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
Какво е резилианс?
Вродените и придобити съпротивителни сили на един човек да се справя в трудни ситуации.
Нашият опит:
Настоящата брошура е създадена в рамките на проект „Цялостен
подход за работа с деца и семейства, пострадали от насилие в
Югозападен регион“ с финансовата подкрепа на Фондация ОУК,
Швейцария. Една от целите, която си постави този проект бе
свързана с проследяване на метода Резилиънс, както и да изследва
дали детското участие прави училищната среда по- сигурна и
предсказуема.
В рамките на проекта три училища и една детска градина от град Перник
изследваха участието на децата в живота на училищата/детската градина.
Екип от учители, деца и изследователи направиха така, че децата да имат
възможност да участват по-спонтанно и в същото време по-организирано в
живота на образователната система. Те, децата, подпомогнати от възрастните,
направиха училищата си и детската градина по-интересни, по-сигурни, а
отношенията деца-учители-деца по-вдъхновяващи.
Брошурата е продукт от съвместната работа на Фондация „П.У.Л.С.“ Перник,
Нов български университет, децата и учителите.
Тази брошура е и естествено продължение на дългогодишната работа на
Фондация „П.У.Л.С.” с деца и младежи.

Въпрос: Детското участие в

училище – възможно ли е това?
Отговор: Да!
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!

Скъпи учители,
1. Детското участие не е предмет от учебния план и не изисква
поставяне на оценки.
2. Участието се възпитава. Не се отказвайте, ако се случи да работите
с деца, които не са свикнали да чуват мнението им.
3. Търсете подкрепа. Вие също имате нуждата да бъдете чути и
подкрепяни. Помислете кой ваш колега би искал да се включи във вашата
идея.
4. Изслушвайте децата, те винаги имат какво да кажат.
5. Всички деца имат идеи и могат да бъдат полезни.
6. Насърчавайте децата да мислят, позволете им
да вземат участие във въпроси свързани с учебния процес.
7. Позволете на децата да участват във всички
процеси на училищния живот – подготовка, планиране,
решаване и изпълнение.
8. Работата извън учебния план сближава, както
ученици с ученици, така и учителите с ученици.
9. Дръжте фокуса върху реализирането
на правото на участие на децата,
а не върху дейностите.
10. Бъдете готови да промените
първоначалните си очаквания за бързината,
мащаба или лесните цели на участието на децата.
По-малките и конкретни стъпки са началото на един
необра тим процес. Тук няма «провали», важен
е опита. Позволете си да «пуснете контрола».

Когато работим „с” „за” и „от” децата в училище
За много деца
училището е
единствената сигурна
Участието на
среда. Те създават свои
децата в различни
правила, които им
инициативи ги
дават сигурност и
прави по-уверени.
които те
Децата поемат
спазват.

отговорност и се
грижат за това
училището да
стане по-сигурно и
по-привлекателно

Близостта, която
създават помежду
си и с учителите,
увеличава
доверието и
намалява
лошото
Участието
създава поведение.

ПОЛЗИ ОТ
ДЕТСКОТО
УЧАСТИЕ

Учителите се
чувстват по-малко сами.
Тяхната роля се променя: от
възможности за
хора, които контролират личностно израстване,
спазване на правила, те се
развива нови
превръщат повече в хора,
компетенции, умения,
които подкрепят
води до инициативност,
развитието
ангажираност и
на децата.

учи на взаимно
уважение.

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

тел. : 076 / 60 10 10,
имейл: pulse.women@gmail.com,
интернет страница: www.pulsfoundation.org

