са 
темите, които желаят да 
бъдат включени, дали 
занятието да е сериозно 
или по-весело. Също 
така постоянно искаме 
обратна връзка за 
подобряване на 
уроците.

2. Важно е винаги 
да онагледяваме 
информацията и да 
поставяме децата в активна позиция. Например, възможно е да направим урока 
по геометрия на стадион, всеки ученик да има задача – да мери, записва с метър, 
с крачки. Учениците могат да бъдат разделени на екипи или по двойки.

3. Учителят не трябва да бъде безгрешен. Напротив, провокацията към децата е 
дори да правим умишлени грешки, да напишем грешна дата и пр. Това учи на 
внимание и аргументация. Ако открият грешка, то ги насърчете не само да дадат 
верен отговор, но и да се обосноват.

4. Основите на сътрудничеството се поставят и когато учителят изневери на 
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всекидневните правила в полза на детето, дори понякога да е без домашно, да 
речем, важно е да подкрепим емоционално децата, да застанем на тяхна страна.

5. Може да изнасяме обучението навън – работа в градина, садене, използване 
на природни материали, както и създаване на здравословна, природосъобразна 
среда, с цветя и зелени кътове и в сградата на училището. Например, делене на 
15 кестена на 3 деца и т.н.

6. Писане на писма към себе си, към поколенията, към бъдещия Аз. В писмото 
ученикът може да си постави цели, да рефлектира върху растежа си, да сподели 
емоции, мечти, притеснения и др.

7. Урок по „Природознание”, „Околен свят” – вместо да се взема нов материал 
и да се подхожда теоретично, децата с метода на „мозъчната атака” да стигнат 
сами до отговора. Например, може да се донесе нагледен материал в час, като се 
влезе със стрък коприва в ръка. Учениците, провокирани от любопитството си,  
ще отгатват приложенията ѝ – за храна, за хора, животни, козметика, огради, за 
тъкани и др., както и ще проявят желание за допълнителна информация. 

8. Нека формираме отношение към грешките – нека се знае, че грешките са 
необходими. Ако не сбъркаме, не можем да обясним явлението и да го научим, 
да избистрим темата. Но не трябва да се стига и до повтаряне на грешката. 

9. Добре е децата да остават с усещането за успех в края на деня, може да им 
даваме положителна обратна връзка с ръкопляскания за положените усилия, 
понякога независимо от резултатите. Особено важно е това за учениците с по-
ниски резултати, неувереност, притеснения или предизвикателно поведение – 
както когато открият новите си, чисти дрехи, при постигнатия успех започват 
постепенно да се връщат към нормалното, равновесно състояние на духа. 

10. За знанието няма горна граница, затова постоянно диференцираме, качваме 
нивото, обособяваме група „Академици”, които получават по-сложни задачи; 
обясняваме сложния материал на напредналите, те помагат на другите групи; 
този, който разбира по математика, нареждаме на един чин с ученик, който 
е добър по разказвателните предмети и постоянно прегрупираме според 
напредъка и нуждите.

11. Една висока цел например е ученикът сам да направи анализ на учебника: „Какво 
знам добре?”, „Кое знам в по-малка степен и на кое трябва да обърна най-много 
внимание?” и др. 

12. Запознаване с бюджета на семейството и цените по магазините – може да се 
постави изследователска работа колко харчи едно семейство за храна, колко за 
сметки и пр. Освен в помощ на учебния материал, тези упражнения могат да се 
ползват и когато едно дете иска настойчиво нещо да му се купи, а не разбира 
причината за отказа или невъзможността това да се случи.

13. Занимание „Три саксии с цветя” – засаждат се семена, луковици в три саксии и 
при еднакви условия. На едната казваме „Ти ще поникнеш, обичам те и т.н.”, на 
другата „Ти няма да поникнеш, не те обичам и т.н.”,  към третото сме равнодушни. 
Следим развитието им, като обикновено първите две се развиват, а последната, 
игнорираната - не. 

14. Може да организирате пътувания и винаги да си поставяте задачи по пътя – 
колко спирки е имало, колко време е отнело, какъв е бил престоят, какви са 
наименованията на населените места, с каква скорост сте се движили и др.?
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15. Провеждане на чести дискусии в час на класа за подобряване на сътрудничеството.
16. Разговори с родителите на тема „Какво е развитието на детето през предходния 

месец - страни ли от други деца, къде има напрежение, има ли спорни или 
неразрешени казуси?” Всеки родител дава предложение за разрешаване на 
ситуацията, обсъждат се гледните точки: „Как бихте постъпили, ако на Вас (на 
родителя) се случи нещо подобно?” Целим да се стигне до единомислие, да 
повикаме семейства и колеги, които да подкрепят хуманното процедиране, за 
да се усети примерът им. 

17.  „Ателие за родители” – родителите да подкрепят децата си, да се чувства 
доверие, подкрепа и посланието „Аз съм с теб” в преходните етапи от развитието 
на детето. При срещите с родителите се набляга на позитивните качества на 
децата.

18. Правилата важат и за възрастните. Това носи на ученика чувство за 
справедливост. 

19. Походи сред природата, в планината, клуб „Робинзон”.
Хуманната педагогика разчита на методите на съпричастността, разбирателството и 

взаимното уважение. Основно е слушането и свързването на учителя с ученика, както 
и стремежът да се открои талантът и индивидуалността на детето. Това е една озарена 
педагогика, в която учителят е носител на наситена светлина, ученикът е този, който 
търси и приема тази светлина, а процесът на предаването ѝ се нарича урок.

Допълнителни ресурси

1. Амонашвили, Ш., Здравейте, деца! Как сте, деца?, София, Прогрес, Народна 
просвета, 1989. 

2. Амонашвили, Ш., Основы гуманной педагогики. Книга 3. Школа жизни, Москва, 
Амрита, 2012.

3. Официален сайт на Амонашвили
4. Амонашвили за образованието [статия]
5. Шалва Амонашвили: Всеки урок трябва да бъде осмислен като подарък за децата! 

[статия]
6. Библиография

Автори на материала

Цветомира Гергинова е учител. Завършила е 
"Славянска филология" и "Българска филология" в 
СУ „Св. Климент Охридски”, както и СДК „Учител по 
английски език” в ПУ „Паисий Хилендарски”. Цвети 
е участвала в организирането на детски училища и 
лагери в планината. Занимава се непрофесионално 
с психология, завършила е специализация по 
Монтесори, Валдорф и Слънчева педагогика. 
Преподавала е като учител по БЕЛ по програмата 
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„Заедно в час” в гр. Самоков. Привърженик на интерактивните методи, ученето чрез 
преживяване, сугестопедията и естественото учене. 

При написването на материала Цвети имаше възможност да се възползва от големите 
познания и практика на Генадий Матвеев.

Генадий през 90-те години е лидер на един от 
първите авторски екипи, проектирали и реализирали 
модел на иновативно училище (98 НУ, София), в който 
са интегрирани методи на Шалва Амонашвили и Хенри 
Плакроуз. По-късно работи в SOS Киндердорф, 
участва в реформите на социалната грижа в Дом за 
деца, лишени от родителска грижа „Асен Златаров“. 
В момента той е педагогически съветник в 26 СУ 
„Йордан Йовков”, води консултативно-дискусионни 
срещи с родители и ателиета за родители на деца от 
различни възрастови групи, на деца със специални 
образователни потребности и деца в риск, автор 
и ръководител на корекционно-възпитателна 
експедиция за деца и юноши в конфликт със 
закона, участва в проектни дейности като експерт-
консултант и обучител в редица неправителствени 
организации. За проведената от него работилница 
в рамките на Фестивала можете да прочетете ТУК.

Контакти с тях: Цветомира Гергинова - tsvetomira.gerginova@gmail.com
          Генадий Матвеев - matfei@abv.bg

Ненасилствена комуникация

История  Ценности     Принципи

Цел   Приложение в училищна среда         Учителят
Средата   Начини за усвояване на ННК  Практики и инструменти

История

Ненасилствена комуникация (ННК) е метод на общуване, създаден от американския 
психолог д-р Маршал Розенберг в средата на миналия век. Той е повлиян от концепцията 
за ненасилие на Махатма Ганди. ННК е също историческо следствие от развитието на 
психологическите парадигми в този период.

Често не си признаваме, че използваме насилие, защото не го осъзнаваме.

Смятаме, че в нас няма насилие, защото представата ни за него е борбата,

убиването, биенето и войната – неща, които обикновените хора не правят.

(цитат от „Общуване без агресия", Маршал Розенберг)
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Маршал Розенберг е работил с Карл Роджърс, който заедно с Ейбрахам Маслоу е считан 
за основател на хуманистичния подход в психологията (този подход е третата най-
влиятелна парадигма в областта след бихейвиоризма и психоанализата).

Психотерапевтичният подход, който Роджърс разработва, се нарича по различни начини, 
но смисълът остава един: личностно-центриран подход, недиректно консултиране или центрирана 
към човека терапия. Сравнен с психоанализата на Фройд, може да се посочи следната 
съществена разлика: ако ролята на психоаналитика е да бъде дистанциран авторитет, даващ 
своята оценка и предписания, и е единствен носител на знанието и истинността, то в случая с 
личностно-центрирания подход става дума за т.нар. „терапевтично интервю“, в което 
процесът изглежда като разговор между равностойни. Стремежът на терапевта не 
е да бъде носител на знанието или вездесъщ мъдрец, а да бъде събеседник, който на равни 
начала като човек-с-човек ни съдейства.

В ненасилствената комуникация въпросите целят да предложат/предположат/търсят/
назоват емоциите, основанията и нуждите на човека. Реално човекът е този, който извършва 
работата - от което и себеусещането му за автономност бива подкрепено, вместо да разчита 
на външен авторитет за справянето с вътрешни неясноти.

Ненасилствената комуникация (или още „емпатичното общуване“) е метод, който 
почива на

принципите на ненасилието – естественото състояние на съчувствие, 

когато в сърцето ни липсва агресия.
(Източник:  www.cnvc.org)

Една от предпоставките на ННК е, че хората са състрадателни по природа, а всички 
насилствени действия (физически или вербални) са научени и подкрепени в среда, където 
това е преобладаваща култура на поведение. 

В ННК се приема също, че всички хора имат еднакви основни човешки потребности, а 
всяко поведение е начин да се задоволят тези потребности. Когато се усвои като метод 
на общуване, той прави по-лесни разбирателството, мира и живота на хората, които го 
практикуват.

Ненасилието не е стратегия, която днес използваме, а утре захвърляме,

нито пък е нещо, което те прави кротък и смирен човек, който лесно се мами.

(цитат от „Общуване без агресия", Маршал Розенберг)

Ценности

Ценностите, както бе споменато и по-горе, произтичат от принципите на ненасилието – 
ненасилие в отношенията ни като хора.
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В днешно време разликите между учениците, интересите им и готовността им да са 
фокусирани в час са по-осезаеми, отколкото са били при създаването на класно-урочната 
система. Ако тогава властта и подчинението са били нещо основно в отношенията човек-
човек, човек-държава, както и между държавите, то с течение на времето много повече стават 
ясни взаимозависимостите ни едни от други (като хора, като общество, като същества, 
обитаващи една планета). Оттам възникват други ценности и цели както в обществото, 
така и в образованието.

Ценността на метода е връзката – връзката между хората или връзката, която успявам 
да осъществя със себе си (осъзнаването, разбирането на нас самите). По-конкретно (в 
термините на ненасилствената комуникация) това означава способността да осъзная 
връзката между потребностите и чувствата.

Както горе бе посочено, всички хора имат и споделят еднакви потребности (нужди), а 
всяко поведение има за цел да задоволи дадена нужда. От това следва, че няма добро и лошо 
поведение и ние не осъждаме поведението, ако общуваме чрез ННК, а вместо това търсим 
и споделяме потребностите си. Когато човек е спокоен и знае, че на него му се обръща 
внимание и ще бъде изслушан, с идеята да му се помогне, той няма вече нужда да крещи, 
удря, обижда, краде или да проявява друго „лошо“ поведение. Установяването на отношения 
на подкрепа води до по-хармоничен живот както за общността, така и за индивидите в 
нея. Човек, който е спокоен, че не би бил пренебрегнат заради учебни или други цели 
(идващи от образователни изисквания, кратък учебен час, преценки за неговото поведение, 
етикети), а ще му се обърне внимание като на човешко същество – ще се потърси наистина 
начин да му се помогне, каквито и да са причините (нуждите), също става по-спокоен 
и способен да изслушва на свой ред и да помага на другите по ненасилствен начин (с 
времето и усвояването на този навик).

За да използваме езика на Ненасилствената комуникация (ННК),

не е необходимо партньорът ни също да е запознат с него, нито дори да е

мотивиран, да се отнася към нас със съчувствие. Ако се придържаме към

принципите на ННК и единственото ни желание е да даваме и получаваме,

изпълнени със съчувствие, и правим всичко възможно другият да

разбере това, тогава, рано или късно, той ще се присъедини към нас в

този процес и ще откликне по същия начин.

(цитат от „Общуване без агресия", Маршал Розенберг)

В „Обогатяващо живота образование“ д-р Розенберг посочва, че книгата е базирана 
върху предпоставката, „че взаимоотношенията между учители и ученици, между самите 
ученици, както и между учениците и изучаваното в училище са еднакво важни за подготов-
ката им за бъдещето (…) Учениците имат нужда да се научат да мислят самостоятелно, да 
намират смисъл в това, което учат и да знаят как да работят и да живеят заедно с другите“.
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Принципи

Основното в метода е осъзнаването на емоциите, различаването им една от друга, както 
и осъзнаването на връзката между тези емоции и дадена наша нужда или нужди, които в 
момента са незадоволени или са задоволени (в зависимост от ситуацията). Да общуваме 
без насилие може да се разбира като да общуваме, използвайки себе си за отправна точка:  

„Чувствам се напрегнат, защото се притеснявам за оценката ми, а ми се иска тя да е 
висока и съучениците ми да не ми се подиграват.“ (нужда от приемане и уважение); 

„Ядосан съм, защото имах нужда да си почина още малко…“, 
както и с другия спектър от емоции:
„Радостен съм, защото днес играх с най-добрата ми приятелка.“ (нужда от веселие, от 

общност);
„Горд съм, защото мама и татко ме похвалиха за шестицата.“ (нужда от признание).
Осъзнаването на връзката между емоцията и потребността е онова, което прави общуването 

много по-ясно.
Не дадено поведение е причината да се разплача, а незадоволяването на някоя моя 

нужда. Възможно е същото поведение да не доведе до плач, ако тази моя нужда е 
задоволена.

