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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ПРОЕКТ
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Махатма Ганди

ЗАЩО ТАЗИ ТЕМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО Е АКТУАЛНА И ЗА БЪЛГАРИЯ?
Новите подходи в преподаването в 21в.– наричани „откривателско“ или
„изследователско“ обучение, налагат нови отговорности и към средата, в която се
реализира то. Най-голяма е тази отговорност пред архитектите, които я създават със
своите умения, най-нови проучвания и дизайн.Нарастващият брой изследвания в
областта на детската посихология, доказват, че средата играе по-важна роля за
формирането на ума от нашата ДНК. В световен план в момента има небивал поход в
търсене на нови методи в образованието на всички нива и възрасти. Новостите в този
сложен, креативен процес, където се работи с най-тънката струна на обществото децата - са залегнали в програмите, в начина на преподаването им – учителите и
третиятфактор еучилищната сграда като креативна среда за оптимално
провеждане на процеса на обучение, възпитание и спорт. Днес в 21в. добрата сграда
за образование e средата, която все по-малко напомня за коридорната система на
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класно-урочната практика. В образованието са фокусирани цели изследователски
интердисциплинарниекипи от педагози, психолози, архитекти, социолози, дизайнери,
технолози, експерти, родители. От друга страна тази скъпо струваща база на
обществото работи пълноценно през цялата година за хората и децата на прилежащата
общноствъвводещотообразованиепосвета.
Масовото образование е основата на която се гради човешкия прогрес, цялото
икономическо, културно и научно развитие и просперитет на нациите. Международната
Организация за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), включваща 34 найразвити страни в света, е създала специална Програма за международно обследване на
училищното образование. (Programme for international student assessment) (PISA).
Обследването се извършва на всеки 3 години, на базата на тестови изследвания на
постигнатите образователни успехи на учениците. От създаването на програмата до
сега на първо място, повече от 10 години неизменно се класира като най-качествено
обучението във Финландия. Мястото, което заема България е доста незавидно и това е
основната причина за нашия екип, да помогнем с този експеримент и проверим какви
резултати ще даде споделения финландски опит за промяната на статуквото у нас.
В България предстои да извървим заедно много дълъг път с реорганизацията на
остарелите коридорни училища и да създадем обновена съвременна, мотивираща
образователна среда за поколението Z и за обучението на всички възрасти през
целия живот. Предстои ново Възраждане на образованието у нас в 21в. Мисията
на Архитектите ще бъде изключително отговорна за средата, в която децата ни ще
се обучават и развиват.
На база на проучен, водещ в световната практика Финландски образователен модел за
създаване на съвременни училищни сгради – обучителни центрове,бих искала да
направя паралел и кратък анализна изготвенияПилотен Проект за България, с р-л проф.
д-р арх.Стефан Попов и екипа на „Интегра Консулт Проект“ЕООД.
ЗАЩО ФИНЛАНДИЯ?

Финландско училище - изглед главен вход и вътрешен двор.
Във Финландия се обръща действително особено внимание на масовото образование и
неговото развитие, и усъвършенстване. При това, там на образованието се гледа не като
статукво, а като цялостен непрекъснат процес на постоянно развитие и усъвършенстване. Там
по тези въпроси е създаден и отговаря специален Съвет за развитие на училищно
образование, състоящ се от опитни социолози, педагози, психолози, лекари, архитекти,
менажери, икономисти. Основната цел на този съвет е да изследва проблемните моменти в
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образованието в най-добрите училища и да предлага в оперативен порядък начин за тяхното
бързо преодоляване.

