
https://www.youtube.com/watch?v=cGAv2IiDNYM


Как се чувстват децата в училище?

Харесва им, когато:

 научават интересни и любопитни неща; 

 получават добри оценки;

 учителите обясняват интересно и е забавно в час.

Дразнят се, когато:

 е шумно и някои деца са агресивни;

 не разбират защо учат разни неща.



Родителите за Програмата

 споделят, децата виждат неща от реалния живот;

 одобряват избраните професионалисти, как те работят с 

децата, а и това, че те са от местната общност.



Учителите за Програмата

 споделят, че „Тя е интересна и много полезна за децата″; 

 убедени са, че може да помогне на децата да осъществят 

мечтите си за определена професия, като им даде повече, по-

разнообразна и по-точна информация;

 считат, че запознава децата с това как изглежда „отвътре″ 

мечтаната професия.



Директорите за Програмата

 децата получават житейски умения и личен пример от 

професионалистите;

 преподавателите развиват нови умения, работейки в 

непривични за тях условия и среда;

 дава възможност за „свобода″, каквато няма в програмите 

на МОН;

 значението на класната стая, изнесена навън е голямо –

децата работят с ръце, чувстват се значими.



Професионалистите за Програмата:

Най-привлекателни за децата са: 

 възможностите да видят една професия „отвътре“ и да 

пробват сами какво могат; 

 възможността да разговарят с професионалиста и да го питат 

за всичко;

 работата с ръце и опитването на нови неща;

 осъзнаването, че това което виждат и правят на заниманията 

при професионалистите, има връзка с онова, което учат.



И разбира се, децата за Програмата

67% от децата ходят с удоволствие при професионалистите, 

защото е:

 интересно;

 забавно;

 дава им свобода на изява;

 добиват опит; 

 без стрес (няма оценки и домашни);

 замислящо;

 реална оценка за възможностите им.



 измислят забавни начини за учене;

 си говорят с нас, но не само за уроците;

 се радват на успехите ни;

 слагат справедливи оценки на всички;

 ни водят навън и там учим;

 не ни изпитват какво сме запомнили, а какво мислим.

Как изглежда мечтаното училище според децата?

Боядисано е в ярки цветове и учителите:






