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CAPs
Children As Philosophers

За проекта: 

Чрез серия от съвместни дейности, проектът CAPs – Children As 
Philosophers /”Децата като философи“/  имаше за цел да развие умени-
ята и компетенциите на персонала при използването на стратегии и 
инструменти, основаващи се на проучвания, които подкрепят и разви-
ват уменията на децата за философско мислене.
Ключовите стратегии и дейности, научени по време на съвместните 
обучения на персонала, бяха внедрени в училищата.
Тази публикация, организирана в трите тематични области  на проекта, 
заедно с една за дейностите по обмен на ученици, показва свършената 
работа  в резултат на през двете години на проекта.
Повече подробности за стратегиите и дейностите, посочени в тази 
брошура, могат да бъдат намерени в раздела за ресурси на уебсайта на 
проекта.
Можете да научите повече за проекта и да получите достъп до допъл-
нителни материали на адрес:

http://www.childrenasphilosophers.com
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Принципи на 
философията и 

креативното мислене 
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Име на дейността Преподаване чрез творчески мисловни карти 

Тематична 
област

Принципи на философията и креативното 
мислене

Описание на 
дейността

Тази дейност беше извършена по време на 
курсовете за визуално описание.  
Тя включваше използването на два комплекта 
карти, за да помогне на участниците да генерират 
творчески идеи за преподаване, които да приложат  
в училището си.
Един комплект карти „Визуално описание“ 
съдържаше „идеи“ или теми, които бяха обхванати 
по време на учебната седмица, като новини, 
ситуационни комедии,  дизайн на герои, изкуство, 
комикси и др.
Другият набор от карти „Възможности“ съдържаше 
теми, свързани с грамотността като разбиране, 
драма, фонетика, четене, писане и т.н. Те са наречени 
„Възможности“, защото предлагат възможност за 
нови идеи при преподаването на всяко понятие 
върху картите по един творчески начин. Всяка група 
взе една карта „Визуално описание“ (предмет) и 
една карта „Възможност“.
След това групата обсъди и формулира идеи за това 
как преподаването на  карта „Възможност“ може да 
бъде постигнато чрез карта „Визуално описание“. 
Пример за това са идеи как да преподават разбиране 
(карта „Възможност“) чрез използване на комикси 
(карта „Визуално описание“).
Всяка група направи мисловна карта и след това 
обсъди коя идея най-добре би съответствала в 
техния контекст. След това те разгърнаха идеята и 
подготвиха пълен план за урок.
В действителност, мисловната карта може да бъде 
описана като концепция, докато избраната идея 
може да бъде описана от гледна точка на това как 
тя ще бъде приложена в класната стая.
Въпреки че тези карти са специфични за курса за 
визуалното обучние с разказване, те могат да бъдат 
адаптирани за използване и по  други предмети.
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Примери за мисловни карти, създадени чрез творчески мисловни карти 

Творчески мисловни карти за визуално описание
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Име на дейността Изложба за визуална комуникация

Тематична 
област

Принципи на философията и креативното 
мислене

Описание на 
дейността

Тази дейност беше извършена по време на курсов за 
обучение на персонала за цяла седмица: „Визуално 
описание“, „Благополучие“, „ИКТ“, „Обучение в 
горите“, „Творческо преподаване“ и др.
Тя беше използвана като оценка в края на седмицата 
за обобщение на обучението и за разработване на 
план за действие за прилагане на нови техники, 
преживени и научени по време на обучението в  
училищата на участниците.
По време на дейността участниците работиха 
в групи от по 6-8 души. На всяка група се дава 
хартиена покривка с флумастри. 
На отделна маса членовете на групата имаха достъп 
до различни материали, включително естествени 
материали, когато дейността беше проведена на 
открито.
Обучителят показа следното:

За какво си мислиш?

Визуално представете ключовите елементи на 
това, което сте видели, почувствали, наблюдавали, 

живели през тази седмица…

Използвайте снимки / символи повече от думи!

Групите получиха 45 минути, за да завършат 
задачата си. 
В края на 45-те минути всяка група от своя страна 
прикани другите групи да споделят и обяснят своята 
изложба. 
На другите групи беше дадена възможност да 
задават допълнителни въпроси и да правят 
допълнителни коментари.
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Примери за изложби в края на седмицата 

Индивидуална мисловна карта на изложба
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Име на дейността Утопия 

Тематична 
област

Принципи на философията и креативното 
мислене

Описание на 
дейността

Дейността, наречена “Утопия”, беше приложена с 
ученици от шести и седми клас. 
Децата бяха помолени да седнат в кръг.
За да подпомогне поведението на учениците 
и структурата на сесията, учителят използва 
„Респектометър“
Елементите на „Респектометър“ са:
Седнете добре (тялото е готово за учене)
Изслушвайте се един друг
Погледнете човека, който говори
Редуваме се
Покажи мислене
Използвайки бялата дъска, децата създадоха  
„Респектометър“ като термометър със скала и 
наблюдаваха и  оценяваха тези елементи на 
сесията, използвайки самия инструмент. 
Един (невидим) “говорещ жетон”, който децата 
показваха, че имат, им позволяваше да се редуват  и 
да говорят. Тази структура позволи на фасилитатора 
(учителя) да се отдръпне и да наблюдава децата, 
докато те ръководеха / управляваха собствената си 
сесия много компетентно.
Проведена е  въвеждаща игра „Игра с име“, която 
цели да отпусне децата и да ги накара да слушат, 
мислят и реагират бързо един на друг.
„Игра с име“:
Стоейки в кръг, избрано дете (дете А) казва името на 
друго дете (дете Б) и двамата се приближват един 
към друг, пресичат средата на кръга и разменят 
местата си в кръга. Детето Б тогава казва името 
на друго дете (дете В) и по същия начин сменят 
местата си. По време на сесията това продължи, 
докато всички деца не се смениха.
След тази загряваща активност, децата бяха 
помолени да седнат около голяма карта, лодка и 
глобус, които учителят е осигурил за тази дейност.
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Децата разсъждават и мотивират своите решения за това какво да вземат на острова.
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Име на дейността Утопия 

Тематична 
област

Принципи на философията и креативното 
мислене

Описание на 
дейността

След обучението в Италия през декември 2017 г. 
принципите на „Утопия“ бяха разпространени сред 
персонала на Bliss Charity School. 
На персонала беше разяснено, че за тази дейност 
децата са помолени да седнат около голяма карта, 
лодка и глобус, които учителят е осигурил.
Казано им е, че ще пътуват до нов необитаем остров 
и този остров ще се нарича „Утопия“. 
На децата след това им беше казано, че всеки може 
да избере един предмет, който да вземе със себе 
си. Децата нарисуваха или написаха тези неща 
на хартия. Тези елементи бяха споделени с целия 
клас и след това децата бяха помолени да групират 
предметите.

Целият клас може да вземе само 5 предмета и те 
трябваше да гласуват за 5 неща, които искат да 
вземат.
От децата се очакваше да разсъждават и да 
мотивират отговорите си. Използвайки творческото, 
критичното и съвместното мислене, дискусията 
беше съсредоточена около тези обосновки и 
аргументи.
Използвайки жетон за гласуване, децата 
индивидуално гласуваха и обясняваха мотивите си.
Беше предложено на персонала всеки клас в 
училището да участва в проекта за утопия.
Беше договорено, че проектът ще се развива 
седмица в седмицата и че се очаква класовете да 
имат различен напредък в проекта, тъй като всеки 
клас отговаря по различен начин. 
Очакванията бяха определени и съгласувани 
между персонала и бяха обсъдени процедурите за 
докладване.
Срещата включваше ролята на персонала за 
дейностите, представени по време на обучението в 
Италия.
След това те обсъдиха възможни модели на 
изпълнение в тяхното училище. Дискусията засегна 
също и времето и продължителността, които всеки 
клас би изразходвал седмично за проекта.
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Персоналът по време на обучението 

Описание на 
дейността

Персоналът сподели, че по-големите деца могат да 
рисуват и създават свой собствен утопичен остров, 
докато при по-малките ще бъде осигурена голяма 
карта и лодка.

Персоналът обсъди факторите, които могат да 
бъдат взети предвид по време на проекта:
• току-що е открит необитаем остров и децата 

имат възможност да се преместят там;
• децата да решат какво ще вземат
• децата да решат кого да вземат
• децата да решат дали възрастните ще бъдат 

допуснати до острова
• какъв тип настаняване ще има
• правила за техния остров
• Кой ще управлява острова?
• последствия при нарушаване на правилата
• търговия
• какво би се случило, ако на острова дойде 

неизвестен човек.
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Име на дейността Остров „Утопия“

Тематична 
област

Принципи на философията и креативното 
мислене

Описание на 
дейността

Тази дейност бе проведена с  деца на възраст 5 
години.
Децата, заедно с учителя си, седяха в кръг. След 
това учителят помоли децата да си представят 
остров, където да живеят много добре.
След това им беше показана снимка на остров и 
учителят им зададе въпроси като:
• Какво ни трябва?
• Какво не искаме да донесем?
• Къде трябва да построим къщите си?
• Кой определя правилата?
• Какви са правилата, от които се нуждаем?
• Какво се случва с тези, които не спазват 

правилата?

След като обсъди тези въпроси с децата, учителят 
въведе някои нови въпроси: „Какво става, ако 
крадец пристигне на острова и поиска молба за 
убежище? Какво ще стане, ако каже, че иска да ни 
даде всичко, което е откраднал от други хора?
Децата обсъдиха тези въпроси за известно време и 
не можаха да намерят компромис.
Въпросът всъщност беше толкова интересен за 
децата, че спонтанно го обсъждаха през следващите 
дни.
За по-нататъшно улесняване на дискусията, 
учителят им чете книга с картини, наречена „Кадифе” 
от Силвана Д‘Анджело и Антонио Маринони, която 
разказва историята на един много странен крадец, 
който краде не предмети, а истории и миризми.