Осъзнавайки коя е потребността, която искам да удовлетворя, то общуването и поведението 
ми ще бъдат по-целенасочени, ще бъда по-способен да предприема нещо сам, ще мога 
да потърся помощ, а ако не е възможно – ще мога да си отдъхна и да приема, че в този 
момент не е възможно да удовлетворя нуждата си или да си поплача от разочарованието 
(вместо да остана в състояние на стрес, самообвинения, яд или нещо друго, което не е 
насочено към решение на проблема).

Често в общуването си използваме повече оценки, отколкото коректно посочване на 
фактите от дадена ситуация (“те не ме зачитат, когато сме заедно” … вместо “те правят 
еди-какво-си, когато сме заедно”). Това води със себе си опасността да предизвика у 
другия човек противоположна реакция и също – неговите преценки и квалификации.

Преценките са базирани на нашите разбирания за ситуациите и интерпретациите им, с които 
сме свикнали, а не върху нашите потребности в тези моменти.

Друга форма на натоварване на общуването е поставянето на етикети (добър, лош, 
правилно, грешно, глупав, умен). Тук може да се види, че и положителните оценки са форма 
на квалификация. От тях също не става ясно каква наша нужда е била удовлетворена в 
ситуацията и във връзка с дадено поведение – не става ясна ценността на това поведение, 
а само, че ние сме го одобрили. Затова е важно да следим съзнателно какво точно се 
случва за нас (факти) и с какво е свързано (потребности), за да можем да общуваме с 
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другите хора по ненасилствен начин. 
Както беше казано по-горе, в концепцията на Маршал Розенберг се счита, че всяко 

поведение има за цел да задоволи дадена нужда. В такъв случай никое поведение не 
може да бъде критикувано за това, че се опитва да постигне онова, което всички хора се 
опитват да постигнат в ежедневието си. За да се случи обаче по ненасилствен начин, е важно 
как ще се осъществи комуникацията. Ако изхождаме от нашите преценки и квалификации, 
много лесно бихме стигнали до това какво „трябва“ или „не трябва“ да се прави (правилно 
и грешно). Много лесно бихме влезли в състояние на оправдаване или пък обвиняване на 
другия. Да изискваме от другите би било насилствено общуване („Дай ми го“/„Веднага 
го вдигни“/„Извини се“) – то поставя общуващите в роли на подчинен и подчиняващ – 
силен и слаб. Онова, което човек си взима реално (като извод) от такъв опит и общуване 
е, че не са важни причините за неговото поведение; че няма власт над себе си; че по-
силният може да принуди по-слабия; че такова общуване постига желаната цел (в 
семейството, в училище, на улицата, във видяното по телевизията). Това общуване става 
стратегия за задоволяване на собствените потребности и макар да задоволява някои от 
тях, много други търпят вреда - отношенията като цяло „плащат“ цената за тези „победи“.

Обобщено: моделът на общуване чрез ННК се състои
от  четири стъпки: 

 - описание на факти (1)
 - констатиране на чувствата (2)
 - връзка с потребността (3)
 - отправяне на молба към другия (4)

Например, в ситуация, в която Сашко вижда, че в кутията за обяд има домати, а той не 
ги обича, бихме могли да имаме следната реакция с оценки, квалификации и изисквания: 
„Мамо, ти никога не мислиш за мен и не ми слагаш вкусни неща! Няма повече да взимам 
обяд за училище!“ (обвинение и категорично решение, използвано като ултиматум), а 
майката може да отговори с нещо такова: „В училище ядеш само боклуци! Няма само да 
ми боледуваш и да купуваме лекарства! Ще ядеш каквото ти сложа!“ (отново обвинение 
и заповядване). Очевидно и в двата примера има оценки, неизказани емоции и нужди и 
крайни позиции кой какво да прави.

Формулиран през чувствата и потребностите този диалог може да звучи така: Сашко 
казва „Когато видях, че имам домати за обяд, се почувствах много тъжен, ядосан и гладен. 
Имам нужда да ям храна, която е вкусна, а аз не харесвам домати. Моля те, слагай ми 
неща, които обичам!“, а майката би отговорила: „В училище продават много сладки и 
тестени неща. Притеснявам се, защото искам да си здрав. Имам нужда да съм спокойна, че 
ядеш здравословно. Моля те, нека избираме храни, които обичаш, но и които са полезни!“. 
В този диалог виждаме споделянето на фактите, емоциите и свързаните с тях потребности. 
Решението е не изискване или налагане чрез сила на нечие мнение, а търсене на нуждите 
и комуникирането им чрез молба – постигане на максималното възможно съчетание и 
задоволяване на нуждите на всяка страна.

Това, разбира се, е един идеален вариант, в който това е възможно (може, например, да 
не е възможно да купим камиончето или да стоим още на площадката). Във всеки случай 
обаче е важно да бъдат зачетени нуждите –  чути, неоспорени, приети – дори когато в дадената 
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ситуация няма как да бъдат задоволени.
Това е отношението на уважение на другия и подкрепата той да остане във връзка със себе 

си и своите потребности, независимо дали те са задоволени, или не.

Цел

Целта на ненасилствената комуникация е да се осъществи връзката – връзката с моите 
потребности или връзката с другия човек (но осъществена отново през потребностите на 
двама ни) – общуване, базирано на приемане и запазване на общността (пък била тя и от 
двама). Осъзнаването на потребностите и общуването през тях означава още нещо – 
че всеки сам може да носи отговорността за удовлетворяването им. Мога да споделя с 
някого, че дадено поведение ме притеснява, мога да обясня поради каква моя потребност 
и после да помоля за съдействие. Това обаче не означава, че човекът отсреща ще може 
(или ще иска) да се отзове на молбата ми. Но от друга страна означава, че връзката 
между двама ни е в някакво отношение застрашена. И е мой изборът дали да остана, дали 
съм склонен да приема положението, дали можем да намерим друг начин да се случват 
нещата (игра, учене, съжителство), но със сигурност аз мога да поема отговорността и да 
се погрижа за себе си, колкото и както мога, след като знам от какво имам нужда.

Да оставаме свързани със себе си е състояние на покой, мотивация, увереност... но 
каквото и да е – сме с пълното си внимание към нашите мотиви и избори, а не към това, 
което „трябва“ или „не трябва“. Заедно с това, бидейки в такава позиция, ние сме много 
по-способни да бъдем насреща за някого, който в момента не успява да намери ресурса 
или достатъчно внимание, за да внесе такъв покой у себе си. Тук, разбира се, не говорим 
за терапевтично интервю, но външната гледна точка – на дистанцирания и заедно с 
това биващ на разположение човек – може да помогне, когато с приемане и отвореност 
някой ни попита за чувствата и потребностите, които в този момент изпитваме. Ако 
нашето внимание в този миг е разделено между емоциите, които ни заливат, преценките, 
размислите, потребностите ни, то би ни било от полза някой да посочи дали това е емоцията, 
която в момента изпитваме, и дали е тази потребността, която в момента е причина за 
нашето вълнение. Дори самото им назоваване носи частично облекчение и намаляване 
на интензитета на тези чувства. А това е и по-добра отправна точка за следващото ни 
поведение.

Защото отвореността на родителите и учителите към нуждите на учениците (а не само 
внимание към вменените им задължения) създават общност, която се грижи цялостно за всеки 
един от членовете си и това е примерът, който тези членове пресъздават впоследствие през 
своето поведение. И не на последно място – нашето здраве и мир (като учители и родители) 
също биха били подкрепени от съзнателна грижа и внимание.
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Приложение в училищна среда

Методът би могъл да се приложи във всяка класна стая, стига учителят да има желание и да 
намери подхода, чрез който да поднесе на учениците това общуване.

Това, което д-р Розенберг предлага в една от книгите, преведени на български, е кабинет, 
в който учениците могат да отидат, ако по някаква причина не могат да останат в час. Разбира 
се, това не е свързано с изгонване, наказание или избягване на часа, а напротив – този 
кабинет би бил пространството, където ученикът би могъл да възстанови връзката със себе 
си. Там (самостоятелно или с помощта на квалифициран учител) да установи за себе си 
причините, емоциите и потребностите, които в момента са „живи“ за него.

Пример за това може да се види във филма „Култура на мира в училище чрез ННК“, който 
бе излъчен по време на Кинофестивала тази година (“Culture of Peace in School with 
NVC”). В него са заснети ситуации с деца, които сами искат да излязат и да поговорят, 
както и вариант с кабинет, в който учител е на разположение на ученик.

Начини за усвояване на ННК

Един цитат на Пеги О‘Мара1 гласи:

Начинът, по който общуваме с децата си,

става техен вътрешен глас.

Един от пътищата за учене на този вид комуникация е неизбежно начинът, по който 
ние общуваме с учениците, с родителите, с колегите в училището. Това е примерът, който 
децата несъзнателно попиват за това как се общува, как се търси решение, как търсим 
помощ.

Другият начин, който касае съзнателното участие на детето/ученика, е като развиваме 
неговата емоционална грамотност (виж лекция на Емилия Илиева-Крайнова: Как да 
отглеждаме емоционално грамотни деца), неговото внимание към чувствата, внимание към 
потребностите, като насочваме начина на общуване, така че да е ориентиран към факти 
- чувства - нужди - молби. Също така – да даваме свободата, необходима на учениците, 
за да научат на практика, че те сами могат да отговарят и да задоволяват собствените си 
потребности, а не са подчинени и безгласни фигури в училище (т.е. - да им даваме повече 
свобода и повече отговорности, да не ги предпазваме от всяка грешка, а да обсъждаме 
всяко преживяване – успешно или не – чрез поведението, чувствата и потребностите, за 
да усвоят сами това умение).

Може също така да се ползват различни игри, които учителят коментира чрез ННК, 
карти с емоции и потребности, задачи с казуси (измислени ситуации с герои или хора – може 
да се използват и реални случки, каквито има често в училище), какво биха направили и 
казали героите/хората, за да разрешат проблема или да задоволят потребностите на всички 
в царството/училището, четене на приказки и обръщане на внимание върху чувствата и 
потребностите на героите… Изобщо, учителят би могъл да ползва всякакви ежедневни 
случки от дома, училище и живота, за да развива този навик у учениците си.

1 Пеги О’Мара е американски писател и журналист, издател и главен редактор на американското списание  
“Mothеring” („Майчинство"), в периода 1980 - 2011 г.
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Учителят - изисквания към него, взаимоотношения на учителя с 
учениците и с родителите

Зачитането на чувствата, мнението и потребностите на ученика е зачитане на достойнството 
му на човек, на автономна личност, както и на някой, който носи отговорността за себе си.

 Възрастният, който помага в началото с назоваването на чувства и потребности, не поема 
отговорността за изборите на ученика, а само допринася за изчистването на „картината“ 
пред него, за развиване на това умение за себеразбиране.

Ако учителят сам не прилага принципите на ненасилието в общуването си, той няма как 
да научи някого на това и няма как да убеди реално, че действията му целят доброто на 
ученика, когато с тези действия не успява да засили връзката и доверието в отношенията 
помежду им. Ако един метод се преподава теоретично, без реално да бъде прилаган, то 
той ще се превърне в един стандартен предмет – наложен, досаден или поне неизбран 
и неразбран. Реалната практика и участието в нещо (живеенето му) са условията, които 
водят до неговото разбиране.

За да се прилага методът в същността си, слушането на човека се променя: той вече не 
чува оценки, а чува и вижда скритите зад тях емоции и потребности. Той не квалифицира 
поведението, нито налага наказания, а търси диалога, искреността и с търпение стига до 
дълбочината на ситуацията.

Такова слушане е въпрос на навик. Теоретичното запознаване с
принципите и стъпките не означава овладяването им.

За да сме способни „да даваме емпатия“, е нужно първо да можем да я даваме на себе си. 
Необходимо е да осъзнаем собствените си чувства и потребности, и да оставаме осъзнати, 
дори когато те не са задоволени. Единствено човек, който има достатъчно търпение към 
себе си, би могъл да има търпение и за друг. Това със сигурност е дълъг процес, който 
изисква практика и желание от страна на самия учител. За осигуряването на качествена 
работа Центърът за ненасилствена комуникация, създаден от д-р Розенберг, има и определени 
изисквания към хората, които искат да се квалифицират като сертифицирани фасилитатори – 
освен запознаването с теорията, участването в общността и демонстрирането на принципите 
на ННК в поведението, също се изисква поне една година работа заедно със сертифициран 
обучител, водене на работилници и групи за практика, включване като участник в поне три 
групи при различни фасилитатори, поне 50 дни в обучения, за да бъде наистина този навик 
и подход част от естествените реакции на човека, който иска да обучава други в ННК.

Важно е да се знае, че това не е рецепта, която взeмаме и прилагаме веднага, но също 
така е ценно колкото за учениците, толкова и за собствения ни живот – като учители, 
приятели, родители, партньори – да опитваме да го прилагаме, когато можем и колкото 
можем.

И нищо не пречи да поставим началото в момента, когато поискаме нещо по-различно 
за себе си. Да, то ще отнеме време, но също така ще се отблагодари в пъти,  вследствие на 
нашето постоянство.
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Средата - значение и задача на средата

Средата можем да наречем „подкрепяща“. В случая тя не касае материалните условия, 
а начина на общуване. С начина на общуване ние показваме готовността да изслушваме, 
приемаме, помагаме. Даваме пример и същевременно с примера помагаме да се изгради 
връзката помежду ни, доверието и отношенията в класната стая – между нас и учениците 
и между самите ученици.

Средата в училище има конкретни задачи, определени от учебната програма, учебните 
планове, закони, наредби, ресурси, квалификация на учителите, особености на учениците 
и т.н. Всичко това формира и разликите – трудностите или благоприятните фактори, които 
позволяват учебен процес и общуване от друг характер. Тези фактори невинаги могат да 
са във властта ни – невинаги можем да променим нещо, което пречи на задоволяването 
на нашите потребности. И това също е част от живота, която можем да разгледаме през 
ННК – можем да приемем, че нещо е така, можем да потърсим заедно как то може да се 
промени, можем и да се обединим, за да го променим заедно, а извън класната стая – 
можем да определим други цели за образованието (друг тип отношения, които искаме в 
обществото) и спрямо тях да променим и средата, и общуването в училище.