„Във Финландия индивидуалното щастие е гарантирано от националния интелект“,
казва д-р Соломон Паси. Може би финландският народ по стечение на различни
обстоятелства е станал лидер в социалната съвременна революция на обществото.
Kнигата „100 социални иновации от Финландия“, на проф.Илка Тайпале, убедително
показва това.Истинският възторг за един архитект е от философията на последните
реализирани училищни сгради и този неспирен образователно-социологичен възход.
Последната реформа в средното образование есамо от … 2016г… Стига се до там, че
Финландия в момента осъществява износ на ОБРАЗОВАНИЕ.Има специален отдел
в тяхното министерство на образованието по тези въпроси. Даже техен представител
идва миналата година у нас за участие по покана във формат. Защо не се възползваме
от всичко това?
УЧИЛИЩНАТА СГРАДА, НАЙ- УСЪВЪРШЕНСТВАНАТА ОБЩЕСТВЕНА
СГРАДА КАТО РАЗВИТИЕ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ФИНЛАНДСКОТО УЧИЛИЩЕ
КАТО ИНОВАТИВНА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ.
В контекста на общото усъвършенстване на училищното образование се явява и
усъвършенстването на училищната сграда, като среда за обучение и придобиване
на умения.На съвременния етап от развитие на обучението, решението на училищната
сграда като концепция се признава от всички като едно от много важните средства за
решаването на проблемите от педагогическо, социално, психологическо и здравно
естество в образованието. “В бъдещите модели на образование се предвижда
значителна промяна, и съществува все по-голям риск съществуващите училищни
сгради да спънат това развитие.” - Цитатът е от докладът: “Училищата на 21-ви век:
Учебна Среда на Бъдещето” (2012) разработен в рамките на програмата Building
Futures. Ultralab, Anglia,RuskinUniversity.
Независимо, че в света има и други търсения за подобряване на средното образование,
финландската система на образование е продукт на дългогодишноцялостно,
задълбочено и планомерно търсено развитие от средата на миналото столетие. Тази
система е сравнително най-близка до използваната и у нас, поради това най-лесно би
била възприета без големи сътресения.
ПРИНЦИПИ НА КОНЦЕПТУАЛНО СТРУКТУРИРАНЕНА ФИНЛАНДСКОТО
УЧИЛИЩЕ И ПАРАЛЕЛ С ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИЯ ПРОЕКТ ЗА 145-тоОУ в
София.
•

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧЕБНИ ВЪЗРАСТОВИ
ГРУПИ -УЧЕБНИ ЯДРА - “HOMEBASE“.

Възлов момент в изграждането на новите финландски училища е разделянето на децата
по възраст. Това се прави по социално- психологически причини. Констатирано е, че
това разделяне е много важно за по-лесната социално- психологическа адаптация на
децата (особено на по-малките деца) в социалната среда, структура и общност на
училищата. Препоръчва се дори отделно влизане на различните по възраст деца още от
двора през отделни входове, директно в техните учебни групи или ядра. Това им дава
чувство за идентификация, позната социална общност (ученици и учители) и
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психологическа сигурност, много важна за положителното им възприемане на
институцията „училище” в положителна посока. Kато приятна среща с познати,
приятелчета в една интересна, близка до мащаба им игрова среда./Фиг.1/На този
принцип финландците предлагат структурирането на училището като сбор от отделни
полу-caмостоятелни учебни групи по възраст т.н. учебни ядра, homebase, домашна
база. Тази структура подсигурява неусетен преход, чувство за комфорт и лесна
адаптивност за всички възрасти.

Фиг.1.
•

УЧИЛИЩНИЯТ ФОРУМ – СЪРЦЕТО НА УЧИЛИЩНАТА СГРАДА ЗА
ВСИЧКИ.
МНОГОФУНКЦИОНАЛНО
ПРОСТРАНСТВО
ЗА
УЧИЛИЩЕТО И ОБЩНОСТТА.