Проблемът с крадеца още не е решен. Все още 
има съмнения и различия в мненията, които децата 
продължават да обсъждат.
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Детайли  на остров „Утопия“

Детайли  на остров „Утопия“: рисунки на крадеца и книгата „Кадифе“. 
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Име на дейността Нищо в повече

Тематична 
област

Принципи на философията и креативното 
мислене

Описание на 
дейността

Тази дейност беше проведен с  деца на възраст 5 
години.
Децата бяха запознати с цитат на философа Солон, 
„Нищо в повече“. 
Децата след това обсъдиха какво мислят това и 
какво означава за тях.

След дискусията учителят помоли децата да 
построят много, много висока кула с дървени 
кубчета.
Когато кулата се срутила, учителят помолил децата 
да обяснят защо това се е случило и стимулирал 
дискусия около идеята за „граници“.

В следващите дни учителят въвежда и други 
дейности, свързани с темата. Първо, той помолил 
децата да помислят какво може да се случи, ако 
някои части от тялото са твърде големи и помолил 
децата да нарисуват примери и да помислят за 
последствията от това.
След това е създаден чертеж на термометър, който 
измерва „излишъци“ в различни ситуации и децата 
са помолени да обърнат специално внимание на 
всяка ситуация и ако чувстват, че нещо преминава 
границата, те трябва да я докладват на другите.
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Децата се опитват да построят възможно най-висока кула с дървени 
кубчета.

Някои от кулите в края на дейността 
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Име на дейността Загадки за въвеждане принципите на 
философията 

Тематична 
област

Принципи на философията и креативното 
мислене

Описание на 
дейността

След съвместната среща за обучение на персонала 
в Модена тази дейност беше проведена с група от 
17 учители от детските градини.

След кратко въведение за това как да се ангажира 
философска дискусия с децата, учителите бяха 
поканени да образуват три малки групи. На всяка 
група бе представена философска загадка:

- Изявлението на Солон „Нищо в повече“
- Историята на Амартя Сен – „Три деца и флейта“
- Притчата на Езоп за концепцията за границата

Учителят беше поканен да обсъди:
- как да се въведе загадката за децата
- какви въпроси биха поставили те пред децата, за 
да стимулират дебата
- какви съмнения ще въведат, за да насърчат 
разговора

След това трите групи се срещнаха и всеки един 
от говорителите  групата докладва резултатите 
от дискусията си на останалите учители. След 
това разговорът се съсредоточи върху това кои 
философски концепции са от решаващо значение 
във всяка от трите загадки и от това как да се 
помогне на децата да развият собствените си 
разсъждения за тях.

Групата, която обсъждаше изявлението на Солон 
„Нищо в повече“, както и тази, която се фокусираше 
върху баснята на Езоп относно понятието за граница, 
каза че идеята за границата е ключов момент в 
тяхната дискусия. Концепцията за справедливост е 
от решаващо значение за третата група.
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Учителите, присъстващи на сесия проведена от Лука Мори

Описание на 
дейността

• За да представят тези теми на малки деца (на 
възраст от 3 до 6 години), учителите обмислят 
практически дейности, които биха могли да 
помогнат на децата да ги преживеят в реална 
житейска ситуация.

• 
• След дебата учителите бяха поканени да 

представят загадката, върху която са се 
фокусирали в класната си стая.
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Име на дейността Къща в парка 

Тематична 
област

Принципи на философията и креативното 
мислене

Описание на 
дейността

Тази дейност е била проведена с  група деца 
на възраст 4 години, по време на сесия с 
продължителност 1 час.

Първо децата бяха попитани дали са си представяли 
някога, че се махат  и  отиват да живеят някъде 
другаде. Те започнаха да обсъждат къде ще отидат 
и защо.

След това учителят помоли децата да си представят, 
че всички могат да се преместят заедно в нова 
къща за няколко дни и ги попита каква трябва да 
бъде новата къща. Те обсъдиха как да организират 
пространствата и как да споделят дейности в 
къщата.

Тогава дойде въпросът за домашните правила и 
децата обсъждаха как да се гарантира, че всички 
спазват правилата. Те също така говориха за 
това какво да правят в случай, че някой наруши 
правилата, а също бяха разгледани въпросите, 
свързани с правосъдието и използването на сила.
 
След свободен разговор между децата, учителят 
предложи да направят „карта“ на дейностите и 
поведението, които са обсъждали, като ги разделят 
на „добри“ и „лоши“, „полезни“ и „опасни“, за да 
живеят щастливо заедно. 
Картата заприлича като игра „Змии и стълби във 
вода“. Пътят започна от къщата в парка и стигна 
до кутия с медали; във всяка стъпка децата могат 
да решат дали дадено действие е добро (стъпка 
напред) или лошо (стъпка назад).
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Децата, играейки „Змии и стълби“ във водата“, която те си създадоха след 
дискусията
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Име на дейността Какво е емпатия? Какво е сътрудничество? 

Тематична 
област

Принципи на философията и креативното 
мислене

Описание на 
дейността

Общо 456 деца на възраст между 6 и 11 години са 
участвали в дейности, свързани с метапознание.
През септември и октомври бяха проведени редица 
дейности, свързани с емпатия и сътрудничество. 
Учителят обясни на децата, че емпатия означава 
да се поставят в чужди обувки и да виждат нещата 
през очите на другите…
• да  виждат ситуация от чужда перспектива
• да оценяват различна или противоположна 

гледна точка
• да се опитват да разберат мнение и идеи, които 

са различни от техните
• От децата бяха получени следните определения 

за емпатия:
• „Не правете на другите това, което не бихте 

искали да направят на вас!“
• Поставих се в обувките на някой друг
• приятелство
• разбиране
• изслушване
• грижа
• добро
• уважение
• мисъл за другите
• „Вие се отнасяте към другите като към вас.“
• „Осъзнаваме за какво се тревожат“
• доброта
• чувства към другите
• толератност
Сътрудничество
Разгледахме начините, по които децата могат да си 
сътрудничат в екипни дейности, наблюдавахме и 
научихме какво означава сътрудничество:
• да постигнете цел, която не можете да 

постигнете сами
•  да се реши задачата по-бързо
•  да се преговаря и да постигне споразумение с 

другите
• подкрепа на хората в затруднение.
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Снимки, представящи двете концепции. Децата в действие

Описание на 
дейността

Децата бяха включени в определянето на нагласите 
и уменията от тяхна гледна точка.

От децата бяха получени следните определения за 
сътрудничество:

•  „Приятел в нужда се познава!“;
• „Всички за един, един за всички!“
• съвместна дейност
• групови проектис други
• комбиниране на идеи
• приятелството носи мир
• поддържане
• приемане на идеи
• помощ на другите
• работим заедно
• споделяне
• общуване
• приемане на различни идеи
• слушане на други мнения
• уважение
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Име на дейността “Dangle”

Тематична 
област

Принципи на философията и креативното 
мислене

Описание на 
дейността

Децата седят в кръг и гледат кратък филм, наречен 
„Dangle”

https://vimeo.com/channels/618647/46383515

Късометражният филм е за човек, който се изкачва 
по хълм, там намира въже, висящо от небето. Той не 
знае какво да прави, но накрая решава да дръпне 
въжето. Светлините изгасват. Той го дърпа отново и 
светлините светват. Той си играе с въжето, докато 
въжето пада на земята и светът остава в тъмнината. 
Той бяга много уплашен.
След гледане на видеото повечето деца казаха, 
че са се изненадали и озадачили. Емоцията, която 
идентифицираха, беше страх, казвайки, че не се 
чувстват добре като гледат филма, без да знаят 
какво може да се случи накрая.
Децата бяха разделени на групи по четирима и бяха 
помолени да споделят мислите си за филма.
Тогава, в рамките на своите групи, децата написаха 
философски въпрос, вдъхновен от късометражния 
филм.
Тези въпроси бяха представени, обсъдени и 
поставени на земята в кръга.
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Децата, гледайки филма. 
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Име на дейността Философите

Тематична 
област

Принципи на философията и креативното 
мислене

Описание на 
дейността

Децата започнаха да четат за философите 
Аристотел, Платон, Сократ в книгата „Tänk stort“ на 
Петер Екберг и Йенс Ахлбом.
Те обсъждат различни „случаи“ от всеки философ, 
като сравняват приликите и разликите.
След това децата работят в групи, за да изработят 
плакат, изследват и обсъждат различните философи 
и добавят цитати от философите.
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Книгата, която използвахме 
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Име на дейността Пустинният остров

Тематична 
област

Принципи на философията и креативното 
мислене

Описание на 
дейността

Децата получиха задача, основана на следния 
сценарий:
„Вие сте заседнали на пустинен остров заедно с 
още четирима души.
Един ден се появява пакет с 5 кг храна. Как ще 
разделите храната между всички и защо?“
Хората на острова с вас са на различна възраст, пол 
и имат различни нужди.
Децата работиха индивидуално и трябваше да 
мислят сами  и след това да записват своите мисли 
и решения.
След това всяко дете имаше възможност да разкаже 
на останалата част от класа за своите решения и 
защо са ги взели. 
Накрая децата се разделят на групи, за да обсъдят 
повдигнатите въпроси. Много от децата имаха много 
интересни и разнообразни мисли около проблема.
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Обсъждане по групи за пустнинния остров
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Име на дейността Дейности по разпространение след съвместното 
обучение на персонала в Модена (Италия)