Практики и инструменти, които могат 
да се използват във всяка класна стая

Запознайте се с Ръководството за учители, 
преведено в рамките на Кинофестивала - в него 
ще намерите няколко предложения за упражнения 
и игри в учебна среда. Направено е в 3 формата, за 
да може всеки да избере този, който ще му е най-
удобен за ползване.

В статията „Ненасилствена комуникация – език на 
чакала и език на жирафа” също са описани няколко 
предложения.
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Създаване на занимания за разпознаване на личните и чуждите емоции и чувства:
• сутрешно кръгче
• пауза през деня
• как си тръгвам
• какво най-много ми хареса днес
• дневник на чувствата
• оцветяване в чувство-цвят - избираме няколко чувства, които да упражняваме 

с децата 6-8-12, според нивото, което сме стигнали, и всеки ден в определен час 
спираме, за да си помислим кое е чувството, което най-често сме изпитвали през 
деня

• обсъждане на приказки през чувства
• обсъждане на житейски ситуации от училище и дома.

Създаване на занимания за разпознаване на нужди:
• пирамидата на Маслоу за деца - обясняваме пирамидата на потребностите на 

Маслоу, за да свържем по-лесно житейски ситуации и случки от училищния живот с 
нуждите на хората; примерно обяснение вижте тук

• обсъждане на приказки и житейски ситуации
• разрешаване на конфликти посредством ННК
• личен пример.

Създаване на условия за лични проекти и развиване на лични интереси – за връзка със 
собствените нужди - и условия за осмисляне на преживяното: 

• седмична рефлексия
• поща за добри дела (правим си поща, в която всеки може да пише кой от съучениците 

му е направил добро дело - насърчаваме благодарността и стремежа към добро, като 
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четем писмата в пощата в края на седмицата/деня)
• дневник (всеки може да си води дневник, в който да описва не само напредъка 

си по общите мисии - виж по-долу - а и да отбелязва как успехите, неуспехите, 
трудностите, помощта от другите и т.н. го карат да се чувства)

• общи игри-мисии за целия клас с възможности за лична отговорност, грешки и 
обсъждане (поставяме си общи за класа задачи - да прочетем 3000 страници, да 
решим 5000 задачи по математика, да си направим книжка за здравословно хранене 
с рисувани страници, а в процеса на работа обсъждаме причините за напредъка или 
провалите, обръщаме внимание на чувствата и потребностите - тренираме умението 
за употреба на речниковия запас от думи, които са част от ННК).

Къде можеш да се обучиш

В България обучения и събития, свързани с ННК – за родители, учители, юноши, както 
и общодостъпни – провеждат хората, обединени около Communication Academy – основно 
в градовете София, Пловдив, Бургас. Поради засиления интерес в последната година 
вследствие на конкурса за образователни инструменти, организиран от Институт за качество 
в образованието, и провеждането на Кинофестивал „(Не)Възможното образование“ се 
планира обучения и работилници да се провеждат и в други градове, според заявените 
желания.

Къде да следи човек за следващи обучения?

Извън България обучения за фасилитатори се извършват от Центъра по ненасилствена 
комуникация, основан от д-р Розенберг.
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ННК посочва как да променим начина си на изразяване, както и начина,

по който изслушваме другите. Вследствие на това думите ни

престават да бъдат автоматични реакции, резултат от навиците ни,

и се превръщат в съзнателно избрани средства, които са в

тясна връзка с това, което възприемаме, чувстваме и от което се нуждаем.

Учи ни как да изразяваме себе си искрено и ясно и едновременно с това,

как с уважение и емпатия да обръщаме внимание и на другия.

По този начин, при всяко едно взаимодействие, придобиваме умението да

разпознаваме както собствените си потребности, така и потребностите на другия.

(цитат от „Общуване без агресия", Маршал Розенберг)

Допълнителни ресурси

1. Материал за прилагане на ННК в училище, спечелил първа награда в конкурс за 
образователни инструменти, насочени към деца в риск

2. Георгиева, Р. 2012, Психотерапията на Карл Роджърс – емпатичното терапевтично 
интервю, изд. „Изток-Запад“;

3. Розенберг, М. 2017, Общуване без агресия – наръчник по ненасилствена 
комуникация, превод: Естер Гомбаш, изд. „Кръгозор“, София; 

4. Розенберг, М. 2009, Обогатяващо живота образование, изд. „Векста“, Поморие;
5. Роджърс, К. 2015, Начин да бъдеш, превод: Слава Бояджиева, изд. „Изток-Запад“, 

София.

Интернет страници, социални мрежи

Communication Academy – на български език

Center for nonviolent communication – на английски език

Източници

1. Георгиева, Р. 2012, Психотерапията на Карл Роджърс – емпатичното терапевтично 
интервю, изд. „Изток-Запад“;

2. Розенберг, М. 2009, Обогатяващо живота образование, изд. „Векста“, Поморие.
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Автор на материала

Камен Киров е магистър „Начална 
училищна педагогика“ в ПУ „Паисий 
Хилендарски“; бакалавър „Философия“ в СУ 
„Св. Климент Охридски“. Работил в детска 
градина с метода „Философия с деца“, начален 
учител на 1 - 2 клас, учител в гимназия по 
дисциплините от Философския цикъл.

Участвал в обучения за младежки права, 
права на човека, гражданско участие, 
студентско самоуправление, дебати. Водил 
обучения по темите с методите учене чрез 
преживяване и неформално учене; доброволец 
и стажант през годините в различни 
образователни организации, инициативи и 
читалища; участвал в обучения по емпатийно 
общуване (ненасилствена комуникация) през 
последните три години и прилагал ННК в начален и гимназиален етап. През 2018 г. е 
отличен с първа награда от „Институт по качество в образованието“ за прилагане на ННК 
в начален етап (в рамките на конкурс за образователни инструменти при работа с деца в 
риск).

За връзка с него: kamenkirow@gmail.com

Слънчева педагогика

История    Ценности    Принципи 
Цел     Начини за учене   Учителят
Средата      Практики и инструменти  Упражнения
Значение на цветовете  Символичният език

История
Основите и същността са открити 

и разработени след задълбочен 
анализ на  философските, научните 
и възпитателните идеи в беседите и 
лекциите на Учителя Петър Дънов. Те 
са организирани в педагогическата 
система Слънчева педагогика и днес 
намират своя дом в Детска школа 
„Бялото кокиче“ и Частно основно 
училище „Изгрев“. Детската школа е 
създадена през 2011 г., а училището 
отваря врати през 2015 г. В двете 
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институции се прилага комплекс от принципи, методи и упражнения за работата с деца 
от три до четиринайсетгодишна възраст. Водеща цел е чрез Слънчевата педагогика да се 
изяви най-доброто, което всяко дете носи в себе си, и да му се даде възможност да го 
претвори в живота си.

Ценности

Основно разбиране на Слънчевата педагогика е, че в природата всичко е свързано в 
живота на една Разумна и обединяваща същност. Малки и големи растения, животни, 
всички елементи на органичната и неорганичната Природа, свързани с видими и невидими 
нишки, изграждат скелета и тялото на един грандиозно голям организъм.

Принципи

Педагогическата система на Слънчевата педагогика има своите „органи“ – отделни 
направления за изучаване, които са обединени помежду си в едно цяло. Те се следните: 

Принципи – любов, мъдрост и истина;
Лъчи – дух, душа, тяло, ум, сърце, воля, мисли, чувства, действия, живот, знание, 

свобода.
Методи – на светлината, на топлината и на силата.

Първите две категории – принципите и лъчите - отразяват философията и мирогледа 
на Слънчевата педагогика, а методите превръщат тези разбирания в практическа част 
от работата на всеки учител и родител. Разгледани конкретно, методите представляват 
жива и истинска връзка със силите на природата. За да бъдат ефективни и действени тези 
методи, човек трябва да е изградил в себе си едно ново разбиране. Принципите и лъчите 
са природни сили, с които човек трябва да има контакт и да им даде ход в своя живот и в 
своята работа.

Цел 

Водеща цел е чрез Слънчевата педагогика да се изяви най-доброто, което всяко дете 
носи в себе си, и да му се даде възможност да го претвори в живота си.

Целта на Слънчевата педагогика е да внесе светлина в ума, топлина в сърцето и 
сила на волята. Тя работи за събуждане на добродетелите, дарбите и способностите на 
децата, учителите и родителите. След като се запознае със Слънчевата педагогика и я 
прилага активно, човек, дори и да не е музикант, започва да пее и да свири, ако не е поет 
или писател – започва да пише, очите на всички постепенно се отварят за красивото и 
доброто. В тази светлина добродетелите  представляват основа на човешкия характер и 
са в пряка връзка със здравето на човека. Добрият човек, в пълния смисъл на думата, е 
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здрав – умствено, емоционално и физически.

Начини за учене

В Слънчевата педагогика са комбинирани паневритмия, дихателни, гимнастически 
и музикални упражнения, които са изключително с практическа насоченост. С техните 
изпълнения се подобрява психическото и физическото здраве на децата, учителите и 
родителите, развиват се добродетели, които представляват целта на всяко добронамерено 
възпитание. Добродетелите са центрове, около които започват да функционират всички 
положителни природни сили. Учителите и родителите получават знания за работа с 
четирите фактора на здравето – светлината, въздуха, водата и храната.

Учителят 

Учителят - родител, наставник, приятел, възпитател, водач, пример за подражание на 
своите ученици. Той винаги трябва да се стреми да бъде на необходимата морална и 
професионална висота при общуването с децата. А това нерядко е трудна задача. За целта 
учителят трябва да е не просто ерудиран, а да се стреми да живее осъзнато,  разумно, 
отговорно, с чисти мисли и сърце, както в училище, така и в личния си живот. Чист и свят 
човек е онзи, който е минал през закона на самовъзпитанието. Този човек се е възпитал 
и в съзнанието си, и в самосъзнанието си, и в подсъзнанието си, и в свръхсъзнанието 
си. Такъв човек вече не се блазни от външните, от преходните прояви на живота. Той 
разграничава същественото от несъщественото.

Средата 

Чести и дълбоки контакти с природата – естествената класна стая.

Практики и инструменти от Слънчевата педагогика

Паневритмия

Паневритмията е система 
от гимнастически музикални 
упражнения, които се изпълняват 
по двойки (от 22 март до 22 
септември) – групово, на 
открито и винаги в съчетание с 
хармонизираща психиката музика. 
Тя съчетава по уникален начин 
оздравителното и възпитателното 
влияние на ритмичното движение, 
музиката, поезията, общуването с 
приятели и контакта с природата 
(по-чист и естествено йонизиран 
въздух, антидепресивно и 
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стимулиращо имунитета влияние на Слънчевата светлина, вятъра и т.н.). Паневритмията 
е създадена от известния български теолог, педагог и духовен учител Петър Дънов и се 
практикува у нас и по света над 70 години.

Съвременните научни изследвания доказват, че дори началното обучение по 
паневритмия има изразен благотворен ефект върху психичното и физическото състояние 
на деца и възрастни.

Началното обучение по паневритмия при деца развива свойствата на вниманието – 
устойчивост и превключване; развива обема на краткотрайната слухова памет; увеличава 
бързината за решаване на невербални интелектуални задачи; съхранява активността и 
повишава психичната устойчивост, възпитава в правилно телодържание, подобрява 
силата на някои мускулни групи.

Началното обучение по паневритмия при възрастни подобрява равновесието, 
силовата издръжливост и общата подвижност; намалява редица негативни явления 
(редуцира негативните емоции, тревожността, възприетия стрес, агресивността и 
депресивните симптоми), като същевременно увеличава значимо позитивните емоции, 
емоционалното благополучие, честотата на вдъхновението, засилва осъзнатостта, 
повишава самочувствието на личността, умението за справяне с проблеми и трудности 
в живота, психичната адаптивност, стресоустойчивостта, надеждата, оптимизма и 
жизнената удовлетвореност.

Получените резултати свидетелстват, че благодарение на началното обучение по 
паневритмия обучаваните по-лесно се адаптират към различните ситуации в живота, по-
лесно постигат целите си и се справят с проблемите и задълженията си, в живота им има 
повече смисъл и вдъхновение, те се чувстват по-ценни като личности и в крайна сметка – 
по-щастливи и по-удовлетворени от себе си и от живота, който водят. Началното обучение 
по паневритмия подобрява качеството на живота, дължащо се на здравето, като намалява 
ролевите ограничения, причинени от физически и емоционални проблеми, намалява 
усещането за телесна болка, повишава емоционалното благополучие и виталността, 
общото здраве, подобрява социалното функциониране и работоспособността.

Дишане и дихателни упражнения

Дишането има механична, 
органична и психична същност. 
Взети отделно, те могат да бъдат 
разбрани и обяснени едностранно, 
но колективното им схващане 
и приложение носят различни 
резултати. От особена важност е 
връзката на дишането с вътрешния 
живот на човека – неговите мисли 
и чувства.

Налице е връзка между 
храносмилателната и дихателната 
системи. Като се храни правилно, 
човек диша правилно, и обратно. 
Щом диша правилно, мисълта 
става по-чиста и ясна. Между храненето, дишането и мисленето има отношение. Процесът 
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на създаване на съзнателно отношение към дишането е продължителен, той трябва да се 
възпитава и наблюдава. За тази цел човек трябва да прави упражнения, които подобно 
на упражненията на спортистите, могат да дадат положителни резултати. Когато това 
започне от ранна детска възраст, постиженията на съзнателното дишане са израстване на 
физически, емоционално и психично здрави деца.

Друг резултат на съзнателните и целенасочени упражнения за дишането е възпитанието 
на морални устои на характера, което е цел и мисия на възпитанието. Това поставя 
дишането в друго отношение към целите на процеса на обучение в училището и извън 
него.

Упражненията за дишането се правят сутрин на открито – сред природата, в училищния 
двор или при отворен прозорец и представляват съчетание от концентрирано изпълнение 
на трите фази на дишането: вдишване, задържане и издишване. Понякога дихателните 
упражнения се придружават от движения на ръцете, краката или цялото тяло.