По примера на финландските училища, централно място в общата реконструкция е
отредено на централно разположеното форумно пространство на съществуващата
сграда, което след преустройството ще бъде значително разширено и увеличено както
физически, с пространственото прибавяне на околни комуникационни пространства,
така и визуално с увеличаване на неговата добра видимост още от входа. Увеличена е
и неговата височина до височината на общата сграда. Така то се превръща не само на
план, но и пространствено в център на цялото училище, както е и във финландските
училища./Фиг.2/Форумнотопространство, по подобие на това във финландските
училищаще се използва многофункционално като столова, зала за събиране, за
празници, чествания, театрални представления, концерти, срещи, културни
мероприятия за децата и местната общност.
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фиг 2. вътрешен изглед към форума от ниво + 3.60.
ФОРУМЪТ КАТО СТОЛОВА
От 1943г – Финландия е първа в света със закон за безплатно училищно хранене.
Условие за успешно учене е и безплатната и топла храна за учениците, осигурена от
държавата.
На първо място форумът два или три пъти дневно ще се използва като столова.
Организацията на хранене дава възможността всички ученици да се хранят на
принципа на самообслужване за 2 астрономически часа./Фиг 3/ Храненето на наймалките ученици е заделено от това на големите, с по-малки маси и столове. Сградата
има собствена кухня в сутеренното ниво, но при сменена изцяло и модернизирана
техника и технология. /фиг.4/

Фиг.3. Две двойни линии за самосервиране от учениците – пример от Финландия.
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Фиг.4.
БИБЛИОТЕКАТА КЪМ ФОРУМА
Непосредствено до входа в училището, на нивото на форума е запазено мястото на
библиотеката, която е дори разширена по големина, и е изцяло остъклена за визуален
контакт към форума на училището. Библиотеката е снабдена и с компютри за свободно
интернет ползване. Това дава възможност, при подходяща организация, библиотеката
да се ползва и от цялото население на общността през годината. Подобно решение
спестява на Района поддръжка на друга библиотека, както е сега…
СЦЕНАТА КАТО НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ КЪМ ФОРУМА И ВСИЧКО СВЪРЗАНО
КЪМ ТЯХ.
В дъното на форума на 145-то СОУ е изградено и ново пространство, което може да се
използва, както за сцена, така и за репетиционна за театър, музика и танци, по примера
от финландските училища. Това пространство, като сцена е един метър по-високо от
нивото на форума, Сценичния отвор е 10/6м. и се отваря и затваря към форума с
акустично изолираща сгъваща се врата тип хармоника. Помещението има светла
височина от 9m. Пространството има опростена сценична техника. Стените на форума
ще бъде облечени в противошумна акустическа и противопожарна облицовка с цел
снижаване на децибелите при неговото нормално ежедневно ползване от децата вътре в
него.
Пространството на форума и нормалната конвекция на въздуха в него ще бъдат
използвани също за намаляване на топлинните загуби и подобряване на
енергоефективността на цялата сграда./Фиг.5/Благодарение на заложената естествена
вентилация. Ще бъде създадена и използвана противослънчева засенчваща система
срещу директно слънчево прегряване на вътрешното форумно пространство. Подът на
форумното пространство ще бъде изравнен и снабден с подово отопление.

6

Фиг 5.Надлъжен разрез през форума и сцената в проекта за 145-то СОУ.

Фиг.6. Изглед към форум със сцена - Финландия.

•

КАБИНЕТИТЕ – ИСТИНСКИ МЕСТА ЗА СЕРИОЗНО ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБУЧЕНИЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ. ОБУЧЕНИЕТО КАТО
ИСТИНСКА ИГРА МОТИВИРА ДЕЦАТА.Фиг.7 и Фиг.8.
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музика

музика

рисуване -скулптура

балет

дизайн

дизайн

Фиг.7. Кабинети по изкуства
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обработка дърво – метал - пластмаса

обработка дърво – метал - пластмаса

домакинство

домакинство

Обработка на метал
Фиг.8. Работилници - техника, домакинство и обработване на материали.
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•

КЛАСНАТА СТАЯ – ИНТЕРАКТИВНА СЪВРЕМЕННА
МОТИВИРАЩА ЗА УСВОЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ. Фиг. 10.

СРЕДА

,

Фиг.10. Класни стаи – учебна среда

•

СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ
НА ПРИВИКВАНЕ НА
ДЕЦАТА КЪМ УЧИЛИЩЕТО И ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ С ПОМОЩТА НА
АРХИТЕКУРНОТО РЕШЕНИЕ НА СГРАДИТЕ И ДИЗАЙНА НА СРЕДАТА.
Проблем № 1.

Големината на училищата и проблемите които те създават.

Проблем № 2.Училищните тоалетни и проблемите които те създават в
сградата.
Проблем № 3.„Алтернатива на анонимно, изолирано обучение”, с
„прозрачност и публичност”.
1. СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРИВИКВАНЕ НА
ДЕЦАТА КЪМ
УЧИЛИЩЕТО КАТО ИНСТИТУЦИЯ И СРЕДА,
ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА КЪМ ТЯХ.
На социолозите е добре известен фактът, че Голямо изглеждащата сграда и многото
непознати хора в нея силно стресират особено малките деца. Това може да създаде
силно негативно отношение у тях към училището изобщо, което за цял живот да
предопредели негативното им отношение към училището като институция.
Ето защо те съветват архитектите да строят училищни сгради не по-високи от 2
етажа, в което всяко дете да може лесно да разпознае „своето „Училище”.
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За съжаление, когато говорим за сграда отдавна построена, това се превръща в почти
безпредметен въпрос. Старите училищни сгради у нас се състезаваха точно в
обратното, - коя от тях би изглеждала по- голяма и по- внушителна. Сградата на 145
ОУ, построена през 1986г. е 5 етажна (с частичен 5-ти етаж). Единственото което
днес можем да направим е да не подчертаваме нейната височина.
Има и втори момент, който можем да приложим в името на социологията и
психологията на учениците. Различнитепо възраст деца влизат през различни
входове. Учениците от предучилищна възраст, първи и втори клас , влизат от
различни входове като малки и добре познаващи се групи водени от дежурния
учител. Учениците от 4,5, 6 и 7 клас могат да влизат в дадения случай и от главния
вход, който по принцип е предназначен съгласно принципите на Финландия само за
официални посетители и закъснели ученици.
2. УЧИЛИЩНИТЕ ТОАЛЕТНИ И ПРОБЛЕМИТЕ ИМ В СГРАДАТА.
Най-лошите неща (пушене, алкохол, наркотици) децата научават от другите ученици
в тоалетните.Психолозите и социолозите във Финландия ни предлагат едно
безкрайно просто, но ефикасно решение на този въпрос. КАК? - Защо да не
направим всички ученически тоалетни в училищата индивидуални, такива каквито
всяко дете има и в къщи.Онова, което малцина знаят е, че индивидуалните тоалетни
изградени по този начин в училищата са много по-икономични от хигиенните норми
за тях у нас. Те са почти двойно по-икономични. Но най-важното им качество е, че
те автоматично премахват принудителното насилствено „обучение” към привикване
за пушене, наркотици и насилие.
Разликата обаче при ползването им е огромна.В индивидуалната тоалетна, още от
дома, всеки е свикнал да влиза по отделно. Свикнал е да поддържа чистота, да не
драска и да не чупи. Всеки знае. че е лесно да се проследи кой е влизал там преди
него.

Застроена площ 60м2

ново решение 26м2
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Фиг.11. Намаляване на площта за тоалетните и увеличаване на комфорта при
ползване – подобно като в дома.
3. АЛТЕРНАТИВА
НА
„АНОНИМНО,
ИЗОЛИРАНО
ОБУЧЕНИЕ”
С„ПРОЗРАЧНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ”.
Всеизвестно е, че учениците се бият и правят най-големите пакости и зулуми, далече от
учителският поглед. Това става или в общите части на тоалетните, или скрити в
класните си стаи.
А КАКВО БИ СТАНАЛО АКО ОСТЪКЛИМ КЛАСНИТЕ СТАИ НАВЪТРЕ КЪМ
ПРИЛЕЖАЩИТЕ ОБЩИ ПРОСТРАНСТВА???
n Всеки момент, всеки може да види какво става във всяка стая. Възпиращо срещу
вандализъм и насилие.
n Възможност всеки ученик да види как се води обучението в съседните учебни
стаи и дали тамне е по-интересно.
n Възможност всеки учител да види какво става в съседните учебни стаи и дали
там се преподава по-интересно. (пораждане на естествена конкуренция)
От опита във Финландия се оказва, че това не само не смущава обучението на
учениците, но го подобрява поради появата на естествена конкуренция към по-добро
качество между различните класове и преподаватели. Фиг.12.
Фиг.12. В 145 ОУ ще бъде възприето като общ принцип, всички класни стаи, кабинети
и учебни помещения да бъдат частично остъклени към вътрешните пространства.
•

ИЗПОЛЗВАЕМОСТ НА УЧИЛИЩНИТЕ СГРАДИ.
Какъв е процентът на използваемост на училищните сгради от общността у
нас?

