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„School Ludens” - Защо не?
Ако чрез „Homo Ludens” (Играещият човек) по един
безспорен начин изразяваме оптимистичния си възглед за
човешката игрова битийност, може би е дошло времето да
приложим този възглед към реалността на училището и да
проверим дали то може да се превърне в „School Ludens”
(Играещо училище).
Привържениците на логическата прецизност вероятно
биха възразили. Защото играта и училището принадлежат
към две различни реалности: едната към свободното време на
човека, а другата - към неговата заетост. Затова може да се
каже, че те са в някаква опозиция.
Други биха се съгласили, че ако в играта се ражда
културата (както ни убеждава Й.Хьойзинха), то ученето, като
част от културата също се поражда в играта. Можем да
потърсим и други аргументи. Никой не отрича, че за детето
светът започва с играта и че за него игра и учене са две
естествени състояния, неразличими едно от друго.
Скептиците може би вече са забелязали, че
първоначалният ни въпрос е за „Играещото училище”, а не за
ученето. Толкова сме свикнали с равностойната употреба на
понятията учене и училище, че забравяме следното: ученето
предхожда индивидуално и исторически училището, а
училището е една от възможните институции за учене.
Днешното училище, като институция на задължителните

-5-

дейности, се ражда в периода на индустриализацията на
обществата и следва тяхната логика на развитие.
Ако все пак вярваме на Й.Хьойзинха, че човекът
започва своя исторически път с играта, би трябвало
училищата също да са започнали своя път с играта. Това,
разбира се, не са били днешните училища, родени от
индустриализацията, а училищата, които хората са си
устройвали за игра през свободното време. Днешното
понятие
за
училище,
според
Й.Хьойзинха,
има
забележителна предистория. Тя е свързана с живота на
свободните елини, които прекарват своето време в учене и
размисъл върху problema1, с остроумието в игровата форма
на въпроси и отговори. (Хьойзинха, 1982: 168-169)
Но дори да се съмняваме, че в днешното индустриално
(или постиндустриално) училище е останало нещо от
първоначалния му образ, ще успеем ли да си го представим
като „School Ludens”? Има много факти, изследвания и
изследователи, които могат да ни помогнат за това.

1

Първоначално думата „problema” има две значения: (1) предмет,
с който човек се защитава, като щит и (2) предмет, хвърлен с
предизвикателство към другия, за да го поеме. Въпросите и
аргументите са предметите, които софистите хвърлят
предизвикателно към противника и чрез които се защитават.
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Завръщане към играта или напред към играта
Не само децата обичат да играят. Днес възрастните са
много по-склонни да признават, че също обичат да играят и
играта заема значителна част от времето им. Не само хората
със свободно време играят. Правят го и прекалено заетите.
Пазарният дял на играта, ако може изобщо да бъде изчислен,
очевидно става все по-голям. Едва ли някой се съмнява, че
индустрията за игри и играчки е една от най-бързо
развиващите се и към произвежданите от тях стоки много
хора развиват зависимост. Дори продаването на не-игри се
извършва чрез игри и това носи огромни печалби. Играта се
индустриализира, а индустрията се „игровизира”.
Превръщането на все по-голям брой родители и деца в
редовни потребители на индустрията за игри разкрива нови
рискове пред техните взаимоотношения. П.Грей посочва
данни от изследване в САЩ, според което децата между 6 и
8 годишна възраст през периода 1981 – 1997г. са увеличили с
168% времето си за пазаруване със своите родители, а са
намалили с 55% времето си за разговори у дома. (Грей, 2016:
22)
Тенденцията към увеличаване на дела на игрите в
живота на семействата разкрива и нови възможности.
Възрастните, като потребители на игри, имат шанс да
придобият по-голямо разбиране за нуждите и стремежа на
децата да играят. Все повече родители, дори и тези, които
желаят да ограничават времето за играене, са принудени да
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признаят развиващия ресурс на игрите. Обезкуражени от
дефицитите на детската градина и училището по отношение
на играта, родителите все по-често търсят алтернативни
центрове и програми, които предлагат обучение, основано на
игри. По наши наблюдения, независимо от разнопосочните
мотиви и убеждения на възрастните, нараства техният
интерес към игрите на децата.
Безспорно, съвременното общество става все повече
„играещо общество”. Дали това е резултат от нарастващо
благополучие? Не всички са склонни да дадат утвърдителен
отговор. Възможно е да сме изправени пред цивилизационно
постижение – „завръщане” към играта като свободно
занимание на все по-заетия и същевременно – по-автентичен
човек2. Играта като феномен на свободното време (родена от
свободното време) се превръща в агент, който прескача в
сферата на заетото време и облекчава човека (и обществото)
в неговата нарастваща заетост.
Тенденцията на преоткриване на играта се описва от Е.
Сабуров по следния начин: „Ако ХVIII век е известен в историята на човешката цивилизация като Век на просвещението,
ХIХ в. – като Век на науката, ХХ в. – като Век на глобализацията, то ХХI в. има всички шансове да стане Век на играта и
на игровото общество. Постепенно играта променя своето
място и функции в обществото: от начин на прекарване на
2

Когато се утвърждава, че човек става все „по-автентичен“ се има
предвид убеждението, че отхвърлянето на предразсъдъци и
фалшиви роли съпътства цивилизационното развитие на човека.
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свободното време, тя става начин на живот, а противопоставянето между играта и сериозността като опит за нейното
дефиниране, губи своята актуалност и стойност” (по
Миленски, 2006).
Сливането на игровата и неигровата реалност е довело
до възникването на нов термин - „игровизация”3. С него найобщо се означава:
1) Внедряването на игрови практики, евристични
елементи и прагматични жизнени стратегии, които
позволяват
на
социалните
актьори
посредством
самоорганизация и рефлексия ефективно да изпълняват
основни социални роли, да се адаптират към промените.
2) Нов тип формираща се хибридна рационалност,
характерна за нелинейната социокултурна динамика.
3) Фактор за конструиране и изменение на социалната
реалност от асиметричен тип.
4) Процес на формиране на игровизирани индивиди4
като нов социален тип. (Кравченко, 2008: 270)

3

Виж повече: Кравченко, 2008; Ретюнских, 2005.
„Игровизираният индивид” се разглежда от С.А.Кравченко
предимно в негативния спектър на човешките качества и
поведение – авантюризъм; живеене, според принципи „печеля –
губя”; търсене на успеха като резултат от щастливия шанс; игрова
страст към успеха на всяка цена; готовност за предприемане на
необмислени рискове; ориентираност към овладяване на
институционални средства за достигане на властови статус и
блага. (Кравченко, 2008)
4
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Игровизацията е процес на проникване на играта в
останалите сфери на човешката дейност (Ретюнских, Л.
2005), прилагане на принципи и елементи на играта в неигрови контексти (Huotari,K.,Hamari,J., 2012). Игровизацията
е понятие, с което се търси отразяване на тенденцията за
разширяващото включване на играта във всички аспекти от
живота на хората – обучение, работа, услуги, любов, семейни
отношения, социални роли и обществени позиции, политика,
изкуство и др.
За нарастващия интерес на възрастните (изследователи
и родители) към играта може да се съди от възникващите
форуми, много от които са постоянно действащи. Увеличават
се специализираните изследвания, публикации и издания.
(Hamari, J., Koivisto, J., Sarsa, H., 2014) Развиват се центрове,
общества, институти, неправителствени организации,
неформални групи, различно свързани с идеята за играта.
Много често прилаганите от тях подходи към играта са
мултидисциплинарни и мултикултурни, базирани на научни
изследвания и с висока приложна стойност, като
същевременно са ориентирани както към възрастни
(родители, изследователи, педагози, психолози, социални
работници, културолози, социолози, филолози, духовници,
икономисти, маркетингови специалисти и др.), така и към
деца.
Според Hamari и колеги (2014) най-често научните
публикации, свързани с игровизацията, са посветени на
нейното отражение в образованието или обучението.
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Авторите отбелязват, че всички проучвания в контекста на
образованието/обучението считат, че тази тенденция влияе
положително върху учебните резултати, например от гледна
точка на повишената мотивация, ангажираността с учебните
задачи и удоволствието от ученето. Същевременно,
проучванията посочват отрицателни резултати, на които
трябва да се обърне внимание, като например ефекта от
засилената конкуренция, трудностите при оценяването на
постиженията.
В резултат на увеличаващия се общ интерес към играта
се засилва вниманието на науката към самото понятие „игра”
и неговите производни, въпреки че за много хуманитарни
научни направления играта все още не представлява точно
научно понятие, а „маргинална категория или метафора”,
допускаща интуитивно описание на процеса. (Придатченко,
2007)
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Какво е играта?
Играта е фундаментална особеност на нашето битие. Тя
пронизва всички феномени на човешкото съществуване,
бидейки неразривно свързана с тях. (Финк, 1988) Играта има
свой „самостоятелен” живот и същевременно прониква в