Тематична 
област

Принципи на философията и креативното 
мислене

Описание на 
дейността

По време на първото съвместно обучение на 
персонала в Модена партньорите по проекта 
посетиха „Scuola dell‘infanzia - Modena Est“, за да 
се вдъхновят от многото различни философски 
дейности, които се провеждат успешно в тази 
детска градина.
В една група стана ясно, че дори и най-малките 
деца вече познават някои от известните философи 
и техните мисли.
Тази идея беше взета и разпространена  по време 
на нашата среща.
В началото на урока философът Аристотел и 
твърденията му за приятелство бяха представени 
на третокласниците от началното училище в Кам.
Използвана е и известната книга „Малкият принц“ 
на Антоан дьо Сент-Екзюпери, която съдържа 
твърдения за приятелство, като „Истински се вижда 
само със сърцето. Същественото е невидимо за 
очите.“
Децата бяха запитани какво мислят, че би могло да 
се разбира под това твърдение.
В последната част на урока децата обсъдиха 
мислите си за приятелство, проявявайки голям 
интерес към дискусиите.
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Стимул 1 по темата – Аристотел 

Стимул 2 по време на дискусията
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Име на дейността
„Утопия за деца“ – разпространение след 
съвместното обучение на персонала в Модена 
(Италия)

Тематична 
област

Принципи на философията и креативното 
мислене

Описание на 
дейността

Една от най-успешните и интересни дейности 
на първото съвместно обучение на персонала в 
Модена беше дейност, наречена „Утопия“,

Една от групите в детската градина прекара един 
следобед в проучване на идеята за остров „Утопия“. 
Тяхната задача беше да „населят“ и „да оборудват“ 
този остров - беше им позволено да решат кой може 
да живее на острова, дали възрастните също могат 
да бъдат там, кои неща са разрешени и кои трябва 
да бъдат забранени.
Децата обсъждаха много живо и се научиха да се 
изслушват един друг и да правят компромиси.
През втората половина на следобеда те нарисуваха 
своя остров „Утопия” на голям лист хартия, в който 
бяха включени всичките им идеи и решения. 
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Дискусия за това как да се организира “Утопия” - първите мисли по тази 
тема

Финална картина на „Утопия“, направена от децата в предучилищна 
възраст
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Име на дейността „Утопия за учители“

Тематична 
област

Принципи на философията и креативното 
мислене

Описание на 
дейността

След обучението на персонала в Модена се 
проведе среща за разпространение. Около 22 
учители участваха в обучението, което включваше 
две презентации.
Първата презентация показа на учителите 
различните инструменти и подходи, които те могат 
да използват в ежедневната си работа, за да 
развият критичното мислене на децата. Учителите 
бяха обучени в различни стилове на учене, “Какво, 
ако?“ - концепция, брейнсторминг и др.
След това учителите бяха запознати с дейностите, 
свързани с „Утопия за деца“.  Това включва 
инструкции и въпроси, които учителите могат да 
използват в училище, когато започнат да преподават 
философия с децата си.
Готови материали и готовитбанери с острова, които 
бяха подготвени от учители и деца от училището, 
бяха раздадени на учителите за поставяне в 
класните стаи.
Всички учители в училището планираха да внедрят 
уроци по философия в учебната програма.
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Разпространение на наученото от обучението по време на учителска 
среща

Презентация на „Утопия“
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Име на дейността „Утопия за деца“

Тематична 
област

Принципи на философията и креативното 
мислене

Описание на 
дейността

В резултат на обучението на персонала в Модерна 
ние въведохме дейността, свързана с остров 
Утопия за различни класове на възраст между 8 и 
12 години.
Сесиите отнеха 3 часа седмично.

Децата бяха организирани в кръг и учителят започна 
разговора.
„-Нека си представим, че в океана е открит непознат 
и необитаем остров. Нека сега предположим, че 
имаме възможност да се преместим там и да го 
направим добро място за живеене“.
Използвайки инструмент за говорене, децата имаха 
задълбочен  разговор за остров Утопия. Това бе 
последвано от поредица от различни дейности, 
свързани с техния остров.
Например, децата бяха помолени да нарисуват 
следните дейности:
Основни нужди: Нарисувайте острова, както искате. 
Опишете климата, природата, растителността, 
животните. Опишете как бихте организирали 
задоволяването на вашите основни нужди.
Повечето деца решават да нарисуват своя собствен  
остров.
Неща от цивилизацията: Направете списък с 
неща от цивилизацията, които искате да имате на 
острова. Оценете какво е необходимо и защо.
Как ще организираме живота си? Нарисувайте 
или опишете как живеем на острова.
Закони: Ако решите да имате закони, напишете 
защо ви трябват и какви ще бъдат те. Ако решите 
да не го правите, напишете защо.
Правителство: Ако решите да имате правителство, 
напишете защо. Ако решите да не го правите, 
напишете защо.
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Сесия „Утопия за деца“

Описание на 
дейността

Пари: Ако решите да имате пари, напишете защо. 
Ако решите да няма, напишете защо.
Нарисувайте или напишете валутата - каква е 
нейната стойност, какво може да се купи с нея?
Училище: Ако решите да имате училище, напишете 
защо. Ако решите да няма, напишете защо.
Институции: Ако решите да имате институции, 
напишете какви ще бъдат те и как ще бъдат 
управлявани. Ако решите да не го правите, 
напишете защо.
Приятели: Напишете списък с приятелите си на 
острова.
Нови хора: Напишете какво бихте направили, 
ако забележите, че на острова идват нови хора. 
Как си ги представяте? Опишете как ще срещнете 
новодошлите. Ще промените ли нещо, което вече е 
организирано от вас?

Децата бяха много развълнувани от тази дейност. 
Те наистина харесаха дейностите, свързани с 
остров „Утопия”, защото развиха творчеството и 
въображението си.
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Метапознание
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Име на дейността Свързване на хората, мозъка и ученето

Тематична 
област Метапознание

Описание на 
дейността

Тази дейност беше извършена по време на 
обучителна сесия по общата тема за благополучието. 
Тя беше използвана като въвеждаща дейност, 
което доведе до разбирането на това какво е 
творчество и метапознание и въздействието им 
върху разбирането на децата за собственото им 
обучение.
Дейността включваше използването на кълбо 
прежда и голямо пространство, където обучителите 
можеха да стоят в кръг.
Обучаващият започна като изтъкна нещо за себе 
си, нещо с което се гордее и даде причина, напр. 
страст. 
Ако някой намереше  нещо общо, вдигаше ръка и 
обучителят, държейки края на връвта, хвърляше 
кълбото на този човек.
Човекът, улавящ топката, потвърждаваше това, 
което намира и в себе си и след това добави още 
нещо и  хвърли топката на нов човек, който вдигна 
ръка, за да покаже общ интерес.
Дейността продължи по този начин и в кръга започна 
да се изгражда мрежа / мрежа от низове.
След като всички завършиха, обучителят помоли 
групата да си представи, че мрежата представлява 
мозъка и неговите неврологични връзки.
След това обучаващият помоли участниците от 
едната страна от кръга да реагират физически 
на специфична емоция, като страх, щастие и т.н., 
докато все още държат част от струната. Движения 
като треперене от страх или скокове от щастие 
генерираха реакция в другата част на мрежата. 
По този начин обучаващият накара групата да 
разбере и да обсъди как емоциите и мозъчните 
функции могат да повлияят на начина, по който 
действаме в живота и следователно как това може 
да повлияе на начина, по който се учим.
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Създаване на мрежа 

Групова дискусия върху учителски практики как метапознанието влияе върху 

обучението на учениците
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Име на дейността „Бягаща диктовка“

Тематична 
област Метапознание 

Описание на 
дейността

Тази дейност беше извършена по време на различни 
курсове, но предимно по време на учебните курсове 
за визуално обяснение. 
Тя беше използвана за започване на дискусия за 
уменията и компетенциите, от които различните 
ученици може да се нуждаят, за да завършат 
успешно задачата. 
Учителят е избрал снимка и текст (това може да е 
страница от детска книга) и ги постави в предната 
част на класната стая на маса, която далеч от 
децата.
След това преподавателят е разделил класа на 
групи от около 6-8 участници.
След това всяка група е избрала: 2 „секретари“, 1 за 
записване и 1 за изготвяне.
Останалата част от групата бяха „бегачи“.
Половината от тях запомнят и докладват какво 
е написано в  текста, а другата половина  -  какво 
виждат на снимката.
Когато бяха готови, двама бегачи от всяка група 
(един за текста и един за снимката) се затичаха в 
предната част на класа и разгледаха картината 
или текста. След това те се затичаха обратно към 
групата си и описаха или диктуваха на съответния 
секретар това, което са видели или прочели.
Когато първите двама бегачи се върнаха в групата 
си, още двама бегачи щяха отидоха отпред и 
повториха процеса. 
Само на секретаря е позволено да пише или рисува.
Участниците бяха насърчавани да докладват тихо 
на секретарите, за да не се чуят други групи.
Първата група, която завършва задачата, се затича 
към обучителя и позвъни на звънеца, който показва 
края на дейността.
След като звънецът беше натиснат, обучителят 
раздаде копие от изображението и текста за всяка 
група, за да провери точността на работата си.
Това позволи на всяка група да прегледа няколко 
аспекта, включително всякакви стратегии, 
използвани по време на задачата.
Това също им помогна да определят уменията 
и компетенциите, които децата биха могли да 
притежават, когато изпълняват подобни задачи и 
как могат да подобрят своята работа.
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„Бегачите“ запомнят информация

„Секретарите“ възпоизвеждат снимката и текста, подаден им от „бегачите“. 
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Име на дейността “Dangle”

Тематична 
област Метапознание 

Описание на 
дейността

Преди да влязат в класната стая, учителят постави 
въже, висящо от тавана.

Децата влязоха в стаята и бяха помолени да седнат 
на столове в кръг и да гледат този кратък филм:
https://www.literacyshed.com/the-thinking-shed.html.

Късометражният филм показва един човек, който 
се изкачва по хълм, където намира въже, висящо 
от небето.

Любопитството надделява в него и той решава да 
дръпне въжето.

Последствието от неговото действие е, че всички 
светлини изгасват в света. Той повтаря това и отново 
идват. За съжаление, той го издърпва твърде много 
пъти и въжето пада от небето на земята, оставяйки 
света в тъмнина.

Децата бяха помолени да затворят очите си и да 
помислят върху филма, който току-що бяха видели. 
След това по двойки децата обсъждаха това, което 
са видели.

Редувайки се,  децата от своя страна изказаха 
първите си мисли за филма и всякакви  въпроси, 
които може да е предизвикал.

След това, в групи от по 4, децата написаха 
философски въпрос, вдъхновен от късометражния 
филм.
Тези въпроси бяха представени,  обсъдени и 
поставени на земята в кръга.

След това на всяко дете се дават два жетона за 
гласуване и се иска да поставят жетоните си на 
двата въпроса, които смятат, че ще генерират най-
добрата философска дискусия.
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Децата, които взимат участие в тази дейност

Описание на 
дейността

Въпросът с най-много гласове беше написан на 
флипчарт за групата, която трябваше да обсъди.
Децата поставят ръцете си в кръга, ако искат да 
предложат своята гледна точка. 
Децата бяха насърчавани да критикуват идеите на 
всеки един по конструктивен и творчески начин.
Учителят е действал като фасилитатор, като се 
намесва само когато е необходимо, и да доведе 
дискусията до завършек. 
Най-накрая децата редувайки се децата изказаха 
своите финални мисли. 
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Име на дейността „Бягаща диктовка“

Тематична 
област Метапознание 

Описание на 
дейността

Тази дейност беше извършена след обучението 
в Румъния и беше използвана за насърчаване 
на децата да помислят върху уменията си за 
метапознание. По-специално, сътрудничеството, 
задаването на въпроси, самоуправлението, 
стратегиите за запаметяване, извличането и 
предаването на информационни умения бяха от 
особено значение за тази сесия.
Учителят проведе дискусия за задачата, която 
трябва да бъде изпълнена, преди да вземе клас 
извън училището, където децата бяха разделени на 
4 отбора.
Преди тази дейност, учителят е избрал текст, 
свързан с една от текущите теми в класа и ги 
поставя в края на детската площадка.

Всеки екип трябваше да избере 1 „секретар“ за 
надписване на текста, докато останалата част от 
групата беше организирана като „бегачи“, които щяха 
да стигнат до текста, да извлекат информацията и 
да докладват за текста на секретаря.

Само на секретаря беше позволено да пише.

Първата група, която завърши задачата, трябваше 
да застане тихо зад текста, така че учителят знаеше, 
че са приключили.

След като всички екипи завършиха, учителите 
заведоха децата обратно в класната стая и 
проведоха рефлексивна дискусия за това как 
са работили като екип, за да изпълнят успешно 
задачата.

Копие от оригиналния текст беше раздадено на 
четирите екипа. След това всеки отбор маркира 
текста си за точност и пунктуация.
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„Секретарят“ описващ текста

Децата,  които участват в дейността 
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Име на дейността Вратата на идеите 

Тематична 
област Метапознание

Описание на 
дейността

Тази дейност беше проведена с  деца на възраст 4 
години.
Децата бяха помолени да седнат в кръг и учителят 
започна дискусия, като помоли децата да си 
припомнят някои от дейностите и дискусиите, 
които са имали в клас през предходните седмици, 
свързани с идеята за „граници“.
След това той ги попитала:
• Откъде идват идеите според вас?
• Как ги откривате?
• Идеите идват ли, когато сте сами или в група?

По време на дискусията, която последва, някои 
деца казаха, че идеите идват през врата, която имат 
в ума си.
След това учителят реши да построи врата, 
изработена от твърд картон. Родителите бяха 
помолени да помогнат, като те бяха информирани 
за причината за изработването на тази врата. ,
Когато вратата беше готова, учителят я постави в 
класната стая.
В следващите дни децата бяха помолени да минат 
през вратата, преди да седнат в кръг и да започнат 
нова философска дискусия.
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Родителите строят и рисуват „истинската” врата на идеите

Децата обсъждат идеи чрез „истинската” врата на идеите
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Име на дейността Размишлявайки в група или сами?

Тематична 
област Метапознание

Описание на 
дейността

Тази дейност беше проведена с деца на възраст 5 
години.

Учителят помоли децата да седнат в кръг и им 
прочете книгата „Какво правите с една идея?” от 
Коби Ямада.
Тогава той стимулира дискусия, като пита децата:
• Имате ли понякога смешни идеи, които идват в 

ума ви? Какви?
• Имате ли понякога в ума ви някои странни 

идеи? Какви?
• Имате ли някакви идеи в ума си, които не ви 

харесват? Какви?
• Има ли някакви идеи, които харесвате, но 

вашите приятели не харесват?
• Имате ли някакви идеи, които харесвате, но 

вашите учители не харесват?
• Когато приятелите Ви не харесват някои от 

вашите идеи, ще им ги кажете ли все пак?
• Има ли някакви идеи, които са се оказали много 

важни за Вас?
След около 30 минути дискусия в клас, учителят 
написа някои от отговорите на децата на  бележки и 
ги залепи на дъска в класната стая. След това той 
помоли децата да затворят очи и индивидуално да 
помислят за собствените си отговори. След около 
5 минути децата бяха помолени да отворят очите 
си и бяха разделени на групи. После те проведоха 
групова дискусия за идеите си за около 10 минути,

И накрая, учителят попита децата дали самият 
размисъл е по-лесен от обсъждането в група и 
защо.
След 15 минути разговор учителят обобщи 
отговорите и приключи дейността.
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Децата размишляват сами

Децата, дискутиращи разликата между това да размишляваш сам или в група
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Име на дейността Светът, в който се чувстваш добре

Тематична 
област Метапознание

Описание на 
дейността

Тази дейност се проведе с група деца на възраст 
6 години, по време на  сесия с продължителност 1 
час.

Децата седнаха в кръг и учителят им показа малък 
лист хартия с написано на него съобщение:
• Здравейте деца, пиша това съобщение от друг 

свят, който е толкова пълен с толкова много 
неща, че вече не мога да остана тук. Можеш ли 
да ми помогнеш?“

След това учителят покани децата да изразят 
собствените си мнения за посланието, като ги 
стимулира  да анализират образа на „свят, пълен с 
толкова много неща“ и да се постави в обувките на 
подателя.

След дискусия децата решиха да изработят някои 
решения, които биха могли да помогнат на техния 
приятел да подреди света си, за да живее по-добре. 
Те решиха да идентифицират две различни групи 
неща: тези, които трябва да се изхвърлят и тези, 
които трябва да се запазят.
Децата също се опитаха да си представят всички 
възможни проблеми, с които може да се сблъска 
техният приятел в света. Децата обсъждаха и 
възможността други хора да живеят с него.
Те решиха да му изпратят някои предложения за:
• Как да управлявате ежедневните си дейности
• Как да  отговори на необходимостта от правила
• Как да живеем мирно с приятели.
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Децата по време на дебата 
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Име на дейността Моят тотем

Тематична 
област Метапознание

Описание на 
дейността

Тази дейност беше проведена с  група деца на 
възраст 6 години в 90-минутна сесия.

Децата бяха помолени да се разделят на двойки, 
като изберат приятел, когото вече познават. 
В средата на стаята децата намериха картонен 
тотем, наподобяващ животно. След това учителят 
покани децата да си представят тотема като нещо 
като „мъдър водач“ за деня.

След това учителят помоли децата да обсъдят 
със своя партньор характеристиките и аспектите, 
с които те най-често се идентифицират. Някои 
въпроси помогнаха на разговора:
• Ако сте животно, какво би било то?
• Ако сте естествен елемент (като дървета, 

растения и зеленчуци), какво ще бъде?
• Ако вашият партньор може да избере животно 

или елемент като такъв, какво би избрал?
• Ако родителите Ви могат да избират животно 

или елемент като Вас, какво биха избрали?

След като обсъдиха по двойки, децата бяха 
поканени да нарисуват свой собствен тотем, 
избирайки характеристиките и аспектите, които са 
били идентифицирани и те са разпознали сами в  
себе си.
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Дете рисува нейния собствен тотем 

Децата работят заедно 
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Име на дейността Важната книга 

Тематична 
област Метапознание

Описание на 
дейността

Децата седяха в кръг, учителят им каза, че ще гледат  
кратък филм за важна книга. Учителят ги помоли да 
помислят за някои функции, които тази книга може 
да има. Учителят написа отговорите на голям лист 
хартия. След това те изгледаха видеото.
https://www.youtube.com/watch?v=IS6F2EBWyk4 
Историята е за списък на обекти и природни 
явления (лъжица, трева, дъжд и др.) и техните най-
важни характеристики. Учителят помоли децата да 
помислят за качествата и целите на всеки обект, 
представен в историята  и да помислят за  причина, 
поради която той е важен и специален.  Учителят 
зададе следните въпроси:
• Какви са причините?
• Кои са причините за това как изглежда?
• Кои причини говорят какво прави?
• Кои причини Ви накараха да се учудите?
• Кои причини Ви изненадаха?