Когато финландците заговорят за своето образование на първо място подчертават, че
ПЪРВАТА ЦЕЛ на финландското образованието е да служи като изравняващ
инструмент в социалните разлики в обществото. (Pasi Sahlberg - Finnish Lessons.
What Can the World Learn from Educational Change in Finland).
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У нас училищните сгради се използват 184 дни от годината (от 365 дни) или
използваемост от 50%. Използването на училищните сгради годишно в часове във
Финландия е 5760 часа/год. В България използваемостта им е 1564часа/год. – или
използването им у нас е 73 % по-малка от тази на сградата на едно финландско
училище.
СПОРТНАТА БАЗА НА ВСЯКО УЧИЛИЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОПТИМАЛНО
РЕГЛАМЕНТИРАНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ОБЩНОСТТА.

Остра е необходимостта от създаване на училищна спортна инфраструктура, която да
се ползва и от общността у нас. Или обратно – там където има вече изградена такава, да
се ползва от прилежащи училища и детски градини.
Как използваме НАЛИЧНАТА БАЗА ЗА МАСОВ СПОРТ В УЧИЛИЩАТА у нас?
Представете си тази база, която 75 % от времето, в което може да работи активно за
хората, стои заключена, само защото сме влезли в „омагиосан законов кръг“ и не се
разрешава училищата да предлагат базата си на гражданите, родителите, бабите,
дядовците, да я ползват в извън учебно време!.... Една от главните грижи на
Министерството на спорта е да подсигури условия за общ масов спорт, който е базата
и на професионалния спорт, но засяга и масовияспорт за здраве. Това засяга дейността
и на Министерството на здравеопазването. Дали е рентабилно за общия бюджет на
държавата, ако се дублират спортни сгради и съоръжения ? Отделно за учениците,
отделно за гражданите…И пак във Финладия са намерили оптимален отговор.
На тази база предложихме в двора на 145-то ОУ вместо да се ремонтира силно
амортизираната малка спортна база, с доста малки размери плувен басейн и малка зала,
да се посрои на това място нов спортен център за децата, общността и
града.Фиг13,14,15.
Фиг.13. Ген план с предложение за нов съвременен спортен комплекс за всички.
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Фиг.14. Спортен комплекс –многофункционална зала, обслужване, басейн. Разрез.