„Златното правило“ на дихателните упражнения е съсредоточеното изпълнение, което 
е придружено от една основна мисъл в съзнанието – обикновено някое изречение с 
позитивно послание.

Музика и музикални упражнения

Водещото значение на музиката е да хармонизира и регулира силите на физическия и 
психическия живот. Основната цел на музиката в системата на Слънчевата педагогика е 
да създаде подходящи условия за изява на добродетелите, заложени в децата.

Въздействието на активните занимания с музика (пеене и свирене на музикален 
инструмент) върху развитието на интелигентността, на познавателните умения и 
творческите възможности, е доказано от редица научни изследвания в световен мащаб. 
Наред с това музиката е едновременно най-мощното и най-нежното средство за 
възпитание на човешкия характер и е с доказан ефект върху човешкото здраве.

Както когато тече един извор, той се чисти непрестанно, така и когато детето пее, 
то чисти своето съзнание, а това снижава нивото на натрупаната негативна енергия и я 
трансформира в съзидателни сили. Чрез ритмичните упражнения и свиренето на ударни 
инструменти се работи върху формирането на волята, чрез мелодичните инструменти 
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– върху облагородяването на чувствата, а чрез хармоничните инструменти се влияе 
върху организирането на мислите. Хармоничните отношения между тези три компонента 
– мисли, чувства и воля – са основата на здравето според светогледа на Слънчевата 
педагогика. В Слънчевата педагогика се използват специално разработени и опитани 
в практиката музикални упражнения, съчетани от мелодия, текст и движения, които 
имат терапевтична и превантивна роля. Те се заучават лесно и скоро стават любими за 
изпълнение от децата.

Физически (гимнастически) упражнения

Физическите упражнения, които са част от Слънчевата педагогика, представляват 
единични гимнастически форми или комплекси от движения, в които участват части от 
тялото /ръце, крака и др./ или цялото тяло. Тези упражнения имат за цел да балансират 
различни или противоположни състояния на организма и психиката, да окажат траен 
положителен ефект върху здравето на децата, а оттам и върху способността им за учене 
и творчество. Друга цел на физическите упражнения е да развият определени качества 
на характера /добродетели/, като това се постига с тяхното съзнателно и целенасочено 
изпълнение в определено време на деня, месеца, сезона и т.н. Използването на 
гимнастическите упражнения и техния вътрешен смисъл, както и начините за прилагането, 
се изучават в подготовката на учителите по слънчева педагогика.

Упражнения за добродетелите

Общи указания:
Движенията се изпълняват плавно. Движенията на краката и ръцете, 

описани под един номер във всяко упражнение (под 1. или под 2. и т.н.) се изпълняват 
винаги едновременно, независимо дали това е споменато в текста или не.

По желание упражненията могат да се изпълняват в редици или в кръг, както и с 
музикален съпровод.

Упражнение 1

Изходно положение: Стоеж. Краката са събрани. Ръцете, свити в лактите, са кръстосани 
пред гърдите с длани към тялото.
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Вдишване с разтваряне на ръцете хоризонтално встрани.
Издишване с прибиране на ръцете пред гърди до изходно положение.
Цялото упражнение се изпълнява 6 пъти (едно изпълнение включва движения 1 и 2).

   Упражнение 2

Изходно положение: Стоеж. Краката са събрани. Ръцете, свити в лактите, са кръстосани 
пред гърдите с длани към тялото.

Стъпка напред с десния крак, едновременно дясната ръка се издига напред и нагоре, а 
лявата се спуска надолу и назад, с длан, обърната назад. В крайното си положение двете 
ръце са обтегнати.

Левият крак прави стъпка напред и се прибира до десния. Едновременно с това ръцете 
се прибират до изходно положение, кръстосани пред гърдите.

Стъпка напред с левия крак, лявата ръка се издига напред и нагоре, а дясната се спуска 
надолу и назад, с длан обърната назад.

Движението е противоравно2 на описаното в точка 1.
Десният крак прави стъпка напред и се прибира до левия. Едновременно с това ръцете 

се прибират до изходно положение, кръстосани пред гърдите.

Упражнение 3

Изходно положение: Стоеж. Краката са събрани. Ръцете са до тялото с длани и пръсти 
2 „Противоравно на описаното в точка…” означава, че новото движение се изпълнява по същия 

начин, както това в посочената точка. Единствената разлика е, че в случаите, когато двете ръце правят 
несиметрични движения, описаното с лява ръка се изпълнява вече с дясна ръка и ако двата крака правят 
несиметрични движения, описаното за ляв крак се изпълнява с десен крак.
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в юмрук.
Стъпка напред с десния крак, ръцете се свиват в лактите.
Стъпка напред с левия крак, ръцете се изправят успоредно нагоре над главата с 

отваряне на дланите.
Стъпка напред с десния крак, ръцете се спускат със свиване в лактите и свиване на 

дланите и пръстите в юмруци.
Стъпка напред с левия крак, ръцете със свити юмруци се връщат в изходно положение.
Цялото упражнение се изпълнява 6 пъти. След последното движение на упражнението 

десният крак се прибира до левия.

Упражнение 4

Изходно положение: Стоеж. Краката са събрани. Пръстите на ръцете са на раменете, 
лактите – хоризонтално встрани.

Стъпка вдясно с десния крак, ръцете се изправят в лактите, движейки се във вертикалната 
равнина, до встрани хоризонтално с длани нагоре.

Десният крак се прибира в изходно положение и ръцете се връщат в изходно положение 
на раменете.

Стъпка вляво с левия крак, ръцете се изправят в лактите, движейки се във вертикалната 
равнина, до встрани хоризонтално с длани нагоре (движението е противоравно на това 
от т. 1).

Левият крак се прибира до десния, ръцете се връщат в изходно положение на раменете.
Цялото упражнение се изпълнява 6 пъти.

Упражнение 5
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Изходно положение: Стоеж. Краката са събрани. Ръцете са до тялото.
Стъпка напред с десния крак. Ръцете се издигат едновременно напред и нагоре, 

успоредни една на друга до нивото, показано на снимката.
Стъпка напред с левия крак. Ръцете се спускат надолу и назад, успоредни една на 

друга.
Цялото упражнение се изпълнява 6 пъти. След последното движение на упражнението 

ръцете и краката се прибират в изходно положение.

Упражнение 6

Изходно положение: Стоеж. Краката са събрани. Ръцете са до тялото.
Десният крак се повдига напред и се сгъва пред левия. Ръцете се повдигат едновременно 

малко нагоре като се изнасят вдясно.
Връщане в изходно положение.
Левият крак се повдига напред и се сгъва пред десния. Ръцете се повдигат едновременно 

малко нагоре като се изнасят вляво.
Връщане в изходно положение.
Цялото упражнение се изпълнява 6 пъти.

Упражнение 7

Изходно положение: Стоеж. Краката са събрани. Ръцете са до тялото.
Стъпка напред с десния крак. Дясната ръка се повдига напред и нагоре, а лявата се 

изнася назад.
Клякане до опиране на лявото коляно в земята. Ръцете остават в същото положение.
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Изправяне. Ръцете остават в същото положение.
Стъпка напред с левия крак. Лявата ръка се повдига напред и нагоре, а дясната се 

изнася назад.
Клякане до опиране на дясното коляно в земята. Ръцете остават в същото положение.
Изправяне. Ръцете остават в същото положение.
Цялото упражнение се изпълнява 6 пъти. След последното движение на упражнението 

ръцете и краката се прибират в изходно положение.

Упражнение 8

Изходно положение: Стоеж. Краката са събрани. Ръцете са до тялото.
Стъпка напред с десния крак, ръцете се изнасят напред, дясната над лявата, с длани 

една срещу друга, без да се докосват.
Стъпка напред с левия крак. Пляскане с ръце.
Стъпка напред с десния крак, ръцете остават напред, като лявата отива над дясната, с 

длани една срещу друга.
Стъпка напред с левия крак. Пляскане с ръце.
Цялото упражнение се изпълнява 6 пъти. След последното движение на упражнението 

ръцете и краката се прибират в изходно положение.

Упражнение 9

Изходно положение: Стоеж. Краката са събрани. Ръцете са до тялото.
Десният крак се повдига и свива в коляното, дясната ръка се издига напред и се обтяга 

почти вертикално. Лявата ръка отива малко назад по продължение на линията, очертана 
от дясната ръка.

Връщане в изходно положение.
Левият крак се повдига и свива в коляното, лявата 

ръка се издига напред и се обтяга почти вертикално. 
Дясната ръка отива малко назад по продължение на  
линията, очертана от лявата ръка.

Връщане в изходно положение.
Цялото упражнение се изпълнява 6 пъти.
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Значение на цветовете

Цветовете заемат много важно 
място в Слънчевата педагогика, а 
и като цяло могат да се използват 
от всички в различни аспекти 
от живота. Всеки цвят оказва 
конкретно въздействие върху 
нас, както на физическо, така и 
на емоционално ниво. Знаейки 
значението на цветовете, можем 
да си служим и да си помагаме с 
тях, когато искаме да постигнем 
конкретни цели, да придобием 
определени качества, да внесем 
хармония и мир в отношенията и 
т.н. Темата е много обширна, като 
с тази статия поставяме началото 
на разглеждането ѝ.

Цветовете са много ценен 
помощник при възпитанието 
на децата. Може да се каже, че 

малчуганите постоянно са  заобиколени от цветове - разнообразни играчки, албумчета за 
оцветяване, природата, която е изпъстрена с най-голямaта и красива палитра от нюанси. 
Можем да използваме всички тези възможности, за да създаваме за децата най-добри 
условия да изграждат добродетели и да растат в хармонична среда.

Според ситуацията можем да си служим с конкретен цвят, без да изразяваме смисъла 
му пред децата или да го поднесем разбираемо и близко до тях чрез кратко обяснение в 
контекста на съответния предмет.

При оцветяване:
• с червените боички ставате по-активни и любвеобилни;
• с оранжевите боички ставате по-самостоятелни и здрави;
• с жълтите боички ставате по-умни;
• със зелените боички растете и ставате справедливи;
• със светлосините боички обиквате истината;
• с тъмносините боички ставате по-духовни;
• с виолетовите боички ставате по-силни духом.

Всеки цвят може да подейства в конкретна ситуация, така че да успокои или да активира 
детето. Можем да си послужим с плод в определен цвят, с предмет или дори с музикална 
нота и др.

Символичният език

За да разбираме какво ни говори нашата майка, е необходимо да разбираме и изучаваме 
нейния език. Кой е езикът, на който ни говори природата? Това е езикът на образите и 
символите. Ако разбираме този език, можем да избегнем много ненужни страдания и 
препятствия.
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Символичният език, на който 
говори природата, е свойствен на 
човека, затова всеки го разбира, 
включително и децата. Дори не 
е нужно на малките деца да им 
обясняваме много. Той е заложен 
в нас, в нашето съзнание, сърце, 
ум, душа и дух. Когато започнем 
да разясняваме един символ 
физически, трябва да внимаваме 
да не помрачаваме неговото 
вътрешно значение или да не 
променяме съдържанието му, а 

за това е необходимо човек да има отличен ум.
Дали е реален този символен език, или е само продукт на въображението ни? И ако 

е реален, как можем да се възползваме от него? Нека дадем пример. Виждаме едно 
клюмнало цвете. Първото нещо, което можем да направим, е да донесем вода и да го 
полеем. Но също толкова важно е да потърсим какво е общото между цветето и нас. 
Клюмналото цвете като образ в нас би отговаряло на посърналото, унило настроение. 
Какво се случва, щом полеем цветето? То се освежава и цветовете му се отварят. Същият 
процес може да се възпроизведе и вътре в нас, когато нашето настроение е понижено. 
Водата в случая е съвсем реален обект, но в същото време тя е и символ. На какво се 
явява символ тя? На живота. 

Това е разбирането, което се стремим да възпитаме в нас, и следващия път, когато сме 
обезверени, изморени или изправени пред трудност, можем да внесем живот в себе си 
под формата на вода. По такъв начин всяка глътка вода придобива огромна сила, от която 
можем да се възползваме, когато е необходимо.

Това е начинът, по който можем да се научим да разбираме езика на живата природа, 
който може да се нарече език на душата.

Разбирането на Слънчевата педагогика за символите е следното: всички животни, 
растения и минерали се явяват символи и идеи, с които невидимият свят говори на 
разумното в човека. Числата, буквите, знаците, геометричните фигури – всички те, освен 
че имат свое функционално предназначение, са също така и символи.

Важно е да помним, че във всеки символ се крие известна идея. Ние трябва да се 
стремим вътрешно към разбирането на тази скрита идея и към прилагането ѝ в живота ни. 
Всяко животно е символ на известно качество, на някаква добродетел. Например детето 
вижда една пчела. Според формата си това е представител на животинското царство, но 
в същото време е и символ, който се нуждае от превод. Добре е да обърнем внимание на 
онзи живот, който е вложен в тази форма. Тя е символ на ред качества и добродетели – 
трудолюбие, организиран колективен живот, чистота и др. 

Достиженията на науката трябва добре да се проучват и след това да се направи 
аналогия с външните и с вътрешните форми на заобикалящия ни свят. Така постепенно 
ще научим езика на живата природа, който е език на символите и на образите, зад които 
са скрити идеи и правила за работа.

Тялото е изградено от милиарди клетки. Като изучаваме устройството на клетките, 
от които то е съставено, ще се удивим на голямото сходство на организацията на 
клетката с организацията на една държава: нейните граници са клетъчната мембрана, 
инфраструктурата и съобщенията представляват системата от микротръбички; нейната 
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индустрия са различните вътреклетъчни образувания за производство на нужните 
ѝ белтъци, ензими и др.; столицата с 
правителството в нея е клетъчното ядро с 
ДНК; а има и още сходства и подобия. 

И това не е самоцелно сравняване, а 
един опит да съзерцаваме в съзнанието си 
величието на замисъла на природата; и това 
да събуди чувство на благоговение към 
силите, които се изявяват по сходен начин във 
Великото голямо и Великото малко. Всички 
клетки имат съзнание, а съвкупността от 
всички съзнания на малките клетки съставят 
съзнанието на отделния и голям човек.

Какво е човекът, какво е отличителното 
му качество? Той е същество, което може да 

мисли. Какъв символ е човекът? Трябва да знаем това, да го познаваме.  
Какво е детето? Детето също се явява символ. То символизира онова начало в човека, 

което се стреми към развитие, към усъвършенстване. А какъв символ можем да използваме 
за онагледяване на детската природа? Боян Боев в „Учителя за образованието“ пише 
следното:

Буквите, с които си служат народите, представляват също символи. Всеки народ си 
служи с такива букви и думи, които отговарят на неговото духовно, емоционално и 
умствено развитие. Всяка буква се явява ключ на известни родове енергия. 

Изворите, планините, горите, облаците, морето, всички тези видими и ясни за човека 
неща, също са символи, които могат да бъдат част от възпитателния процес. Необходимо 
е да държим в съзнанието си идеята какво символизират тези образи и да знаем защо ги 
използваме. Когато казваме, че децата всекидневно трябва да ходят сред природата – 
това е символ. Когато се стремим да водим децата на планина – това отново е символ. 
Когато казваме, че е хубаво децата да ходят до извора – и това е символ.

Къде можеш да се обучиш

За да се овладеят практическите методи на Слънчевата педагогика, се провеждат 
обучителни семинари, които са с различна продължителност. Семинарите обикновено 
се предхождат от първоначално запознаване и представяне на целите и принципите 
на възпитателната система. Споделя се практически опит и в интерактивни беседи се 
разискват различни казуси от практиката на родители и учители. Предоставя се богат 
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теоретичен и практически материал относно принципите, лъчите и методите, придружен 
от списък с препоръчителна литература, домашни занимания, разработване на проектни 
задачи и др.

Допълнителни ресурси

Науката и възпитанието, Петър Дънов - книга

Учителя за образованието, Боян Боев - книга

Учителя говори, Георги Радев - аудио записи

Паневритмия

В царството на живата природа, Петър Дънов - книга

Науките на първата човешка раса. Ръководство по астрология, френология и 
хиромантия, Н. Дойнов - книга

Слънчева педагогика, Петър Дънов - книга

Марта, Н. Неделчева - книга

Интуицията – гласът на душата, Петър Дънов - книга

Дарът на феите – приказки, Н. Неделчева - книга

Завет на цветните лъчи на светлината - книга

Песни от Учителя - книга

Срещи с малките братя, Б. Николов - книга

Сърцето на природата, Петър Дънов - книга

Образование и възпитание по Слънчева педагогика

Автор на материала 

Слав Славов е магистър  по „Биология и 
химия“ към Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“. Има следдипломни квалификации 
и курсове в областта на средното образование, 
включително и  по Паневритмия към НСА. Бил е 
учител и директор в общински училища.

Основател и работещ е в Детска школа „Бялото 
кокиче“ и Частно основно училище „Изгрев“ в град 
София.

За връзка с него: izgrevou@gmail.com
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Психомоторика

Методът за подкрепа на детското развитие, 
превенция и терапия Психомоторика има за цел да 
подпомогне психологическото съзряване на детето 
и работи през разгадаване на психичния свят на 
детето, което играе. Удоволствието от играта и 
изследването са първият основен инструмент 
по пътя към добрите начини на регулация и 
свързване, съобразяване с авторитети, умения за 
лидерство и следване, изграждане на толерантност 

и съобразяване с възможностите и 
ограниченията на другите.

История

Психомоториката по света днес

Психомоториката в България

Примерна работилница

Приложни психомоторни техники

Ресурси

История

Психомоторика е комплексно понятие, което обозначава връзката между тялото и 
психиката. Терминът произхожда от Германия и е употребен за първи път от невролога и 
психиатър Вилхелм Гризингер през 1844 година.

Германската възпитателка Шарлот Анна Пфефер е първата, която прилага психомо-
торния подход в своята практика. Въпреки това нейният ученик Ърнст Дж. Кифард се 
счита за основател на Психомоториката в немскоезичните държави. В средата на миналия 
век той работи с деца, които имат поведенчески и релационни разстройства. Въз основа 
на тази работа Кифард изчиства концепцията си за Психомоториката, а по-късно я нарича 
Моторна педагогика.

Работата на германските практици и теорeтици вдъхновява няколко холандски и бел-
гийски психиатри. След Втората световна война техните идеи, свързани с Психомотори-
ката, са особено широко разпространени в Холандия и Белгия (Фландрия). Първоначал-
но в научните среди е актуално названието „Двигателна терапия“. Постепенно фокусът 
на изследванията се променя от физическата активност към начина, по който хората се 
движат във връзка с обкръжението и контекста. Така двигателната терапия се превръща 
в психотерапия, ориентирана към движението и тялото. Появяват се научни трудове като 
„Обща теория за човешкото отношение и движение“ и „Образование за движение“. Ос-
новата на тези трудове е връзката между тялото и ума, разглеждани от психоаналитична 
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Във Франция Дюпре преоткрива термина „Психомоторика” около 1905 г. Следват 
проучвания и обогатяване на метода от други педагози, психолози и психоаналитици. 
Бернар Окутюрие и Андре Лапиер имат голям принос за разработването на Психомотори-
ката за деца въз основа на педагогиката, психологията и психиатрията. Окутюрие използва 
концепции от Жан Пиаже, Зигмунд Фройд и най-вече Доналд Уиникът, за да обоснове 
своята теория по „Психомоторна практика Окутюрие”. Разработена през 70-те и 80-те 
години на миналия век, тя обяснява, че телесните корени са в основата на психологиче-
ското раждане и на интелигентността.

Опитах се да разбера какво казва тялото на психологическо и 

емоционално ниво... Ако говорим за психомоторно, говорим за всички 

чувства, движения, тонус и емоция на тялото. Всичко, което се изразява 

чрез играта на детето. Психомоториката има за цел да постигне обединение 

на всички тези функции... Детето изразява своята история чрез игра и е 

важно да я изрази с удоволствие. Това се нарича символична игра и винаги 

представлява историята на детето.
проф. Бернар Окутюрие

Бруно не говори, не ходи изправен, не се движи с 
желание и не играе. Той се придвижва без всякаква 
координация на крайниците си. Бруно е дете, което е 
предизвикателство за всеки специалист през 1972 година. 
Бруно започва работа с Бернар Окутюрие. Като човек, 
който се опира на иновативни за времето си методи на 
обучение, Окутюрие има огромно желание да помогне на 
Бруно и си поставя няколко цели. Той, първо, се опитва 
да го насърчи да ходи изправен. На второ място, поставя 
си за цел да го накара да използва език, т.е. да го научи 
да говори. И на трето – да го стимулира да играе като 
всяко дете на неговата възраст. Бруно обаче игнорира 
Окутюрие изцяло и отказва да прави това, което той 
изисква от него.

По време на психомоторната терапия с Бруно (Au-
couturier, Lapierre, "Bruno Delachaux et Niestlé", 1977) 
професорът осъзнава, че няма да се справи, ако се опитва 
да работи с него според собствените си желания и цели.

Стъпка по стъпка, проф. Окутюрие стига до 
заключението, че подходът на инструменталната 
педагогика не е добър, защото е фокусиран върху 
дефицита на детето. Причината е, че този подход се 
съсредоточава само върху определени модели на поведение, без да се променят дълбоките 
основни структури на личността. Тогава Окутюрие решава, че ще се съсредоточи върху 
способностите и уменията на детето и ще се опита да научи какво то върши спонтанно и с 
удоволствие.

http://leslibraires.fr
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Това наблюдение и откритие ни накара да изхвърлим всяка форма на 

педагогика, която се фокусира само върху симптомите, като се опитва да ги 

премахне с повече или по-малко гъвкави упражнения. Ние искаме да работим 

с положителните аспекти на детето. Интересуваме се само от това, което 

детето може да направи, а не от онова, което не може да направи. Само по този 

начин ситуацията може да е по-малко драматична и детето може да преоткрие 

доверието и сигурността. Най-добрият начин да помогнете на детето да 

преодолее трудностите си е да го оставите да ги забрави.

(източник: Aucouturier, Lapierre, 1998)

Първоначално професор Окутюрие работи само с деца с увреждания, а впоследствие 
осъзнава, че методът му носи огромни ползи за всички деца.

Етапите, през които преминава психомоторната му практика, са няколко. В началото 
Бернар Окутюрие вярва, че развитието на когнитивните умения на децата, които 
имат някакви затруднения, могат да бъдат подкрепени чрез развиване на двигателни 
умения като координация на движенията, образ на тялото и осъзнаване на времето и 
пространството. По-късно забелязва, че е нужно още нещо, защото затрудненията във 
физическото изразяване могат да бъдат свързани с афективно-емоционалното изразяване 
и релационното им поведение (показващо начина, по който детето се свързва с хора или 
с неща от заобикалящия го свят). През 80-те години Окутюрие формулира концепцията 
си за психосоматично изразяване (психо - свързано с ума, соматично - свързано с тялото).  
Той описва как децата са способни да се изразяват физически чрез тялото с неговите афективно-
емоционални черти, които са се развили от физически, емоционални и когнитивни преживявания.

Най-голямо влияние върху методиката му 
има английският психоаналитик Доналд Уиникът. 
Неговите проучвания предизвикват Окутюрие 
да изследва как средата на детето е свързана 
с емоционалното му развитие. Теорията на 
Психомоториката на Окутюрие има важен 
акцент върху значението на първите физически 
взаимоотношения между бебето и майката, бащата 
или друг близък помощник. Тези първи физически 
връзки определят образа и схемата на тялото на 
детето. Те също така задават тон на образите, 
спомените и обясненията, които детето, а по-
късно и възрастният, помни във връзка със 
собственото си тяло.

През последните години психомоторната 
теория на Окутюрие се интересува от ефекта, който присъствието на друго лице има върху 
поведението на детето. Днес той говори за понятия като действие и трансформация. Другото 
лице (възрастният) трябва да е достъпен, променлив и стабилен. Той трябва да може да 
помогне на детето да се научи как да разгадае фантазиите си и да интегрира своите емоции 
в умствени схеми. Това става чрез езика.
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Като говорим за опита, който детето споделя в 
играта с другите деца, детето се учи да управлява и
развива езикови умения. То се среща с нуждата от

комуникация и взаимодействие.

(източник: Aucouturier, Lapierre, 1998)

Речта на децата, използвана за общуване и обмен на идеи, се разширява до функция за 
поддържане на дистанция и възможност за децентрация.

В обобщение може да се каже, че психомоторната практика, създадена от Бернар 
Окутюрие, е методология, чиято цел е психологическо съзряване на детето чрез психомоторното 
развитие.

Какво се има предвид под „психологическо съзряване”?
Това е процесът, който прокарва път от удоволствието от движението и играта към удоволствието 

от мисленето. На детето се дава възможност да развива собствените си мисловни представи, 
съзнателни и несъзнателни, чрез действия, чувства и емоции.

Чрез удоволствието от действието момчето и момичето откриват и завладяват света, 
изразяват своите емоции и чувства, и разиграват своите фантазии чрез символична игра. Те 
имат възможност да изразят и трансформират своите импулси и да се превърнат в отделни 
субекти със своя идентичност, желания и мислене.

Психомоториката по света днес

В Германия и Австрия Психомоториката, която се нарича Мотология, е насочена главно 
към подкрепа развитието на детето и към решаване на задачи като преход от детска градина 
към начално училище.

В Холандия и Белгия има университетско образование със степен „Бакалавър” и 
„Магистър”, насочено главно към терапевтичната помощ.

Професия Psychomotricien съществува във Франция. Много дълго време 
Психомоториката е била насочена само към ранното детство, но днес полето ѝ на приложение 
се разширява към възрастни и стари хора.

„Контакт” е ключовата дума, върху която стъпва психомоторната работа в Дания. Тя 
обхваща вътрешния контакт (сензорно присъствие, осъзнаване на тялото, заземяване, 
центриране и т.н.) и външния контакт (докосване, социална връзка и усещане за света).

Графомоториката е широко разпространена в Швейцария. Тя е въведена от Сузане 
Навил в швейцарските училища още през 60-те години на миналия век. Графомоторната 
интервенция в психомоторния холистичен смисъл се дефинира като развиване на умения 
за писане на базата на общи и фини двигателни и сензорни умения.

В Чехия психомоторният подход стъпва върху рехабилитацията (от латински reha-
bilitates, идващо от латинското re - отново, наново, и habilis - изправен, използваем, 
означава възстановяване на годността и възможностите на определен субект). Чешката 
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психомоторика се съсредоточава върху възстановяване на психичното равновесие, както и 
върху биологичното, социалното и духовното благосъстояние на човека.

Психомоториката е добре развита и в романоезични страни като Испания, Португалия 
и Италия, и по-малко в англо-саксонските. На въпрос защо Психомоториката е по-
разпространена във франкофонския и латиноамериканския свят, Бернар Окутюрие отговаря, 
че практиката се основава на движението и преживяванията през тялото, а в англосаксонския свят 
тялото е по-контролирано, и спонтанността не се насърчава. Въпреки това, методът все повече се 
оценява като благоприятен за когнитивното, емоционално и физическо развитие. Специалистите 
осъзнават, че Психомоториката предизвиква да бъде разбран езикът на тялото (невербалната 
комуникация) и на това, което то разказва за вътрешния свят.

Днес европейските професионални асоциации по Психомоторика са обединени в 
Европейски форум по Психомоторика (EFP), основан през 1996 г., в който в момента 
членуват 15 държави.

Психомоториката в България

В България Психомоторика се практикува от около 25 
години. Методът, който до 2018-та година единствено 
се прилагаше у нас, има своите корени в Белгия, 
където през 1996 - 1997 г. Весела Банова, клиничен 
психолог и психоаналитик, осъществява едногодишна 
специализация по „Психомоторно възпитание".

Във Факултета по психология и образователни науки 
на Католическия университет в Льовен тя се обучава 
под ръководството на Паскал Дидриш, последователка 
на Бернар Окутюрие. С връщането си в България, 
Весела Банова  започва да практикува метода чрез 
директна работа с деца и да го преподава. Чете курсове 
„Релационна психомоторика" и „Психомоторно развитие 
и психомоторни практики" на студенти бакалаври по 
психология в Нов български университет. Католическият 
университет в Льовен, в лицето на професорите Андре 

Дийн и Кристиан Лепо-Фроман, подкрепят усилията на Банова да развива Психомоториката 
в България, и в продължение на 3 - 4 години университетът финансира гостуването на 
нейната преподавателка Паскал Дидриш у нас, с цел провеждане на семинари със студенти. 

Междувременно Весела Банова организира психомоторни обучения за хора, работещи 
с деца в Домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД). Като психолог и научен 
сътрудник по възрастова психология в Национален център по хигиена, медицинска 
екология и хранене, ръководи научно-изследователските проекти „Интеграция на деца с 
проблеми в психомоторното развитие в рамките на отворени и затворени детски заведения“ 
и „Внедряване на психомоторното възпитание и психомоторното стимулиране в ДМСГД“. 
Тя участва в оборудването на 32 психомоторни зали във всички тях. В продължение на 
десет години е ангажирана с обучение и супервизия на над 60 специалисти от екипите на 
ДМСГД и дневни домове за деца с увреждания.

През 2001 година Георги Добринов, ученик на Банова, поема практиката по 
Психомоторика в столична детска градина. По-късно той я нарича Аналитична психомоторика. 
Добринов продължава да работи с деца в градината и да провежда стажове за психолози, 
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педагози и други специалисти там вече 20 години.
През 2017 година Весела Банова решава да поднови курсовете си по „Релационна 

психомоторика” и „Психомоторно ателие”, и обучава специалисти от различни професии 
във "Въвеждащо ниво" чрез своя Психоаналитичен институт ТОЛК.

Междувременно специалисти с различни професии (терапевти, психолози, педагози, 
ерготерапевти и др.), които имат досег с обучение и практика както в България, така и в 
Европа, правят опити да въведат Психомоториката като образователен, възпитателен и 
терапевтичен метод в подкрепа на детското развитие и в други детски градини в София, и 
работят на частна практика. 

По покана на център за детско развитие „Психомоторика за всички деца”, от 2019-та 
година за пръв път, обучение в България в терапевтично ниво по Психомоторика започна 
да провежда психомоторният терапевт проф. Амара Екерт от Университета в Дармщад, 
Германия. 16 специалисти, главно психолози,  предстои да завършат обучението си през 
2020 година с дипломи за „Психомоторен терапевт”. 

Професия и професионални организации по Психомоторика в България все още не 
съществуват (бел. ред. към 2019 г.).

Примерна работилница по Психомоторика с деца

Водещи на работилницата по Психомоторика са:
Ваня Дункова – магистър „Детско-юношеска и 

училищна психология” и магистър педагог от Софийски 
университет „Св. Климент Охридски”. Обучавала се в 
метода за подкрепа на детското развитие, превенция 
и терапия „Психомоторика” при Весела Банова и 
Георги Добринов, както и при проф. Бернар Окутюрие 
(Франция). В процес на формиране като психомоторен 
терапевт и работещ под супервизията на проф. Амара 
Екерт от Университета в Дармщад. Създател на център 
за подкрепа на детското развитие „Психомоторика за 
всички деца” и активно практикуващ метода от 2016-та 
година.

П
си
хо
мо
то
ри
ка

http://pitolk.com/


 (не)Възможното образование, 2019

* препратките са обозначени с подчертаване

82

Виолета Спирова е магистър „Детско-юношеска 
и училищна психология” и бакалавър „Социална 
педагогика" от Софийски университет „Св. 
Климент Охридски”. Обучавала се в метода за 
подкрепа на детското развитие, превенция и терапия 
„Психомоторика” при създателя му проф. Бернар 
Окутюрие (Франция), както и при специалисти от 
Италия. В процес на формиране като психомоторен 
терапевт и работещ под супервизията на проф. 
Амара Екерт от Университета в Дармщад. Активно 
практикуващ метода в център за подкрепа на 
детското развитие „Психомоторика за всички деца” 
от 2017-та година.

Работилницата по Психомоторика има за цел да пресъздаде активна психомоторна 
ситуация и да предостави динамично знание чрез активна работа. Психомоториката учи на 
стил на общуване и с помощта на абстрактни средства, каквито са психомоторните модули 
(геометрични форми - едновременно леки, но обемни и подходящи за свободен строеж) 
и други подходящи материали, дава възможност на участниците да пренареждат външния 
свят, така че да отговаря на техния вътрешен свят, както и този вътрешен свят да бъде 
пренареден по най-добрия начин.

Психомоториката може значително да допринесе за процеса на успокояване на 
вътрешните страхове у децата чрез някои стратегии, съсредоточени върху удоволствието от 
действието и играта. Играта е символична репрезентация на реалността и помага на детето 
да се справи със страха от загубата и в същото време помага да интегрира реалността и да 
утвърди себе си.

Цели на Психомоторната работилница

Психомоторната практика има три основни цели. Първата е да се подобри развитието на 
символичната функция пред удоволствието от действието и играта, или с други думи – да 
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се благоприятства развитието на умствената репрезентация, започвайки от удоволствието 
да играем и да действаме. На второ място – да се насърчи развитието на процесите на 
успокояване, като се знае, че удоволствието от действието и удоволствието от играта са 
средство за добиване на увереност по отношение на безпокойствата и дискомфорта на 
детето. И на трето – да се развива тонико-емоционалната децентрализационна функция. 
Какво значи това? Да можеш да се дистанцираш от собствените си емоции.

Мястото

Пространството е структурирано от възрастния преди пристигането на децата. 
Подготовката на пространството има за цел да подготви децата за възможното очакване 
на действие, което скоро може да бъде приложено. Материалите могат да бъдат разбъркани 
и трансформирани от децата по време на действията им. Целта е да се върви от ред към 
безпорядък и към изграждане на нов ред.

По време на психомоторната работа има ред и правила, които са свързани с това да не се 
нараняваме, да не разваляме игрите на другите, и да се грижим за себе си и за останалите.

Практиката показва, че децата интегрират тези правила много бързо, защото имат 
свободата да играят. 

Изхожда се от разбирането, че „законът” не може да бъде интегриран ако не се 
възприема като измерение на удоволствието. „Не”-то може да бъде добре интегрирано, 
ако възрастният признае удоволствието на детето да действа и само, в рамките на дълбока 
връзка и комуникация.

Готови... Старт

Началото на сесията включва:
Разрушаване на стена или трансформацията на онова, което е било приготвено и 

предложено от възрастния. Това позволява на децата да не се чувстват виновни заради 
удоволствието, което изпитват, когато разрушават. Това повтарящо се предложение намалява 
тоничното напрежение, мускулното напрежение, а удоволствието от унищожаването, 
накрая води до удоволствието да се изгради и създаде.
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След разрушаването на стената от материали, децата се забавляват с игри, които носят 
сензомоторно удоволствие, както и стимулират тактилния, визуалния сетивен опит и 
мускулите, които отговарят за баланса.

Сензомоторното удоволствие, подкрепено от повтарящи се фантазми 

на действие, ще дадат на детето илюзията, че извършва грандиозни 

експерименти, особено ако психомоторният възпитател показва 

възхищение.
проф. Бернар Окутюрие

Същност на заниманията

Видове игри в Психомоториката
1. Игра с удоволствието да се руши и изгражда – през екипировка и през собственото 

тяло.
2. Игри със сензомоторно удоволствие: катерене нависоко, падане долу, търкаляне, 

люлеене, скачане, тичане, ходене.

Фундаменталната игра позволява на детето да се самоподсигури срещу 

страха от това да бъде разрушено или изоставено.
проф. Бернар Окутюрие

3. Удоволствието от това да се увиеш или да увиеш другия – в тази игра детето 
също се нуждае от подсигуряващия глас и от думите на възпитателя. Думите 
могат да бъдат нежно галещи и да доведат до същото подсигуряване. 
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4. Игри, свързани с „фантазми на дeйствие”.
Някои много важни игри са базирани на екзистенциалната динамика на смъртта и живота. 

В тази категория са: 
• Появяване/изчезване
• Криеница
• Игри, базирани на идентификация с агресора: да преследваш и да бъдеш 

преследван (Вълк, Вещица, Крокодил и др.).
5. Универсални игри (откриват се във всички култури):

• да пълниш/да изпразваш
• да отваряш/да затваряш
• да групираш/да разделяш.

6. Символичната игра като венец на детските умения.

Символичната игра има функцията да осигури приемственост на психичния интегритет,  
придобита през първите години от живота. Тя защитава личността на детето от известна 
степен на безпокойство и започва процеса на идентификация с образа на родителя от 
същия пол. Репрезентацията на едно нещо с друго, демонстрира способността на детето да 
символизира, да регистрира и да пресъздава във въображението си изгубена емоционална 
връзка.

Следователно може да се каже, че всяка символизация има функцията 

да успокоява във връзка със страдание от някаква загуба.
проф. Бернар Окутюрие

Например когато едно дете строи и пресъздава могъщия трактор на своя дядо, той е 
въодушевен от емоционалната връзка на идентификацията и от друга страна от експресията 
на пред-интелектуалната операция, в която детето интегрира перцепция, памет, възможност 
за схващане на подобията и т.н. 

Да се преструваш  предизвиква удоволствие и отначало е процес на еволюция на 
агресивния стремеж и среща с другите. Удоволствието от играта позволява на детето да 
се подсигури срещу възможен дискомфорт. Например да се преструваш, че се грижиш за 
бебе. В тази игра детето транслира върху обекта онова, което е експериментирало преди 
в собствените си взаимоотношения с майка си. В същото време се появява процеса на 
идентификация с родителя от същия пол.

Финалният ритуал

Сесията винаги трябва да завършва с ритуал, който зависи от възрастта на децата. 
Песен преди три годишна възраст, която децата знаят добре и която създава чувство на 
заедност. След тази възраст – ритуал, който разпознава всяка детска личност поотделно. 
Всеки се повиква по име и фамилия, след което се ръкува с психомоторния специалист, 
„както правят възрастните”.
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Приложни психомоторни техники

Правилата, използвани в психомоторния метод са: 
• тук играем, скачаме, тичаме, строим замъци, кули, измисляме игри (може да се 

ползва в различни варианти, например: учим, рисуваме, храним се, общуваме…) 
без да се бием; без да се хапем; без да си говорим с обидни думи; без да си 
разваляме игрите.

• в чужда къща/игра без позволение не влизаме/не се намесваме. 
• ако искаме да играем с някого - питаме: „Може ли?” Ако не може - играем с 

някого друг или с нещо друго.
• ако се ударим, ритнем, блъснем, всеки от нас казва: „Извинявай!”

Агресивни импулси и как подхождаме към тях и чувствата, които ги 
предизвикват

През последните години по ред причини става все по-трудно спазването на правилата и 
контролирането на импулсите, както и справянето с чувствата на неудовлетвореност и гняв 
у децата. Какво правим конкретно в ситуациите, в които децата ни показват не само онези 
свои качества, които лесно предизвикват одобрение, но и агресивните си импулси, които са 
част от поведението на всяко дете в норма и в крайна сметка на всяко човешко същество?

Прилагаме правилата и уважаваме чувствата

I. Прилагаме правилото за ненасилие с разбиране, но категорично

Когато имаме случай на агресивно поведение, прилагаме първото и най-важно правило 
на Психомоториката, а именно „Играем без да нараняваме себе си и другите”, което 
понякога звучи и така:  „Тук играем без да се удряме, без да се хапем, щипем и обиждаме.” 
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(Забележете, че не използваме „НЕ” форма, а говорим в смисъла на „правим нещо БЕЗ да 
правим друго нещо”.)

Как го прилагаме?

• Разделяме физически по-малките деца, защото импулсът им е силен и те имат 
нужда от телесна подкрепа за отделяне.

• При по-големите използваме т.нар. „Ти говорене". След като повторим горното 
правило (което обикновено води до стопиране на конфликта), единият възрастен 
казва на другия: „Знаеш ли, това си е моето тяло и никой няма право да го удря 
или да прави с него неща, които на мен не ми харесват.”

• Следва извиняване на участниците. Сядаме на земята, децата хващат ръцете 
си с помощта на възрастния, който ги подкрепя. Той гледа последователно ту 
едното, ту другото дете – без превес към нито едно от тях и повтаря правилото: 
„Тук играем без да се бием. Сега кажете: „Извинявай!” И двете деца трябва да се 
извинят, независимо кой е посегнал да удари.

Смисълът на извиняването и от двете замесени страни е в неподкрепянето на модела 
„жертва” или „агресор”. Ако накараме само агресора да се извини, това може да покаже 
на жертвата в конкретната ситуация, че поведението ѝ на жертва е привилегировано и 
провокира неизменна защита и вземане на страна от възрастния. По този начин детето 
може да затвърди това свое поведение. С други думи, детето, което е било ударено, 
може съзнателно да провокира агресивни действия, за да бъде защитавано. Така то става 
пълноправен участник в агресивните ситуации като пасивен агресор.

Ако детето, което е ударило, винаги трябва еднолично да си извинява, то вероятно ще 
се чувства виновно и засрамено.  Тези две чувства – на срам и на вина – често са най-
непоносими за децата. Комбинацията им може да бъде изключително интензивна и често е 
разтоварвана след ново повишаване на напрежението и повторна агресия. Затова, когато 
детето чуе извинение и от страна на „жертвата”, нещата се балансират и децата могат да 
продължат да играят свободно и без обременяващи допълнителни чувства.

II. Чувствата, които предизвикват поведението, се назовават

Един от най-работещите подходи, не само при деца, е назоваването, говоренето за 
чувствата, които виждаме, че изпитва човек. Особено ако този човек е малък и не знае 
откъде идва и как се нарича напрежението, което предхожда дадено поведение. Децата 
нямат пълен развитиен капацитет да разпознават чувствата и емоциите докъм 8-годишната 
си възраст и затова една от най-важните задачи на родителите и на възрастните е да им 
ги посочваме и назоваваме. Това действа като релаксатор и освобождава напрежението. В 
залата по Психомоторика забелязваме ефекта от назоваването на чувствата през релаксация 
на мускулния тонус и успокояване в играта. От своя страна това води до предотвратяване 
на последваща агресия.

Например:
Ако Иван е ударил Васил, защото Васил го е издебнал и го е изместил от колата, която 

шофира в момента (модул, превърнал се в резултат на детското въображение в кола), ние 
правим няколко неща:

• Разделяме децата, сядаме на пода с хванати ръце. Казваме: „В тази зала играем 
без да се бутаме, без да се бием, без да нараняваме и обиждаме. Ако искаме 
нещо, питаме: „Може ли?” Ако не може, играем с нещо друго или изчакваме да се 
освободи модулът (т.е. въвеждаме двете правила, които са неизменни и обясняват 

П
си
хо
мо
то
ри
ка



 (не)Възможното образование, 2019

* препратките са обозначени с подчертаване

88

ситуацията).
• Казваме: „Иване, ти, изглежда, много се разгневи. Всички се ядосваме понякога, 

това е много неприятно и ни кара да правим неща, които не са приятни за другите.” 
(назоваваме чувството/чувствата, които подлежат и нежеланите последствия.)

• Казваме: „Василе, ти, изглежда, нямаш търпение да играеш интересни игри. 
Когато бъде свободен този модул, ще можеш да го вземеш и да играеш на кола. 
А дотогава може да вземеш някой друг. (назоваваме желанието и импулса, който 
го следва, за да се научи детето да ги разпознава и постепенно, с времето, да се 
научи да  контролира и отлага импулса.)

Граници през правила, съчетани с разбиране и уважение, доказано работят и са приложими 
по всяко време и на всяко място.

III. Ако детето играе 
агресивни игри и през ролята 
напада другите

Те могат да бъдат 
индивидуални или групови: 
на вълк, на чудовище, на 
костенурките нинджа, на 
горила…

Тези игри са много 
разнообразни и се 
характеризират със своята 
голяма интензивност; те не 
възпроизвеждат реалността, 
а представляват начин да се 

изразят потребностите и дълбоките желания на детето. Често децата използват аксесоари, 
с които играта добива още по-голяма интензивност. Важно е да се знае, че тези игри 
са полезни за децата, защото чрез тях те се научават по креативен начин да намират 
компромиса между това, което желанията им ги карат да правят, и онова, което предлага 
действителността.

Има начин да се позволи такава игра, но да не се позволи тя да ескалира до степен, в 
която да се стигне до агресия. В психомоторния метод действителността се намесва по 
два начина: Първо се назовава играта на агресор и второ – тя се ограничава във времето. Това 
са стъпки към онова хуманизиране, през което всяко дете трябва да премине по пътя на 
израстването. Назоваването и лимитирането във времето са мощни инструменти. Дори при 
игрите в детската градина, на детската площадка и вкъщи могат да се прилагат, за да дадат 
на детето възможност да изиграе фантазиите си и да изпробва роли, но и да разбере, че 
в живота/реалността има правила и граници. Учителката/мама винаги може да каже: „Ти 
искаш да играеш на акули и да изядеш всички останали деца. Играта на акули ще бъде 10 
минути, през това време ще играем наужким, без да хапем наистина, а след това може да 
играем на нещо друго.” След което възпитателят може да покаже хапане наужким и да 
въведе в психичния свят на детето разликата между фантазия и реалност. (Във възрастта до 
7 години тази разлика се прави трудно, откъдето лесно произтича ескалация на агресивните 
импулси.)

Тук също правилата и рамката: „Играем по начин, който ни харесва, но без да се бием и 
без да нарушаваме къщите/пространството/границите на другите” не бива да се забравят!
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Относно правилото „Ако искаме нещо, питаме „Може ли?” и ако не 
може, не играем”

Разбирането, че децата трябва да споделят играчките/игрите си е традиционно убеждение 
на поколения българи. Децата започват да споделят едва когато се почувстват достатъчно 
сигурни в собственото си пространство. Когато ние, възрастните им гарантираме чрез 
правило и отношение личното и недостъпно за другите тяхно пространство, игра, играчка, 
вещ, мебел, бонбон, чак тогава може да се появи желанието то да бъде споделено, за да 
бъде осъществена връзка с другия и да е по-интересно и по-приятно. 

Горното правило гарантира запазване на личното пространство и дава възможност на 
децата да се почувстват сигурни в притежаването, след което може да очакваме споделяне, 
което за всяко дете се случва след различно време.

Ресурси
Книги

Окутюрие, Бернар, „Действаме, мислим, играем”, Колибри, С., 2019 г.
Банова, Весела, „Ръководство по релационна психомоторика”, С., 2001 г.
Банова, Весела, „Психомоторно развитие и Психомоторни практики”, Словото, 2003 г.

Интернет страници

www.movefeelplay.com – Център за подкрепа на детското развитие „Психомоторика за 
всички деца”

http://www.pitolk.com/ - Психоаналитичен институт „ТОЛК”
http://iptrds.com/joro/ -   „Фондация за малките и за големите”
http://dg155.com/deinost/psihomotorika.html - 155-та детска градина „Веселина”
https://sharensvyat.com – Център за ранно детско развитие „Шарен свят”
http://psychomotorkids.com/ - Детска психомоторика
http://dgduga-gabrovo.com/ - Детска градина „Дъга”, Габрово
http://dg1-vr.idwebbg.com/ - Детска градина „Знаме на мира”, Враца

Автор на материала

Ваня Дункова - детски психолог и психомоторен 
терапевт в "Психомоторика за всички деца"

(адрес: София, бул. "Джеймс Баучер" 103)
www.movefeelplay.com
За връзка с нея: vaniadunkova@gmail.com и

тел. 0885416841

П
си
хо
мо
то
ри
ка

http://www.movefeelplay.com
http://www.pitolk.com/
http://iptrds.com/joro/
http://dg155.com/deinost/psihomotorika.html
https://sharensvyat.com
http://psychomotorkids.com/
http://dgduga-gabrovo.com/
http://dg1-vr.idwebbg.com/
http://www.movefeelplay.com
mailto:vaniadunkova%40gmail.com?subject=


 (не)Възможното образование, 2019

* препратките са обозначени с подчертаване

90
И

зл
ож

ба
 (н

е)
Въ

зм
ож

но
то

 о
бр

аз
ов

ан
ие

Изложба (не)Възможното образование

Тази година решихме да предизвикаме учители и ученици от държавно лицензирани 
училища да изобразят фразата „Ученето е навсякъде“ чрез техен авторски плакат. Имахме 
възможност да изложим 12 плаката във фоайето пред залата, в която проведохме 
Фестивала и обявихме конкурс. Бяхме щастливи, че обявата ни стигна до много училища, 
най-вече благодарение на съдействието на РУО София-град!

Същевременно от Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ към Столична 
община връчиха подаръци на всички столични училища – участници в конкурса!

Цел на изложбата: Да бъдат споделени добри практики във формалното 
и неформалното учене и да се създаде пространство за обмен на 
информация между учители, ученици, родители и хора, вълнуващи 
се от темата за образование. Плакатите са публикувани във Фейсбук 
страницата на Фестивала. Седемте плаката, събрали най-много 
харесвания, са изложени по време на Фестивала между 15 и 24 февруари 
2019 г. в София. Заедно с тях още пет, избрани от организаторите, 
участват в изложбата на живо.

Получихме 88 предложения от 32 училища и 19 населени места из България. Катина 
Цолова, която се занимаваше специално с този конкурс, написа за него следното:

„За нас това не е само конкурс. Считаме го за мисия: да си дадем сметка, че училището 
трябва да има ролята на общностен център, в който да се развиваме и да достигаме до 
все повече нови кътчета знание и учене. Щастливи сме, че видяхме точно това разбиране 
в много от плакатите. Благодарни сме, че толкова много хора са се замислили върху 
темата, че тя е докоснала много млади хора, ученици, деца, учители. Вярваме, че ученето 
е навсякъде, а училището е средище за обмяна на идеи, откривателство, общуване, 
споделяне, взаимодействие и създаване на общности. А събраната подкрепа на плакатите 
- като харесвания и споделяния - е най-доброто доказателство за наличието на живите 
общности около всяко училище!“

Всички плакати могат да се видят в албума „Ученето е навсякъде“ във Фейсбук страницата 
на Фестивала.

Плакатите, които събраха най-много гласове от харесвания на страницата на 
Кинофестивал (не)Възможното образование, бяха следните: 

Седмо място: ОУ „Любен Каравелов“, Попово – 203 гласа 
Шесто място: ОУ „Професор Марин Дринов“, Панагюрище – 205 гласа 
Пето място: 139 ОУ „Захарий Круша“, София – 256 гласа (наградени два плаката, 

заради допусната грешка при качването в страницата) 
Четвърто място: СУ „Иван Вазов“, Вършец – 274 гласа 
Трето място: СУ „Иван Вазов“, Нова Загора - 417 гласа

Изложба
(не)Възможното

образование

http://ruo-sofia-grad.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%E2%80%9E%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5%E2%80%9C
https://www.facebook.com/pg/Kinozaobrazovanie/photos/?tab=album&album_id=559128361162716
https://www.facebook.com/pg/Kinozaobrazovanie/photos/?tab=album&album_id=559128361162716
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Второ място: Професионална гимназия „Владимир Заимов“, Сопот – 435 гласа 
Първо място: ОУ „Васил Левски“, Ловеч, 773 гласа

Първо място:     Второ място:
ОУ „Васил Левски“, Ловеч   ПГ „Владимир Заимов“, Сопот
773 гласа      435 гласа

Трето място:     Четвърто място:
СУ „Иван Вазов“, Нова Загора   СУ „Иван Вазов“, Вършец
417 гласа      274 гласа

https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/552024678539751/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.559128361162716/559128834496002/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551818388560380/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551811801894372/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/552024678539751/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551832611892291/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551818388560380/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551811801894372/?type=3&theater
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Пето място:         
139 ОУ „Захарий Круша“, София  139 ОУ „Захарий Круша“, София
256 гласа      (втори плакат)

Шесто място:     Седмо място:
ОУ „Професор Марин Дринов“,  ОУ „Любен Каравелов“, Попово
Панагюрище, 274 гласа    203 гласа

Изборът от журито беше изключително сложен 
и оспорван. В крайна сметка добавихме още един 
плакат, защото не успяхме да се откажем от него:

139 ОУ „Захарий Круша“, София
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https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551854238556795/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551826271892925/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551832611892291/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551854191890133/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551854025223483/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551854191890133/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551854238556795/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551826271892925/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551854025223483/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551823008559918/?type=3&theater
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ГПЧЕ „Симеон Радев“, 
Перник   

СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“, Карнобат

127 СУ „И. Н. 
Денкоглу“, София   
  

СУ „Васил Левски“, 
Карлово

Професионална гимназия по
телекомуникации

Плакатът на ОУ „Л. Каравелов“, Попово беше плакатът победител и в двете категории 
- избран от хората, които са го харесали 
и избран от журито. Наградата за него бе 
двойна покана за всички филми, участие 
в изложбата по време на Фестивала и 
абонамент за 6 месеца за ресурсите от 
сайта Уча.се, благодарение на тяхната 
подкрепа за Кинофестивала.

Допълнително решихме да наградим 
Александра Емил Георгиева – ученичка в 
51 СУ „Елисавета Багряна“, която показа 
специално отношение по темата и я 
представи по оригинален начин. 
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https://ucha.se/
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551820025226883/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551820025226883/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551823008559918/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551821145226771/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551806475228238/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551821928560026/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551830265225859/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551820025226883/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551806475228238/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551823008559918/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551821145226771/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551821928560026/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/photos/a.551797198562499/551830265225859/?type=3&theater
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Приложение: Игра „Стъпка напред“

След филма „Разделен клас“ решихме да поканим участниците да изиграем една 
игра, с която да преживеем чувството на дискриминация от първо лице. Решихме, че 
преживяването ще е по-ценно от обикновена дискусия по филма, макар че и това се 
случи във финалния кръг.

За провеждането на играта ни помогнаха доброволците от Y-Peer, които любезно ни 
предоставиха и сценария на играта, така че всеки да може да я използва за цели, свързани 
с групова динамика и развитие.

Направете стъпка напред!

Всичко произтича от правата на другите и моето непрестанно 

задължение да ги уважавам.
Еманюел Левинас

Теми:   Дискриминация и нетолерантност
    Бедност
    Общи човешки права
Сложност:   Ниво 2 
Размер на групата: 10-30 души
Време:   60 минути 
Преглед:    Всички ние сме еднакви, но някои са „по-еднакви“ от другите
    В тази активност участниците вземат роля и продължават  

    напред в зависимост от своите шансове и възможности в  
    живота си

Свързани права:   Правото на еднаквост в достойнството и правата
                               Правото на образование
                               Правото на стандарт на живот, адекватно на добро здраве и  

    благосъстояние
Цели:    Повишаване на осведомеността за неравномерността на  

    възможностите
                               Развитие на фантазията и критичното мислене 
                               Насърчаване на емпатията спрямо различните от нас
Материали:  Ролеви карти
    Отворено пространство (коридор, голяма стая или на
    открито)

Приложениe

https://www.facebook.com/ypeerbg


* препратките са обозначени с подчертаване

 (не)Възможното образование, 2019 95

   Релаксираща музика
   Шапка

Подготовка: Прочетете внимателно инструкциите
   Прегледайте списъка със „ситуации и събития” и го адаптирайте  

   към групата, с която работите
   Направете ролевите карти - по една за всеки участник
   Сгънете ги и ги сложете в шапката
Инструкции: 

1. Създайте спокойна атмосфера чрез релаксираща музика. По оригинален начин, 
помолете участниците да запазят тишина.

2. Поканете участниците да изтеглят ролева карта от шапката. Кажете им да ги пазят 
за себе си и да не ги показват на никого.

3. Поканете ги да седнат (за предпочитане на пода) и внимателно да прочетат какво 
пише на ролевата карта.

4. След това ги помолете да започнат играта. За да помогнете, прочетете няколко 
от следните въпроси, с пауза след всеки един, за да се даде на хората време да 
помислят и изградят представа за себе си и живота им:

• Какво беше Вашето детство? В каква къща живеехте? Какви игри играехте? 
Каква работа работеха родителите Ви? Какво беше Вашето ежедневие? Къде се 
социализирахте? Какво правехте сутрин, следобед и вечерта?

• Какъв начин на живот имате сега? Къде живеете? Колко пари получавате на месец? 
Какво правите в свободното си време? Какво правите в празничните дни? Какво 
може да Ви развълнува, а какво да Ви изплаши?

5. Сега помолете хората да останат абсолютно мълчаливи, докато се подреждат един 
до друг.

