
В: Каква е ролята на директора в детското участие?
О: Директорът на училище е ключовият участник в насърчаването на 
детското участие. Той отваря вратите за нови инициативи както от 
учители, така и от ученици. Неговата подкрепа дава сигурност, която е 
основа на участието. 
Насърчавайки активността на учителите и децата, като слуша 
внимателно и  зачита опита им, въпросите им, колебанията им.

В: Каква е ролята на учителите в процеса?
О: Важно е участието на децата да бъде насърчено и от участващите 
учителите. Те, учителите, са във важна подкрепяща роля, съпътстваща 
творчеството и колебанието на ученика

В: Кой може да е изследовател в процеса на участие в училище?
О: Всеки. Всеки, участник в процеса – директор, учители, ученици и др. 
може да бъде изследовател и да изучава как участва, и да 
експериментира с нови стилове на участие. Изследователската роля 
помага на участниците да са любопитни към това, което се случва и да 
се учат от него. 

В: Каква е ролята на „изследователя”?
О: Ролята на изследователя е роля на човек, който стимулира участие в 
училище. Тази роля се изпълнява по-успешно като приемем, че 
училището не е само място, в което децата следват чужди правила. 
Повярвайте, че в училище децата създават свои планове и ги 
изпълняват. 

В: До колко е необходимо популяризирането на изявите в процеса на 
участието?
О: Изявата е важна част от участието. Създаването на възможности за 
публична изява на постиженията от инициативността, активността и 
примера на деца и възрастни създава усещане за удовлетвореност и 
успешност. Това е от съществено значение за развитието на участието 
като процес и въвличането на повече хора в този модел на работа с 
деца и млади хора. 

В: Кой може да бъде участник в участието?
О: На практика всеки – ученик, учител, директор, родител.
Важно е да знаем, че участието винаги е доброволно. 
Включването на „непослушни ученици”, 
„недоволни учители”, „активни или пасивни 
родители” и др.  е алтернатива за справяне с 
трудни ситуации в училище. Насърчете участието 
на тези групи в различни училищни активности. 

В: Участието развива ли нови умения?
О: Категорично ДА � 
В процеса на участие деца и възрастни развиват нови различни умения 
и компетенции. Учат се да бъдат динамични, адаптивни и отговорни. 
Плановете се променят, развиват, а понякога и провалят. Важно е 
участниците да имат свободата да се колебаят, да вземат решения, да се 
отказват и започват нови неща.  Подкрепата на директорите е от 
съществено значение в този процес. 

В: Кой финансира участието?
О: Насърчавайте децата и учителите да търсят външно финансиране 
на идеите си. Ако намерите възможност да инвестирате в тях – 
направете го! Това ще ентусиазира още повече участниците. 

! Не се съмнявайте в успеха на проект, който стимулира участие. 
Когато осигурите пространство, в което 
очаквате то да се случи, се намират ентусиасти 
да го използват.

! Не забравяйте, че когато реализирате или
 предприемате инициатива, която насърчава 
детското участие не е важен продукта от 
проекта/инициативата, а участието само 
по себе си! 
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КАК ДА ПРЕВЪРНЕМ УЧИЛИЩЕТО В 
ЖЕЛАНО МЯСТО 

ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДЕТСКО УЧАСТИЕ 
В УЧИЛИЩЕ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Какво е детско участие: 
отговора от книжката на Дейвид Бисет
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О: Ролята на изследователя е роля на човек, който стимулира участие в 
училище. Тази роля се изпълнява по-успешно като приемем, че 
училището не е само място, в което децата следват чужди правила. 
Повярвайте, че в училище децата създават свои планове и ги 
изпълняват. 

В: До колко е необходимо популяризирането на изявите в процеса на 
участието?
О: Изявата е важна част от участието. Създаването на възможности за 
публична изява на постиженията от инициативността, активността и 
примера на деца и възрастни създава усещане за удовлетвореност и 
успешност. Това е от съществено значение за развитието на участието 
като процес и въвличането на повече хора в този модел на работа с 
деца и млади хора. 

В: Кой може да бъде участник в участието?
О: На практика всеки – ученик, учител, директор, родител.
Важно е да знаем, че участието винаги е доброволно. 
Включването на „непослушни ученици”, 
„недоволни учители”, „активни или пасивни 
родители” и др.  е алтернатива за справяне с 
трудни ситуации в училище. Насърчете участието 
на тези групи в различни училищни активности. 

В: Участието развива ли нови умения?
О: Категорично ДА � 
В процеса на участие деца и възрастни развиват нови различни умения 
и компетенции. Учат се да бъдат динамични, адаптивни и отговорни. 
Плановете се променят, развиват, а понякога и провалят. Важно е 
участниците да имат свободата да се колебаят, да вземат решения, да се 
отказват и започват нови неща.  Подкрепата на директорите е от 
съществено значение в този процес. 

В: Кой финансира участието?
О: Насърчавайте децата и учителите да търсят външно финансиране 
на идеите си. Ако намерите възможност да инвестирате в тях – 
направете го! Това ще ентусиазира още повече участниците. 

! Не се съмнявайте в успеха на проект, който стимулира участие. 
Когато осигурите пространство, в което 
очаквате то да се случи, се намират ентусиасти 
да го използват.

! Не забравяйте, че когато реализирате или
 предприемате инициатива, която насърчава 
детското участие не е важен продукта от 
проекта/инициативата, а участието само 
по себе си! 
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1. Детското участие не е предмет от учебния план и не изисква 
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експериментира с нови стилове на участие. Изследователската роля 
помага на участниците да са любопитни към това, което се случва и да 
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Важно е да знаем, че участието винаги е доброволно. 
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ПОЛЗИ ОТ 
ДЕТСКОТО 
УЧАСТИЕ
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Децата  поемат 
отговорност и се 
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За много деца 
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Не сте сами в приключението
 „Детско участие”

Вие може да получите 
професионална подкрепа, ако 

искате да стимулирате 
детското участие във Вашето 

училище / детска градина



Удовлетворението и удоволствието  от провокирането 
на детско участие става навик, от който трудно може 
да се отучи (а и няма нужда, това е полезен навик). В 
същото време участието иска грижа и подкрепа. 

Ако сте решили да предприемете подобно начинание, 
такава грижа и подкрепа можете да получите от 
Фондация „П.У.Л.С.“- Перник,  също така може да ви 
предостави  и обучение  за:

   

                Детско участие и методи за 
насърчаването им

Резилианс и начини да го използваме

Изследователската работа и 
ролята й в стимулиране на детско 
участие
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води до инициативност, 
ангажираност и 
учи на взаимно 

уважение. 

тел. : 076 / 60 10 10,
имейл: pulse.women@gmail.com, 

интернет страница: www.pulsfoundation.org 