Фиг. 15. Макет – изглед учебен комплекс, Интериор спотна зала.
Във Финландия по същия начин, но не по същия уплътнен график се използват и
кабинетите по езици, музика, рисуване, скулптора, балет, гимнастика техническите
кабинети, домакинство, моден дизайн и др. При това, когато човек види как са
обзаведени тези кабинети, не може да не възкликне – Боже, колко са богати тези хора!
Не, те не са богати, а само умеят интензивно да ползват материалната си база – тя е за
всички. При извънредни часове по тези дисциплини учениците плащат единствено
заплащането на учителите, но външни лица ползващи тези възможности за услуги
заплащат значително по-високи такси, голямата част от които са допълнителен приход
за бюджета на училището.
В училищата има и други помещения, които могат да се използват универсално и много
по-интензивно не само в учебно но и в извънучебно време. Такива са изложбени
пространства, лекционни, библиотеката, столовата и кухнята, като при това могат да
носят не само някакви допълнителни приходи на училището, но и частично да
подпомагат същностната образователна дейност на Училищата – изложби от всякакъв
вид на произведения на изкуството, на книги, на модни дизайнери, на научни
постижения и т.н. За провеждането на подобен тип дейности къде в света не се
заплаща?
Всичко това не може ли да се обърне в полза и помощ на българското училище. Не е
ли време всички ние да се осъзнаем, че този процес се започва „отдолу нагоре“, както
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доказват и настоятелството на 145-то ОУ. Може би е време да помислим за въвеждане
на целогодишен икономически, технически и финансов мениджмънт на сградите на
училищата и пространствата около тях. Време е вече да свикнем с тези новости и в
нашия живот.
Би било добре Министерството на образованието и науката, Министерството на
младежта и спорта, Министерството на културата, Министерството на
здравеопазването, Министерството на социалните грижи,
Министерство на
вътрешните работи, Министерство на финансите да седнат на една маса и да разискват
общите проблеми, които ги свързват по отношение на училищните сгради и да вземат
общи решения по проблемите, които могат да ги решат само съвместно – общо в полза
на цялото общество?
УЧИЛИЩЕТО КАТООБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ НА БЪДЕЩЕТО ВЪЗЛОВ EЛЕМЕНТ В ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕДНО ОБЩЕСТВО
?
За голямо съжаления проблемът с недобро решеното ни образование и среда се връща
непрекъснато като бумеранг обратно към цялото ни общество.Кой от основните ни
проблеми за решаване у нас не е обвързан с проблемите на образованието? Дали това е
борбата с престъпността, демографските ни проблеми, проблемите ни с ромската
общност, масовото изселваме от България на най-добрите ни специалисти, масовата
бедност, недооценяване в България на можещите и знаещи хора, с липсата ни дори на
обикновена, но крайно необходима квалифицирана работна ръка?
От една страна разбираме, че в основата на всички обществени проблеми стои
образованието, а от друга констатираме, че неграмотните български граждани, по
данни на Център за демографска политика 2013г ЦДП са вече между 50-60%. Цели 38%
от българчетата не завършват започнатото си образование, и се присъединяват и
попълват групата на функционално неграмотните у нас. Само че на нас не ни трябват
хора, които могат само да метат с метли, а хора които да работят със сложни високо
производителни машини, а това вече съвсем не могат да правят неграмотни хора.
Вече се говори за превръщането на училищните сгради в ИНТЕРАКТИВНИ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ЦЕНТРОВЕ
С
НОВА
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА
ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА.
Общественият приоритетби трябвало да бъде
в грижата за качеството на
образованието на децата и в средата, където то се провежда, като по този начин всяка
една нацията може да оцелее.
ПРИМЕРЪТ С НОРВЕГИЯ - СПОДЕЛЕН ОПИТ.
Изглежда, добрите практики са заразителни за напредналите общества и бързо се дава
оценка за добре работещи модели, които се следват и доразвиват. В Норвегия е
възприет подобен начин на използване наотделни елементи на училишната сграда от
общността. Така скъпата сграда като база става за всички от прилежащото население и
ползването е интензивно, дори и през ваканциите.
В новоучилище в Ослодорибяхастигналиощепо-напред:
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- Прекрасната нова библиотека в сградата на училишето, бе не само за ученицитеи за
общността, но и за хората изобщо в града! Тази богата библиотека бе и филиал на
Националната библиотека на Норвегия…и обслужваше всички възрасти от
прилежашата общност. Това бе нова работеща практика и синергия в училищната
сграда.
- Залата за събития в същото модерно съвременно училище, бе управлявана от
менажер с екип в училището, и бе собственост на общината, като собствеността –