6. Кажете на участниците, че ще прочетете списък от ситуации или събития. Всеки 
път когато отговорят с „да“ на изявлението, трябва да направят крачка напред. В 
противен случай, трябва да останат там, където са и да не се движат. Отговорите 
им на всеки въпрос са наум, не се изказват гласно.

7. Прочетете ситуациите една по една. Правете кратка пауза между всяко изявление, 
за да могат хората да направят крачка, да се огледат и да забележат техните позиции 
спрямо на останалите.

8. Накрая поканете всички да се запознаят с окончателните си позиции. После им 
дайте няколко минути и ги помолете да излязат от роля преди общото разглеждане.

Обобщение и оценка:

Започнете, като попитате участниците какво се е случило и как се чувстват след 
активността. Продължете да говорите за повдигнатите въпроси и какво са научили.

• Как са се чувствали хората, които пристъпват напред или остават на място?
• За тeзи, които са пристъпвали напред често, в кой момент са започнали да 

забелязват, че другите не се движат толкова бързо?
• Някой чувствал ли се е, че има моменти, в които основните му човешки права са 
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игнорирани?
• Могат ли хората да познаят ролите на другите? (Нека хората да разкрият своите 

роли по време на тази част от дискусията.)
• Колко лесно или трудно им е било да играят различните роли? Как са си представили  

личността, която са играли?
• Дали упражнението отразява обществото по някакъв начин? Как?
• Кои човешки права са изложени на риск за всяка от ролите? Може ли някой да каже, 

че неговите човешки права не се спазват?
• Кои са първите стъпки, които могат да се предприемат за справяне с неравенствата 

в обществото?

Съвети за подпомагащите (фасилитаторите):

1. Ако правите активността навън се уверете, че участниците могат да Ви чуват, 
особено ако е по-голяма групата! Може би ще са ви от полза още фасилитатори, 
които да препредават изявленията.

2. В началото, по време на въображаемата фаза, е възможно някои участници да 
кажат, че не знаят достатъчно за живота на човека, чиято роля трябва да играят. 
Кажете им, че това не е толкова важно и че могат да използват своята фантазия.

3. Силата на тази активност се състои в това, че действително се вижда разстоянието, 
което се увеличава между участниците, особено в края, когато обикновено има 
голяма разлика между тези, които често пристъпват напред, и онези, които не 
го правят. С цел да се подобри въздействието, е важно да коригирате ролите, за 
да отразяват реалностите около живота на участниците. Когато правите това, не 
забравяйте да адаптирате ролите, така че само минимален брой хора да могат да 
предприемат стъпки напред (т.е. да отговарят с „да“). Това важи и ако имате голяма 
група и трябва да изработите повече роли.

4. По време на обсъждането и оценката е важно да се проучи от къде участниците 
имат информация за спецификите на изиграната от тях роля. Дали е чрез личен опит, 
или чрез други източници на информация (новини, книги, шеги)? Дали са сигурни, 
че информацията и изображенията, които имат, са надеждни? По този начин можете 
да въведете темата за стереотипите и работата с предразсъдъци.

5. Тази активност е от особено значение за установяване на връзки между различните 
права – граждански, политически, социални, икономически, културни - и достъпа 
до тях. Проблемите на бедността и социалното изключване не са само проблем на 
формалните права. По-често се касае за ефективен достъп до тези права.

Други варианти:

I. Бихте могли да добавите допълнително измерение към символиката на 
неравенството като вземете дълга хартиена лента, която лесно може да се скъса. 
Всички участници следва да се държат за лентата, при което тя най-вероятно ще 
се скъса при увеличаването на дистанцията между участниците. Когато настъпи 
момент да се направи крачка напред, някои участници може да се изправят пред 
дилемата дали да се движат и да скъсат лентата, или да останат на място. Възможно 
е също така онези, които са по-напред, да обвиняват другите за скъсването на 
лентата. Може да се наложи да напомняте на хората правилото, че всеки път, когато 
отговорят с „да” на изявлението, трябва да направят крачка напред. 
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II. Би могло да се изиграе и втори кръг, който има потенциал за разкриване на, 
понякога подценявани, компетенции при участници в неравностойно положение. 
Участниците запазват същите роли. Изявленията се променят, така че да се 
съсредоточават върху възможни предимства на хората в неравностойно положение.

Например: 
• Говорите повече от два езика и ги използвате всеки ден.
• Личното Ви физическо или психическо увреждане ви е донесло самоувереност и 

вътрешна сила да се справяте с трудности.
• Страдате от терминална болест и оценявате по-добре от другите стойността на 

живота.
• Местоживеенето Ви дава възможност за развиване на дълбоко разбиране за 

околната среда.
• Знаете как да живеете с малък бюджет и къде да намерите най-добрите сделки.

Примерни роли:

Вие сте безработна, самотна майка
Вие сте президент на 

партийнополитическа    младежка 
организация

Вие сте дъщеря на местния банков    
мениджър. Изучавате икономика в       
университета

Вие сте син на китайски имигрант, 
който управлява успешен бизнес за 
бързо хранене

Вие сте арабско мюсюлманско момиче, 
живеещо с родителите си, които са 
религиозни хора

Вие сте дъщерята на американския 
посланик на САЩ в страната, в която 
живеете

Вие сте войник в армията и полагате 
задължителна военна служба

Вие сте собственик на успешна 
компания  за внос и износ

Вие сте млад човек с увреждания, 
който може да се движи само в инвалидна 
количка

Вие сте пенсиониран работник във 
фабрика, която произвежда обувки

Вие сте 17-годишно ромско момиче, 
което не е завършило основно училище

Вие сте приятелката на млад художник, 
който е пристрастен към хероина

Вие сте ХИВ позитивна проститутка 
на средна възраст Вие сте 22-годишна лесбийка

Вие сте безработен с висше 
образование, чакащ първата възможност 
за работа

Вие сте моден модел от африкански 
произход

Вие сте 24-годишен бежанец от 
Афганистан

Вие сте млад мъж на 27 години, 
бездомник

Вие сте нелегален имигрант от Мали, 
Африка

Вие сте 19-годишният син на 
земеделски производител в отдалечено 
село в планината
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Прочетете следните ситуации на глас. След това, оставете време, за да могат 
участниците да пристъпят напред и също така да видят колко далеч са се преместили 
един спрямо друг.

• Никога не сте срещали сериозни финансови затруднения.
• Имате прилично жилище с телефон и телевизор.
• Чувствате, че Вашият език, религия и култура са уважавани в обществото, в което 

живеете.
• Смятате, че Вашето мнение по социални и политически въпроси е от значение и 

вашите Възгледи са зачетени.
• Други хора Ви консултират по различни въпроси.
• Не се страхувате да бъдете спрени от полицията.
• Знаете към кого да се обърнете за съвет и помощ, ако имате нужда от такива.
• Никога не сте се чувствали дискриминирани заради Вашия произход.
• Имате адекватна социална и медицинска защита спрямо Вашите нужди.
• Можете да отидете на почивка веднъж годишно.
• Можете да поканите приятели на вечеря у дома.
• Имате интересен живот и сте настроени положително за бъдещето си.
• Чувствате, че можете да учите и да следвате професия по Ваш избор.
• Не се страхувате, че ще бъдете тормозени или нападнати по улиците или в медиите.
• Можете да гласувате на национални и местни избори.
• Можете да празнувате най-важните религиозни празници с Вашите роднини и 

близки приятели.
• Можете да участвате в международен семинар в чужбина.
• Можете да ходите на кино или театър поне веднъж седмично.
• Не се страхувате за бъдещето на децата си.
• Можете да си купувате нови дрехи поне веднъж на всеки три месеца.
• Можете да се влюбите в избрания от Вас човек.
• Чувствате, че Вашата компетентност е ценена и уважавана в обществото, в което 

живеете.
• Имате достъп и можете да използвате интернет.
• Не се страхувате от последствията от изменението на климата.
• Свободни сте да използвате всеки сайт в интернет, без да се страхувате от 

цензура.
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Настоящият Сборник бе създаден благодарение предимно на доброволчески труд, 
донякъде възнаграден с дарения, получени по време на събитията от Кинофестивал „(не)
Възможното образование“ - изданието в периода 15 - 24 февруари 2019 г. в София. По 
неизвестна за нас причина всичко, свързано със Сборника тази година, ставаше бавно и 
мъчително. Въпреки и дори заради това, упорствахме в довършването, защото вярваме, 
че Сборникът има значение за следното:

• да максимизира ползата от Фестивала – не ни се иска Фестивалът да е просто едно 
събитие, което се е провело и е било полезно за тези, които са успели да го посетят;  
важно ни е това, което създаваме да достигне до възможно най-много хора и да е 
налично и достъпно за всеки и в бъдеще време;

• да събираме на едно място материалите, които създаваме и откриваме по време на 
подготовката на Фестивала;

• да имаме ясно и категорично доказателство, че „невъзможното“ не е нищо повече 
от нагласа, която всеки от нас може да промени (макар че тази промяна обикновено 
не е лесна) и да направи този вид образование възможно за себе си и за децата си.

Важно е да отбележим също, че за Сборника е използван българският шрифт ADYS, 
създаден специално за хора с дислексия.

Благодарим на Кристина Костова, която ни предостави за ползване безвъзмездно 
всички версии на шрифта!

Имаме да благодарим и на много други хора:

• Анжела Данева – че ни се довери и първа подаде ръка с финансова и морална 
подкрепа, за да започнем въобще да планираме второ издание

• Дамян Дамянов от Юникомс и Светлин Наков от СофтУни – че ни подкрепиха 
финансово

• Светлана Нанчева и Юрий Анджекарски от Професионален форум за образованието 
– че ни подкрепяха с идеи и по всички начини, за които се сетиха

• Сдружение за споделено учене ЕЛА (бивш Център за приобщаващо образование)

• Гьоте институт – че направиха възможно да гледаме прекрасния филм „Азбука“

• партньорите, които ни помагаха, информацията за нас да достигне до повече хора  
- Елица Винярчек от Аруна ПР и  
Петя Славова от dnes.bg

• всички водещи на работилници и специални 
гости

• преподавателите по история на педагогиката 
от Факултета по науки за образованието и 
изкуствата към Софийски Университет „Св. 
Климент Охридски“, както и на доц. Силвия 
Николаева, която оглавява Факултета по 
неформално образование

Заключение

http://www.adysfont.com
https://unicoms.com/
https://softuni.bg/
https://obrazovatelenforum.wixsite.com/pforumedu
https://www.ela-bg.eu/
https://www.goethe.de/ins/bg/bg/index.html
https://www.arunapr.com/bg/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/
https://www.dnes.bg/
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е • винарна Jivankin Wine, чиито лозови масиви се създадени преди повече от 10 години 

в региона на Мелник, че ни предоставиха възможност да допълним откриването на 
Фестивала с чаша ароматно вино.

Всички, които споделяха за нас, даваха ни съвети и напътствия!

И разбира се – ДОБРОВОЛЦИТЕ!

Илияна Михайлова, Катина Цолова, Найден Йотов, Лъчезар Гудев, Александра 
Велева, Цветомира Гергинова, Лидия Кулекова, Елвира Бахуля, Недю Караиванов, 
Мирослава Иванова, Зоя Пандева… вероятно има още, защото много хора дадоха по 
малко (или по повече) и така стана ГОЛЯМОТО :)

терариумите, които подарихме на водещите на работилниците,
изработени безвъзмездно от FINE ARC - Александра Велева

В случай че желаете да подкрепите продължението на Фестивала,
можете да направите дарение по следната банкова сметка, с основание "Фестивал":

Общност за демократично образование

IBAN: BG91STSA93000021870982,

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

https://www.finearc.net/?fbclid=IwAR1MUMiZpgpkVG890TVJmLX3Ml21INLWirXVoP1XuMOdmVaFJImbfygKzvA
https://www.facebook.com/jivankinwine/
https://www.finearc.net/?fbclid=IwAR1MUMiZpgpkVG890TVJmLX3Ml21INLWirXVoP1XuMOdmVaFJImbfygKzvA


За връзка с нас

E-mail: kinozaobrazovanie@gmail.com

Youtube канал: https://www.youtube.com/channel/UCG2lx8eeqB1BVHeojSvSKhQ/videos

FB страница: https://web.facebook.com/Kinozaobrazovanie/

По създаването на Сборника работиха:

Нели Керемидчиева, keremidchieva.nelly@gmail.com – увод, събитията от фестивала, 
работилници, изложба, заключение

Марта Златева, marta.zlateva@gmail.com – синтез дискусии

Цветомира Гергинова, tsvetomira.gerginova@gmail.com - материал за педагогика на 
сътрудничеството

Камен Киров, kamenkirow@gmail.com – материал за Ненасилствена комуникация в училище

Слав Славов, izgrevou@gmail.com – материал за Слънчева педагогика

Ваня Дункова, vaniadunkova@gmail.com – материал за Психомоторика

Лидия Кулекова и Anthony from Pexels - снимки

https://www.freepik.com/ - графични ресурси

Станимира Иванова, Илияна Михайлова, Грациела Щерева, Зорница Симеонова, 
Александра Велева и Ценка Кучева – редакция и корекция

Албена Радев – графично оформление и корекция

Фестивал „(не)Възможното образование" 2019 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!

Всички права на интелектуална собственост върху съдържание и материали, публикувани 
в настоящия Сборник са обект на закрила по Закона 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.

mailto:kinozaobrazovanie%40gmail.com?subject=%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%28%D0%BD%D0%B5%29%D0%92%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.youtube.com/channel/UCG2lx8eeqB1BVHeojSvSKhQ/videos 
https://web.facebook.com/Kinozaobrazovanie/
mailto:keremidchieva.nelly%40gmail.com?subject=%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%28%D0%BD%D0%B5%29%D0%92%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
mailto:marta.zlateva%40gmail.com?subject=%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%28%D0%BD%D0%B5%29%D0%92%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
mailto:tsvetomira.gerginova%40gmail.com?subject=%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%28%D0%BD%D0%B5%29%D0%92%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
mailto:kamenkirow%40gmail.com?subject=%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%28%D0%BD%D0%B5%29%D0%92%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
mailto:izgrevou%40gmail.com?subject=%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%28%D0%BD%D0%B5%29%D0%92%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
mailto:vaniadunkova%40gmail.com?subject=%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%28%D0%BD%D0%B5%29%D0%92%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.freepik.com/
http://aradev.com/BCARDS/albena/
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