След това децата бяха помолени да помислят и да 
напишат кратък текст, озаглавен „Важното за мен“.
Те написаха текстовете си, учителят ги събра  и 
направи книга, която по-късно беше показана в 
училище. 
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Децата по време на работа 
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Име на дейността Летящите книги 

Тематична 
област Метапознание

Описание на 
дейността

Децата гледаха филма “Летящите книги” и бяха 
помолени да напишат това, което чувстват и мислят, 
докато го наблюдават.

След филма те проведоха метакогнитивна дискусия, 
основана на метода, научен по време на обучението 
в  Румъния, на въпроса „Какво ще стане, ако думите 
изчезнат“?

Оказа се, че това е много добра дискусия с много 
мисли и размишления около въпроса. Децата 
показаха добри умения за сътрудничество в рамките 
на групата и от четирите последни въпроса успяха 
най-накрая да псотигнат съгласие по един въпрос.
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Групова дискусия по въпроса „Какво ще стане, ако думите изчезнат?“
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Име на дейността „Бягаща диктовка“

Тематична 
област Метапознание

Описание на 
дейността

Децата направиха „Бягаща диктовка“ в клас, 
използвайки книга, наречена „Абракадабра“ 
от Ленарт Хелсинг, но всяка книга с текст и 
изображения, подходяща за възрастовата група, 
може да бъде избрана от учителя.

Учителят намери подходяща страница в книгата и я 
постави отворена в далечния край на класната стая, 
така че страницата да не може да бъде видяна от 
децата.
Децата бяха разделени на групи от най-малко 
четири. На тях им бяха дадени различни задачи в 
групата - едно дете ще бъде „секретар“, едно дете ще 
бъде „художник“, а останалите ще бъдат „бегачите“, 
които трябваше да бягат и събират информацията 
за групата.
„Бегачите“ в трябваше да се впуснат към отворената 
книга, да погледнат внимателно или текста, или 
изображенията, да запомнят част от нея и след това 
да се върнат при своя „секретар“ или „художник“ и 
да прошепнат подробностите, които могат да си 
спомнят. На бегачите не се разрешава да пишат или 
да рисуват, те могат да комуникират само чрез реч.
Това действие продължи за определен период 
от време (според решението на учителя според 
трудността на текста и / или образа).
Когато времето изтече, групите споделиха своите 
рисунки и текст помежду си, като отбелязаха 
точности и неточности и обсъдиха като цяло как се 
чувстват по отношение на задачата.



61

Избор на снимки и текст
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Име на дейността Метапознание за учители

Тематична 
област Метапознание

Описание на 
дейността

След обучението на персонала в Клуж-Напока 
се проведе среща за разпространение. Около 40 
учители участваха в обучението.

Първата презентация беше  теоретичната част  за 
принципите на метапознанието и за това как можем 
да ги приложим в нашето училище.
След това на групата бяха представени различни 
ежедневни учебни дейности и инструменти, които 
да помогнат за приложение на дейности, свързани 
с метапознание сред децата.

Една от дейностите беше урок по философия за 
децата, който помогна на учителите да разберат 
по-добре как принципите на метапознанието могат 
да бъдат преподавани чрез критично и творческо 
мислене.
Някои готови материали бяха дадени на учителите, 
които  да използват и да поставят в класните си 
стаи.
Всички решихме, че  новият проект на училището 
за следващата година  ще бъде свръзан с 
метапознание и че всички учители в началното 
училище ще планират да приложат дейности за 
метапознание  в своите уроци през  следващата 
година.
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Учителите по време на дейността 
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Име на дейността „Бягаща диктовка“

Тематична 
област Метапознание

Описание на 
дейността

Дейността „Бягаща диктовка“, която беше 
представена по време на  второто съвместно 
обучение на персонала в Клуж, беше приложена с  
децата.
Децата вече бяха запознати с версия на тази дейност, 
но тази нова задача включваше допълнително 
измерение с използването на изображение.
В класическа диктовка, текстът е разделен на малки 
раздели, които учителят разпространява в класната 
стая. Задачата на децата е да избягат до мястото, 
да погледнат внимателно частта от текста и да я 
запомнят. Те се връщат на мястото си и записват 
текста, който са запомнили. След това те отиват на 
друго място, четат текста, запомнят го и се връщат 
назад и записват това, което са прочели и запомнят. 
Това продължава до приключване на всички секции.
Вариантът на тази дейност включваше добавяне 
на изображение към задачата. Децата трябва 
внимателно да гледат образа, да го запомнят и да 
пресъздадат образа, който са видели.
Тази дейност е нова за учениците и те намират 
за много вълнуващо да нарисуват картината в 
допълнение към самото писане на текст.
Тази дейност може да се използва и в детската 
градина, преди децата да се научат да пишат и 
четат. Тя може да помогне на децата да изразят себе 
си, да развият памет и да усетят детайлите, както и 
езиковата си компетентност, която е особено важна 
за децата- мигранти.
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Децата бяха силно ангажирани да запомнят възможно най-много детайли от 
картината

Децата се забавляваха много, рисувайки картини
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Име на дейността Разпространение след второто съвместно 
обучение на персонала в Клуж (Румъния)

Тематична 
област Метапознание

Описание на 
дейността

Беше проведена среща за разпространение  между 
учители, за да се представят дейностите, проведени 
на съвместните обучения на персонала в Клуж.
Философията трябва да бъде представена 
на децата в детските градини в Германия, но 
все още не е установена практика навсякъде. 
Учителите следователно проявиха голям интерес 
към дейностите и с нетърпение очакваха новите 
материали, които ще бъдат изготвени в хода на 
проекта.
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След презентацията участниците имаха важна дискусия

В срещата на екипа участваха около 20 ръководители на детски градини
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Име на дейността „Изрази себе си“

Тематична 
област Метапознание

Описание на 
дейността

Тази дейност беше проведена в училище след 
обучението на персонала в Клуж.

Учителят показа на децата четири картини.
Първата снимка показва лабиринт, втората - стълби, 
третата - кула, последната - мост. Тогава всяко 
дете трябваше да помисли за това коя картина 
идентифицира начина, по който се учи в училище.
Снимките бяха поставени на пода и децата стояха 
до снимката, с която се идентифицираха.
 
След това всяка група обсъди защо са избрали 
да бъдат в тази конкретна група. Те също така 
обсъдиха общите елементи между четирите картини 
и различните начини, по които децата учат.
След това представител от всяка група обясни 
на целия клас основните характеристики на този 
тип учене. Когато последната група завърши с 
представянето, на децата беше било позволено 
или да останат в тяхната група, или да променят 
мнението си и да се присъединят към друга група, 
ако смятат, че начинът на учене им е по-добър.
Тази дейност позволи на децата да осъзнаят, 
че промяната на мнението  не е грешна, ако има 
основателни причини да се направи.
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Учениците избират картина, представяща начина, по който те учат в училище 
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Име на дейността Метапознание   

Тематична 
област Метапознание

Описание на 
дейността

След обучението на персонала в Клуж беше 
проведена дейност за разпространение. Около 10 
учители участваха в обучението.
На учителите беше разказано за добрите практики, 
свързани с метапознанието и бяха показани 
различните дейности и използвани материали.

Учителите планират да използват тези материали 
и да подготвят подобни дейности на български 
език, за да ги използват в ежедневната си работа в 
училище.



71

Учителят обяснява добри практики, свързани с метапознание по време на среща с 
учители 

Учителите разглеждат материалите, донесени от обучението в Клуж 



72



73

Социална философия
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Име на дейността Да помогнеш на планетата лист по лист

Тематична 
област Социална философия

Описание на 
дейността

Тази дейност беше извършена през едноседмичен 
курс за обучение на персонала на тема „Идеи за 
развитие на глобалната учебна програма“.

Тя беше използвана като начин за насърчаване на 
учителите да помислят какви действия предприемат 
ежедневно относно своята социална отговорност 
към планетата. Тази дейност може да се използва 
с децата, за да им помогне да развият чувството си 
за отговорност към планетата.

На участниците бяха дадени лепящи бележки и 
бяха помолени да помислят за действие, което са 
предприели в този конкретен ден, което може да 
помогне да се спаси света.

След това те бяха помолени да залепят листчето си 
към очертанията на дървото  на стената.

След това участниците бяха насърчавани да 
помислят за бъдещите си действия и съзнателно да 
мислят дали биха могли да направят нещо, за да 
подпомогнат ежедневно околната среда.

На групата като цяло беше дадена възможност 
да зададе допълнителни въпроси и да направи 
допълнителни коментари и да помисли как биха 
могли да използват дейността в собствените си 
училища.
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Пример за групово обсъждане на ежедневни действия за спасяване на света

Учителите записват техните ежедневни действия
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Име на дейността Глобалната перспектива

Тематична 
област Социална философия

Описание на 
дейността

Тази дейност беше извършена по време на 
едноседмичен курс за обучение на персонала 
на тема „Идеи за развитие на глобалната учебна 
програма“.
Тя беше използвана като начин за насърчаване на 
учителите да помислят как биха могли да помогнат 
на децата да развият разбирането си по теми като 
бедността, богатството, уважението, приемането.
Дейността изискваше участниците да работят в 
групи от по 6-8 души. На всяка група беше дадена 
хартиена покривка. 
Всяка група беше помолена да изготви компас 
с 4 специфични ключови думи във всяка точка 
на компаса: социален, естествен, който решава, 
икономически.
След това участниците научиха, че техният компас 
осигурява рамката, която ще им помогне да се 
противопоставят на възприятията и да ги насърчат 
да задават въпроси, свързани с всяка ключова 
област на изследване.
На всяка група беше предоставена снимка като 
стимул и им беше възложено да изработят въпроси, 
свързани с всяка ключова област на техния компас.
Групите имаха 20 минути, за да изпълнят задачата, 
след което те размениха снимката си с другата 
група и задачата беше повторена.
След това групите бяха помолени да споделят 
своите въпроси, свързани с всяка снимка, 
която им е била дадена и имаха възможност да 
определят как, въз основа на житейския опит, 
предварителните познания, предположения и т.н., 
тяхната интерпретация на стимула ще се различава 
и ще има възможност да променят въпроса си.
На групата като цяло беше дадена възможност да 
разсъждава и да задава допълнителни въпроси и 
да прави допълнителни коментари.
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Обсъждане между учителите 

Примери за групово разработване на  въпроси, свързани с всяка ключова област на 

проучване
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Име на дейността Игри, свързани със социалната философия 

Тематична 
област Социална философия

Описание на 
дейността

Тази дейност беше извършена след обучението на 
учители в Швеция.
Първо, на половината клас беше казано да излезе 
извън класната стая и да изчака по-нататъшни 
инструкции.
След това учителят обясни, че децата в класната 
стая ще бъдат мишки; ще се държат като мишки и 
ще бъдат много плахи и уплашени, ако някой говори 
с тях.
След това учителят излезе от класната стая и каза 
на другата половина от класа, че ще бъдат лъвове. 
Те щяха да влязат в класната стая като лъвове - да 
действат така, сякаш са крале на джунглата; горди 
и силни.
След това „лъвовете“ влязоха в класната стая в 
ролята си; много шумно и агресивно. „Мишките“ 
избягаха и се скриха и бяха много тихи, без да се 
осмеляват да се доближат до „лъвовете“.
След известно време учителят спря децата и те 
излязоха от роля. След това се смениха и „мишките“ 
излязоха  навън и „лъвовете“ останаха в класната 
стая. След това учителят обясни на „лъвовете“, че 
те ще бъдат охлюви и ще се движат много бавно и 
мирно и се опитват да се скрият безшумно. 
Тогава учителят излезе навън и каза на „мишките“, 
че сега са горили - големи, смели и управляващи 
джунглата, като не позволяват на животните да им 
пречат. След това „горилите“ влязоха в класната 
стая, биейки се по гърдите си и шумно скачайки 
наоколо, а „охлювите“ бавно се опитваха да се 
скрият без никакъв звук.
След минута учителят спря играта и децата излязоха 
от ролята си. Те седяха тихо и се замислиха за 
дейността. Те обсъдиха как се чувстваха като силно  
животно, за разлика от тихото животно. 
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Описание на 
дейността

След това разговорът се промени и децата 
разговаряха за това как са се чувствали, когато 
са били охлюв или мишка, лъв или горила; те 
обсъждаха ситуации, когато се чувствали като 
мишка и са били твърде плахи, за да говорят с деца, 
които са се държали като горилите на детската 
площадка или в коридорите в училище.

По същия начин те обсъдиха ситуации, когато се 
чувствали като горили или лъвове и са търсели 
само такива като тях. 

След това разговорът стана по-философски, те се 
поставяха в други обувки и обсъждаха негативите 
и вредата, които това поведение може да донесе. 
Също така те обсъдиха как тяхното поведение 
може да се промени и как те могат да помислят 
върху това как другите деца могат да се чувстват на 
детската площадка и в класната стая. 

Ученици като горили и охлюви
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Име на дейността Игри, свързани със социалната философия 

Тематична 
област Социална философия

Описание на 
дейността

Тази дейност беше проведена след обучението на 
учители в Швеция.
Първо, на децата в класа беше дадена цветно 
лепящо листче и им се казваха правилата, които се 
прилагат за всеки: ако получат синьо лепящо листче 
те щяха да бъдат игнорирани от децата, когато 
ги поздравят; ако получат жълто лепящо листче, 
децата ще ги поздравят, като казват „Здрасти“ и  
само това; ако получат розово лепящо листче, ще 
получат фантастичен поздрав от децата.
След това децата вървяха из стаята и отговаряха 
един на друг според правилата по-горе. След 
няколко минути учителят спря децата и те 
промениха цветовете - това се случи още веднъж, 
така че всички деца получиха поздрав според всеки 
цвят.
Учителят най-накрая спря децата, те седнаха и и 
бяха попитани как се чувствали посрещнати според 
правилата с всяко цветно лепящо листче. Тогава 
децата имаха време да обмислят и обсъдят заедно 
как всеки цвят ги кара да се чувстват.
След това разговорът естествено се превърна в 
философска дискусия за обществото и децата 
обсъдиха различни ситуации, в които са били и са 
се чувствали по начина в играта. 
След това продължиха да обсъждат как биха 
могли да помогнат на други деца, които може би се 
чувстват игнорирани на детската площадка и какво 
могат да направят, за да гарантират, че никой не се 
чувства така в училището си.
Те разговаряха за това да се направи зона на 
детската площадка с пейка, където децата могат 
да отидат, ако се чувстват изоставени и тъжни, а 
другите ще знаят и ще могат да им помогнат.
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Децата се поздравяват взаимно според цветното листче
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Име на дейността Връзката 

Тематична 
област Социална философия

Описание на 
дейността

След съвместното обучение на персонала в 
Швеция, тази дейност беше представена на децата.
Учителят стимулира дискусия за приятелството, 
като прочете книгата „Птиците“ от Германо Зуло на 
децата.
След тези дискусии за приятелство, учителят 
помоли децата да се разделят на двойки и им 
раздаде цветни писалки.  
Децата бяха помолени да направят връзка и да 
създадат баланс с помощта на писалките. Първата 
връзка трябваше да бъде направена, като  използват 
ръцете им (длан с длан), след това техните глави и 
след това корема си. 
След това учителят ги помоли да направят някои 
малки движения, като например да се опитват да 
вървят назад и напред, да се огъват и т.н.

Учителят помоли децата да се разделят на малки 
групи и да свържат всички членове на групата с 
писалките и да се опитат да направят същите малки 
движения.

И накрая, учителят помолил целия клас да се 
свърже заедно като една голяма група и да опита 
някои движения.

След приключване на дейностите, учителят даде 
на децата няколко минути да помислят за това, 
което са направили, за трудностите, с които са се 
сблъскали и дали им е по-трудно да работят по 
двойки или в голяма група.

Децата бяха помолени да споделят идеите си 
подредени в кръг и размишляваха върху важността 
и предизвикателствата на връзката между хората.
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Децата работят по двойки 

Децата работят в група 
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Име на дейността Килим на героя

Тематична 
област Социална философия

Описание на 
дейността

Тази дейност беше извършена след обучението на 
учители в Швеция.

Децата бяха помолени да седнат в кръг. Учителят 
постави син килим на пода в средата на пода. 

Учителят помоли децата да помислят за това кого 
наричаме герой и насърчи децата да споделят 
своите идеи.

След това учителят помоли децата да помислят 
за едно преживяване, когато се чувствали като 
герой, например когато помогнали на някого или са 
действали смело или мило с другите.

Децата, които обичаха да споделят опит, бяха 
помолени да застанат на „Килима на героя“ и да 
кажат на групата какво са направили, което ги е 
направило герои. 

За да насърчи децата, учителят е моделирал 
дейността, като е първият, който споделя опита си 
като герой, след което децата го следват.

Тази дейност доведе до позитивна атмосфера, в 
която децата бяха насърчени да покажат доброто 
си поведение и качества и да говорят за себе си по 
позитивен и конструктивен начин.

И накрая, учителят помоли децата да споделят 
своите идеи за дейността и как се чувстват, когато 
разказват своя опит.
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Учителя показва дейността 

Децата споделят техния опит, когато са се чувствали герои 
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Име на дейността Дилемата на таралежа 

Тематична 
област Социална философия

Описание на 
дейността

Тази дейност беше проведена с група деца на 
възраст от 4 до 5 години по време на 60-минутен 
семинар.

Немският философ Артър Шопенхауер написал 
в своята „Парерга и Паралипомена“ притча за 
дилемата на един таралеж. Баснята е подходящо 
адаптирана за децата и им е прочетена от учителя.
„За да се отърват от студа, някои таралежи решават 
да спят заедно, но щом се приближат, те се 
нараняват от собствените си бодли и са принудени 
да се отдалечат. След това те трябва да потърсят 
„правилното“ разстояние, за да не страдат от студа 
и да избегнат нараняване. „
 
Децата, седнали в кръг, бяха помолени да 
коментират баснята и да обсъдят решението, което 
трябва да приемат таралежите, за да разрешат тази 
дилема. Те също бяха запитани какво мислят за 
израза „търсете правилното разстояние“.

След това децата бяха помолени да помислят за 
възможното съществуване на подобни ситуации 
в ежедневието си. Те обсъдиха контраста между 
необходимостта да се живее заедно с другите и 
необходимостта да не се нараняват помежду си със 
съответните им характеристики и поведение.
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Учениците, готови да чуят дилемата на таралежа 
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Име на дейността Метафората на Кант за проходилката

Тематична 
област Социална философия

Описание на 
дейността

Тази активност беше проведена с  група деца на 
възраст от 6 до 7 години по време на 60-минутна 
сесия.

Децата бяха помолени да седнат в кръг и им бе 
разказана метафората за проходилката, чрез която 
Кант илюстрира изхода от това да се чувстваш 
незначителен пред предприемане на  действие и 
получаване на  автономия. 

След това децата бяха помолени да изброят някои 
примери за ситуации, в които смятаха, че някои 
неща са „твърде трудни за извършване“, ситуации, 
които те смятали „никога няма да могат да направят“ 
и ситуации, които накрая „успяха да направят“.
Следващата дискусия помогна на децата да 
разберат, че нещата, които изглеждат трудни за 
някои хора, всъщност са лесни за някои други.

