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УЧИТЕЛЯТ В ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Зачита детето като равноправна 

личност и вярва в правото му на личен 
свободен избор

Учителят не просто преподава просто 

определен предмет. Той пали, вълнува, 

вдъхновява по пътя на знанието

Учителят не изхожда от позицията на „знаещ и можещ“, а от 

позицията на „търсещ“. Търсещ, заедно с детето, в подкрепа на 
детето. 

Учителят общува с децата, стреми се да провокира 
самостоятелно търсене и мислене у учениците, а не да им дава 

готови решения.

Учителят наблюдава учениците дискретно, чува ги, опитва 
се да вниква в техните реакции, вълнения и въпроси.

Учителят усеща процесът на учене в неговия холистичен
характер, умее да прави взаимовръзки между отделните 

парченца знание.



УЧИТЕЛЯТ КАТО МЕНТОР

В менторството няма изисквания и очаквания към детето,

има само приемане, подкрепа и обич.

Съветник

Опора

Приятел

Менторът

Вдъхновител

Менторството е грижа, но не и

зависимост.

То е съвет, но не и настояване.



Изисквания към методиките на преподаване:

Съобразени с принципите и методите на Ненасилствената комуникация;

Съобразяване с темпото на учащите и техния начин за учене

Даваща възможност за активно участие на учениците.

Учителят, заедно с учениците, създава учебната среда в своята сфера на знание,

поставя рамката на предлаганото съдържание, обсъжда с учениците

възможности за неговото разширяване според проявените интереси, поставя

определени изисквания за своите часове, които да бъдат спазвани в тях.

ПОДХОДИ КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

Учителите са свободни в избора на системи и методики, по които да

преподават различните сфери на знание.

Учителите се избират от Училищното събрание – от децата и

възрастните, които управляват училището.



Отворена система и непрекъснат процес на обратна 
връзка и взаимодействие

ДЕЦА

РОДИТЕЛИ
УЧИТЕЛИ



Родителите получават от ментора на детето им обратна връзка за това как протича учебния му 
процес, какви планирани занимания е посещавало детето и впечатленията на учителите от тях. 

Родителите от своя страна също споделят за значими събития в живота на детето, за техните 
лични впечатления от неговото развитие през изминалия период, за притесненията им, ако имат 
такива. 

Родителите имат достъп до протоколите от училищното събрание, където могат да се запознаят с 
решенията взети от учителите и децата по отношение на живота в училището.

Провеждат се общностни срещи на всички семейства и екипа на училището. Тези срещи ще имат 
неформален характер и тяхната цел е да изграждат у всички участници в образователния процес 
усещане за общност, съпричастност и подкрепа.

Родителите имат възможност да се включат и в работните процеси в демократичното училище, 
ако имат желание за това чрез участие в комитети за работа в конкретна област или чрез 
включване в доброволчески инициативи, свързани с подобряване на средата, организиране на 
събития и други инициативи.

Родителите са приветствани, ако имат желание да участват и в ежедневния учебен процес, като 
организират часове в области на знание, които ги вълнуват и в които имат компетенции.

РОДИТЕЛИТЕ



БЛАГОДАПЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕРО!

www.odo.bg
dem.edu.bg@gmail.com