държавна и общинска си партнираха в името на образоваността на нацията. Там се
подготвяха представления, мероприятия от училищен и градски характер, но приоритет
се дава на учениците , за ползването и.
- Спортната база се ползваприоритетно от учениците, но и за родителите и за
прилежащата общност тя работи пълноценно в извън учебно време.
- Работилниците – също.
Така постепенно новите съвременните училищни сгради позволяват и споделеното
ползване и от двете страни, което се превръща в съвременна тенденция, в дълготраен
процес на образование на цялото население.
…..
У нас, процесът набира скорост и разбиране от неправителствени формации и от
преподавателската общност на първо място.
На „Международната конференция за приобщаващо образование и социално –
емоционално учене“, проведена у нас в Поморие през октомври, 2019г. се докладва
проект,на Сдружението за споделено учене „ЕЛА“, спонсориран от Фондация VELUX
и Фондация Америка за България – „УЧИЛИЩЕТО ИМА СМИСЪЛ, КОГАТО Е ЕДНО
УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ“.
На това събитие бяха поканени директорите на 5 училища в България, където този
проект е започнал преди 2 години със всички трудности и сега се жънат резултатите. Бе
изказано задоволство от постигнатото в тези училища. Призивът „ Да махнем оградите
и отворим училището за общността и професионалистите“, където самите
професионалисти обучават децата в различни умения и ги надграждат. В резултат на
програмата са се повишили резултатите на учениците,мотивираността,“ въздействието
е глобално и дългосрочно“ по думите на директорите. Така, професионалисти от
общността/родители/ работят с децата, при което са се увеличили знанията и уменията
на 70%, намаляли са отсъствията с 20%, децата не закъсняват. Така специалистите от
местната общност, заедно с децата и техните преподаватели са олицетворение на това –
едно училище за всички. Този модел започва да разчупва едно статукво и да създава и у
нас съвременна работеща образователна практика за поколението Z.
Добрата новина е, че тече и в нашето общество, макар и плахо, процес на заимстване от
доказаните,споделени практики и стартира ново отношение за превръщането на нашите
остарели коридорни училищни сгради в съвременни УЧИЛИЩНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ЦЕНТРОВЕ ЗА ЦЯЛАТА ОБЩНОСТ, КАТО ИНТЕГРИРАНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ,
СПОРТНИ И КУЛТУРНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ВСИЧКИ. Тази симбиоза не е измислена а е
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естествения ход на развитие на социалния и икономически живот на обществото. Тя
може само да ни дари с много синергия по възходящия път на развитие на обществото.
Вярвам в това! Вярвам и в сизифовата сила на родителите като основен двигател за
интелигентната образователна среда на своите деца. Връзката ученици – учители –
родители – общност, става неизменно присъствие в днешното образование, за да се
подпомогнат нашите деца, поколение Z, за настоящото бъдеще. Зад тези процеси стои
една нова образователна среда и стратегия, за приобщаване в училището на родителите,
не само на родителски срещи, за създаване на отвореност, на диалог с децата, на
съвместно съжителство с прилежащата общност.
Всички се нуждаем от образование през целия ни живот. Така училищната сграда със
скъпото си оборудване, ще стане мощен социален фокус, където хората през цялата
година и целия си живот ще могат да се образоват, усъвърщенстват, спортуват и
изживяват креативно част от свободното си време. Така училището ще се превърне в
съвременен храм на мъдростта, знанието, здравето, изкуството и техническите
уменията. Хората в общността ще се познават и социализират, заедно ще помагат с
уменията си на децата под различна форма.Инвестицията се влага доказано на едно
място, вместо да се дублира в две или три сгради…Изобщо всяка стъпка напред в
усъвършенстване на модела на образованието като среда и начин на използването и, ще
се върне в пъти като положителен резултат за обществото в България.
Нашият проектантски екип, заедно с екипа на 145-то ОУ и на Училищното
настоятелство, силно се надяваме, че с реализирането на този Експериментален за
България проект, ще поставим едно ново начало в цялостното обмислена политика за
училището на бъдещето у нас. Тази концепция може успешно да се приложи и за нови
и за реконструкции на съществуващи училищни сгради у нас.
УЧИЛИЩЕТО КАТО ИНТЕГРИРАН, ОБРАЗОВАТЕЛЕН, СПОРТЕН И
КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЩНОСТТА може да се превърне в печеливша кауза
– за децата и обществото ни като цяло.
„ За щастие светът също е сложна и пълна с изненади система. Пожелаем ли да
направим първата крачка, да добавим първата капка, току виж образуваните
вълнички стигнат по-далеч, отколкото можем да си представим.“
Джон Майтън „Краят на невежеството“
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