След това децата бяха помолени да „преподават“ 
неща, които са били в състояние да направят, на 
тези, които все още не могат и обратно.

Тази дейност спомогна за по-нататъшното развитие 
на желанието на децата да си сътрудничат и 
да се подкрепят взаимно в преодоляването на 
ограниченията и слабостите.
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Децата обсъждат неща, които изглеждат много трудни, но които сега могат да 

направят
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Име на дейността Говори-слушай

Тематична 
област Социална философия

Описание на 
дейността

Тази дейност беше проведена с четири групи 
деца по време на философски сесии. Децата бяха 
помолени да посочат няколко неща, които ги карат 
да се чувстват уважавани в училище, у дома и сред 
приятели. Децата назоваха неща като: да ги слушат, 
да се взима под внимание мнението им, да не ги 
прекъсват, когато говорят.
След това учителят раздели класа на две групи:  
група №1 и група № 2. Тогава бяха образувани 
двойки – дете от група №1  с дете група №2. 
Първата част на играта се състоеше  в  следното: 
дете от група №1 говореше за хоби, филм, книга 
и т.н., а  дете от група №2 не показваше интерес. 
След минута се размениха.  Тогава учителят записа 
какво са направили, за да не проявят уважение и 
как се чувстват, когато са  игнорирани.

Втората част на играта се състоеше в свободен 
разговор, в който трябваше да проявят интерес 
към партньора си. Отново, учителят записа своите 
наблюдения за това, което са направили, за да 
проявят интерес и как се чувстват като са изслушани. 
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Учениците в действия

Наблюдения на учениците
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Име на дейността Ръка за ръка 

Тематична 
област Социална философия

Описание на 
дейността

Тази дейност беше проведена с  група деца на 
възраст 9 години.
Учителят раздели децата на групи по четири и даде 
на всяка група голям лист хартия с форма на ръка 
върху нея.
След това децата имаха няколко минути в групата 
си да говорят за себе си, за своите интереси, за 
нещата, в които са добри, за любимите си предмети 
и т.н.
След дискусията, използвайки големия лист хартия, 
всяко дете записа на един пръст на ръката  нещо 
за себе си, което е различно от другите деца в 
тяхната група, например, „Аз съм добър читател“ / 
„Аз съм добър във футбола“ / „Имам три домашни 
любимци“. 
След това те бяха помолени да напишат в дланта на 
ръката нещо, което откриха, че имат общо помежду 
си.

И накрая, всяка група сподели своята “Ръка” 
с останалата част от класа и учителят насочи 
дискусията  за различията между децата, за 
нещата, които имаха общо и за значението на 
разнообразието във всяка общност.
„Ръцете“ бяха поставени из класната стая.
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Децата говорят за техните интереси

Една „ръка“ показана в класната стая
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Име на дейността Дървото 

Тематична 
област Социална философия

Описание на 
дейността

Децата на възраст от 5 до 6 години бяха помолени 
да седнат в кръг и им беше казано да си представят, 
че са семена.
След това учителят им разказа една история, в 
която децата са малки семена, които израстват 
като красиви, фини дървета. Един ден идва човек и 
отсича всички дървета в гората.

След това учителят ги пита:
- „Какво ако се отсечат всички дървета?“
На пода учителят беше поставил три различни 
хартии - едната е рисунка на щастлива усмивка, 
една с рисунка на тъжна усмивка, а третата беше 
рисунка, показваща и двете. Децата бяха помолени 
да изберат рисункта,  който предпочитат и да се 
преместят до нея. След това трябваше да кажат 
защо са избрали да отидат в тази рисунка. 

Тогава учителят помоли децата да си представят 
още веднъж, че са дървета. Този път ще бъдат 
изсечени само някои от дърветата – тези,  които ще 
бъдат използвани за изработване на мебели или за 
изграждане на къщи.
След това учителят ги попита:
„Добре ли е да отсичаш дървета в гората?“
„Как се чувствахте, когато бяхте „отсечени“?“

След това децата отново избират до коя рисунка да 
застанат. Накрая се проведе дискусия за техните 
мисли и чувства по отношение на темата. 
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 5- и 6-годишни деца 
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Име на дейността Смесен зоопарк

Тематична 
област Социална философия

Описание на 
дейността

За тази дейност децата бяха разделени на две 
групи.
След това учителят помоли едната група да излезе 
извън класната стая.
На всяка група се каза отделно, че те ще играят 
ролята на животно само чрез езика на тялото. 
Те могат да използват звуци, за да илюстрират 
животното, но не им е позволено да говорят по 
време на ролевата си игра.
На всяка група бяха дадени няколко минути да вземе 
решение какво животно да изиграят. Те обсъдиха 
как биха действали и какви шумове биха издавали.

След това двете групи се сляха в една и започнаха 
да се разхождат из класната стая, като изпълняват 
ролята на своето животно. След няколко минути 
учителят ги помоли да спрат и попитаха децата 
дали могат да разберат кое животно е било избрано 
от другата група.

Дейността се повтаря още веднъж, като всяка група 
избира различно животно.

След това всички деца седнаха в голям кръг и 
обсъдиха различните роли, които са изпълнявали и 
как са се чувствали, докато извършват тази дейност.

Някои от обсъжданите идеи предизвикаха въпроси 
като:
„Някои животни заемат много пространство, същото 
ли е и с хората?“
„Как се чувстваш като малко невинно животно в 
сравнение с голямо опасно животно”?
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Децата в действие 
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Име на дейността Разпространение на дейностите след 
съвместното обучение на персонала в Швеция

Тематична 
област Социална философия

Описание на 
дейността

Като част от последното съвместно обучение на 
персонала, шведската организация „Приятели“ 
представи някои много интересни теми и дейности 
за учителите, които да внедрят в техните училища.

Беше обсъдена темата за тормоза, приятелите и 
сигурността, с особен акцент върху децата мигранти 
в клас. Тази тема е особено важна, тъй като 
половината от децата в класната стая са мигранти 
и конфликтите, произтичащи от различни религии и 
култури не са необичайни в общността.

Децата бяха запитани дали могат да си спомнят 
всякакви случаи или ситуации, в които са били 
приети или почувствани маргинализирани или дори 
изключени.
Някои деца описват ситуации, в които се чувстват 
неудобно. Често е имало такива ситуации в 
училище, а понякога дори и в детска градина. След 
това те се опитали да открият възможните причини 
за тези чувства.

След това децата бяха попитани дали са се 
маргинализирали или са се отнесли несправедливо 
към другите. На тях им беше дадено време 
да обмислят поведението си и да помислят за 
причините за своите действия. Заедно децата 
обмислиха как да подобрят класовия климат и към 
кого да се обърнат за търсене на помощ.

Приятелите и семейството бяха посочени като 
най-големите помощници и поддръжници, с които 
децата се чувстваха най-добре.
Накрая децата бяха помолени да нарисуват 
любимото си място или любим човек, докато слушат 
тиха, медитационна музика.
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„Моето любимо място, моя любим човек“

„Неприятно усещане“
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Име на дейността „Аз съм герой“ и „Сляпо броене“

Тематична 
област Социална философия

Описание на 
дейността

След третото съвместно обучение на персонала, 
тези две дейности бяха представени на бъдещите 
социални работници по време на тренировъчна 
сесия с намерението да ги предоставят на децата, 
за които се грижат. 

„Аз съм герой“
Учителят започна, като помоли работниците да 
седят в голям кръг. В средата той постави малък 
килим. След това им беше казано, че могат да 
стъпят на килима, ако могат да кажат, че са 
направили нещо добро, например, помогнали на 
възрастен гражданин от другата страна на улицата, 
купили са  супа за бездомник или са утешили дете, 
което се е изгубило. 
Първоначално мнозина смятаха, че е много трудно 
да се поставят в позицията на „герой“. Много от тях 
показаха задръжки, когато трябва да се хвалят пред 
целия клас. Малко по малко обаче бяха добавени 
нови примери за добри дела.

„Сляпо броене“
Работниците от детските заведения бяха помолени 
да седнат в кръг и да затворят очи. Един човек 
започна с извикване на номер и всеки от тях 
трябваше да извика друг номер, който е по-голям от 
предишния. (и всеки номер в ред от числа трябваше 
да бъде споменат, т.е. 1,2,3,4,…). Ако двама души 
извикаха един и същ номер или ако някой номер 
беше пропуснат, трябваше да започнат отначало.
Целта на тази игра е да се изброи доколкото е 
възможно и позволява на участниците да покажат 
своята емпатия и чувство за общност.
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„Сляпо броене“ 

„Килим на героя“
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Име на дейността Различни, но равни 

Тематична 
област Социална философия

Описание на 
дейността

Тази дейност беше проведена с децата след 
съвместното обучение на персонала в Швеция.

На децата им беше даден лист хартия и химикал. 
След това те бяха помолени да помислят нещо 
необичайно и уникално за себе си и да го напишат 
на лист хартия.
След това децата сравниха отговорите си, като 
споменаха различни качества.
След това, като клас, те трябваше да обсъдят и да 
намерят нещо общо, нещо, което всички те биха 
могли да направят.

Накрая, с учителя като фасилитатор, последва 
дискусия. Учителят помогна на децата да осъзнаят 
важността на многообразието, където зачитането 
на другите, разбирането на мненията на другите и 
приемането на „различни“ хора са толкова важни. 
На училищно ниво това е особено важно, за да се 
улесни преходът за децата от малцинствата и те да 
се почувстват част от училищната общност.
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Децата пишат и сравняват техните мисли и идеи

Децата пишат нещо, което е уникално за тях
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Име на дейността Дилемата на фотографа 

Тематична 
област Социална философия

Описание на 
дейността

Тази дейност беше осъществена след съвместното 
обучение на персонала в Швеция. Тя е предназначена 
да повиши съзнанието и съпричастността на децата.

Учителят започна, като помоли децата да седнат в 
кръг и да чуят една история.
Историята е за фотограф и елен. Еленът е заседнал 
на железопътната линия. Фотографът смята, че 
може да направи прекрасна снимка на това животно.
След това децата бяха помолени да запишат какво 
биха направили в тази ситуация: фотографът се 
нуждае от „перфектния“ кадър, но той е изправен 
пред дилема, защото може или да спаси елена от 
влак, или може да се опита да направи перфектна 
снимка.

Всички деца разговаряха за това, което са написали 
и последва дискусия с учителя. Техните мисли и 
мнения бяха записани от учителя, който стигна до 
заключението, че всички деца ще спасят животното.



105

Решенията на децата

Децат мислят и пишат за дилемата на фотографа
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Ученически обмен 
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Име на дейността Поезия: „Аз вървя с моята игуана“ от Брайън 
Моузес

Тематична 
област

Принципи на философията и креативното 
мислене 
Метапознание  
Социална философия

Описание на 
дейността

Тази дейност беше извършена след като 
Обединеното кралство беше домакин на ученически 
обмен.  По идея на британския екип по време на 
обмена бяха включени известни стихотворения. 
Първо децата (включително групата деца, 
участващи в обмена) слушаха и гледаха как 
Брайън Моузес изпълнява стихотворението си 
„Аз вървя с моята игуана“ на интерактивната бяла 
дъска. Те изучиха думите, ритъма и движението. 
Тогава децата от всяка държава бяха включени в  
смесени национални групи, за да слушат и научат 
стихотворението.
След това децата излязоха навън  и практикуваха 
четене на стихотворението  заедно с барабани. 
Те включиха действия успоредно с ритъма на 
барабана. 
След това групите се редуваха да изпълнят 
стихотворението на другите деца. На всяка група 
беше предоставена обратна връзка за това какво е 
добро в изпълнението и как биха могли да подобрят 
работата си.
Тогава децата имаха време в своите групи да се 
замислят за своите изпълнения и да се подготвят 
за окончателно представяне пред цялата група.
След като децата от обмена си тръгнаха, децата от 
Обединеното кралство така се радваха да работят 
и изпълняват тази поема заедно с други,  че решиха 
да я изпълнят пред цялото училище и пред родители 
на годишното лятно тържество. 
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Децата изпълняват  „Аз вървя с моята игуана“

Децата от 5. клас изпълняват крайната версия на стихотворението 
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Име на дейността Creating a self-portrait in the style of a famous artist

Тематична 
област

Принципи на философията и креативното 
мислене 
Метапознание  
Социална философия

Описание на 
дейността

Тази дейност беше извършена след като 
Обединеното кралство беше домакин на ученически 
обмен.  Тя включваше използването на портрети 
на известни художници - идея, споделена от 
българския екип.
Първо, децата изучиха собствените си снимки. След 
това всяко дете изследва и изучи автопортретите на 
известни художници от цял свят. Те разгледаха как 
творците са използвали творческия цвят, светлина 
и форма, за да представят своите образи.
След това всяко дете избра художник, с когото може 
да се оприличи и пресъздаде своя портрет в стила 
на избрания от тях художник. Техните портрети 
бяха нарисувани с цветове, използвани от самите 
художници. 
Тогава децата критично оцениха  и отразиха 
собствените си портрети. Бяха повдигнати въпроси 
като: дали техният портрет отразява тяхната 
личност? Прилича ли  личността им с тази на 
оригиналния художник? Как биха могли да подобрят 
портрета си? Дали портретът им наистина отразява 
стила на избрания от тях художник?
След това децата използваха обратната връзка, 
за да подобрят портретите си. Накрая  децата 
представиха най-добрата си версия и портретите 
им бяха поставени в рамка и изложени на изложба. 
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Портрети на учениците от 5. клас 

Рисуване 
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Име на дейността „Аз вървя с моята игуана“

Тематична 
област

Принципи на философията и креативното 
мислене 
Метапознание  
Социална философия

Описание на 
дейността

Тази дейност беше осъществена от две от децата, 
които участваха в ученическия обмен в Обединеното 
кралство през юни 2018 г.
Стихотворението „Аз вървя с моята игуана” беше 
раздадено на деца на възраст 10 и 11 години, които 
бяха разделени на групи по четирима.
Трябваше да прочетат стихотворението, да намерят 
подходящ ритъм за него и тогава трябваше да го 
изпълнят пред своите връстници.
Тези дискусии бяха полезни:
- Ако сте игуана, как бихте се движили / какво бихте 
направили / какви приятели бихте имали?
Всяка група направи плакат за тяхното шоу.
Всички четири групи изпълниха и децата дадоха 
обратна връзка на своите съученици.
Накрая, дейността завърши като всяка група написа 
ново стихотворение, в която трябваше да променят 
някои от оригиналните думи.
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Плакат на учениците 

Децата изпълняват стихотворението 
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Име на дейността Пиесата

Тематична 
област

Принципи на философията и креативното 
мислене 
Метапознание  
Социална философия

Описание на 
дейността

Тази дейност беше проведена с  деца на възраст 9 
и 10 години по време на посещението на ученици 
във Великобритания.
Децата бяха разделени на четири групи и получиха 
комплект за анимиране. Те започнаха като избраха 
една от  сцените от комплекта - в космоса, в града, 
в гората или в джунглата. Тогава децата създадоха 
герои и написаха свои собствени сценарии за 
пиесата си.
Накрая всички деца изпълниха пиесата си пред 
другите групи със сесия за обратна връзка в края.
Имаше и интересни точки за дискусия с въпроси 
като: „Ако бихте могли да бъдете какъвто и да е 
вид животно / създание, кое би Ви подхождало най-
добре? Защо?
След това всяка група направи плакат, за да 
илюстрира играта си, а дейността приключи като 
всяка група размишляваше върху работата, която 
са свършили. Те обсъдиха това, което особено 
харесваха, а също и дали могат да бъдат направени 
подобрения в тяхната игра.
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Децата създават своите герои и пишат своя сценарий

Децата изпълняват сценария си
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Име на дейността „Моята игуана“

Тематична 
област Метапознание

Описание на 
дейността

Децата, които участваха в ученически обмен в 
Обединеното кралство, представиха дейност, 
наречена „Моята игуана“.
Текстът на стихотворението беше показан на 
екрана, така че всеки да може да го види.
Децата след това прочетоха на глас стихотворението 
и помолиха съучениците си да повторят думите 
след тях.
След това децата бяха разделени на групи, като 
на всяка група им беше дадено време да упражнят 
текста, да добавят вокали и звуци към тяхната 
песен.
След 15-минутна тренировка всички се събраха 
отново и всяка група представи своята “песен” на 
другите.
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„Аз вървя с моята игуана“
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Име на дейността Каменна епоха в гората

Тематична 
област Метапознание

Описание на 
дейността

Децата, които бяха на ученически обмен в 
Обединеното кралство взеха участие в урок в 
гората, като темата беше за каменната епоха. 
Те построиха колиби и трябваше да помислят 
за това, което им е необходимо в колибата 
и за разположението, като например спално 
пространство и кът за хранене.
Дейността беше осъществена от деца на възраст 
7-8 години. Те обсъдиха това, което те смятат за 
важно в каменната ера и сравниха разликите и 
приликите с живота днес.
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Децата в гората 
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Име на дейността Стоп-моушън анимация

Тематична 
област

Принципи на философията и креативното 
мислене 
Метапознание  
Социална философия

Описание на 
дейността

Дейността беше осъществена от деца, които 
участваха в ученически обмен в Обединеното 
кралство.  
 Децата бяха разделени на групи от по четирима, 
включително деца, които са участвали в 
ученически обмен. Тези деца започнаха с разказ 
на преживяванията си в Обединеното кралство и 
обясниха дейността, която щяха да предложат на 
съучениците си, използвайки комплект анимация 
Stop-motion.
Те обясниха, че всяка група трябва да избере фон, 
да изработи сюжет и да създаде герои. След това 
те ще им покажат как да създадат анимация  стъпка 
по стъпка. 
Всяка група работи заедно, за да създаде своя 
сценарий и след приключване на проекта им, той е 
беше споделен с другите групи.
Децата обсъдиха и дадоха обратна връзка за 
анимациите и разказаха за създадените от тях 
герои и за избрания от тях фон.
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Децата създават свои сценарии

Децата  работят по своя сюжет и герои
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Име на дейността Опознай Обединеното кралство 

Тематична 
област

Принципи на философията и креативното 
мислене 
Метапознание  
Социална философия

Описание на 
дейността

След ученическия обмен в Обединеното кралство 
беше проведена дейност по разпространение  от 
децата, които участваха в посещението. 
Децата подготвиха кратка презентация за опита си 
в Обединеното кралство и дейностите, в които са 
участвали по време на престоя им.
Те говориха за забавната дейност, наречена „Аз 
вървя с моята игуана“, създаването анимация и 
участваха в различни спортни дейности.
Децата също така разказах за някои от културните 
аспекти на техния опит в Обединеното кралство.  Те 
разказаха за посещението в музея на викторианско 
село в Айрънбридж, а също така и за участието си в 
работилница за печат, докато бяха там.
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Децата разпространяват своя опит от Обединеното кралство

Децата научават за дейностите, които са преживели по време на ученическия обмен
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