живота на човека, съучаствайки във всички негови дейности.
Необятното разнообразие от превъплъщения на играта
(от детската игра и играта на театралната сцена до
политическите и житейски игри, преминавайки винаги през
играта на въображението) я правят изключително трудна за
точно дефиниране. Играта, вероятно повече от всички
екзистенциални феномени, „отблъсква понятието от себе си“.
(Финк, 1988) Може да се предположи, че играта се изплъзва
от определения поради различни причини и обстоятелства.
Ето две от тях:
1) Играта е реалност, много близка и естествена за
човека. За него тя е като думите: свобода, въображение и
любов. Най-близките неща се дефинират най-трудно.
Близкото е познато, изчезнало в самите нас, неразличимо и
забравено.
2) Играта е състояние, субективно преживяване. За нея
обикновено говорим забавно, носталгично и енигматично.
Очарованието, с което е свързано играенето, препречва пътя
към строгите дефиниции. Играта като че ли наистина е
опозиция на рационалността, точността, прецизността. Но в
играта откриваме именно тези качества.
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Идеи за същността на играта
В началото беше играта. „Културата възниква под
формата на игра, културата първоначално се разиграва”
(Хьойзинха, 1982: 69). Тази впечатляваща теза се възприема
за безспорна, особено от тези, които са обладани от света на
играта, харесват играещия човек и вярват, че от играта
(подобно на словото) започва реалността. Затова, освен че е
вдъхновяващо, изглежда и напълно логично да се признае, че
духът на играта е в основата на всичко, което човек създава и
приобщава към себе си. Децата ни дават доказателства: наред
с най-обичаните от тях думи е думата „играя“. Играта е като
свещенодействие за децата, в което светът (културата) им се
представя в цялото му единство. С първите си контакти и с
първата си усмивка те играят съединявайки това, което
възрастните са разделили: сигурност, общуване, радост и
познание.
Ако все пак е трудно да приемем тезата, че светът
започва с игра, дали това не е заради неизменно наложилото
се противопоставяне между играта и сериозността.
Играта не е опозиция на понятието сериозност.
Опозицията е в нашето съзнание, като предубеждение.
Това, с което свързваме обикновено понятието
сериозност, е работа, учене, задължения, препитание. Но
играта не е по-малко сериозна. Играещият сериозно е
ангажиран с емоциите, които преживява, а те са реални.
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Кажете на едно дете, че да играеш е несериозно занимание и
то няма да ви разбере.
Ако играта е опозиция на нещо, то това е принудата.
Принудата превръща играта в нещо друго (например, в
спортно състезание от комерсиален тип).
На свой ред, когато сериозността (да кажем кариерата,
работата) се доведе до играене, тя се превръща във
виртуозност, която заслужава да бъде определена като игра.
Особено, ако така я определя нейният субект. Впрочем, дали
едно нещо ще бъде наречено игра или не-игра, зависи само
от този, който извършва действието.
„Човек може да отрече сериозността, но не и играта”
(Хьойзинха, 1982: 27). Но ако все пак държим да останем при
навика си, определяйки я като несериозна, то смисълът на
тази „несериозност” се разкрива от действието, определяно
като „на ужким”, „на шега”, което се разгръща и представя в
друга реалност (но все пак каква?).
Играта е втора реалност. Тя е паралелна вселена,
както я определя Лорънс Коен. (Коен, 2012: 11) В нея може
да се влиза винаги, когато пожелаеш. Тази друга реалност е
на разположение на всекиго и тя, като намерение и дух,
следва това, което ние определяме като сериозност,
обективност. Колкото и да изглежда добра, метафората за
паралелната вселена може би не е съвсем точна, защото
двете реалности имат пресечна точка в личността и в
игровата общност.
- 14 -

Въпросът за двете реалности изглежда доста спорен,
защото е следствие от мисленето в опозиции. Играта като че
ли не търпи интервенции чрез опозиционни тези. Вероятно
за това Й. Хьойзинха пише, че „играта не е „обикновеният”
или „действителен” живот. Тя е едно излизане от него с
временно действие и собствена цел.” (Хьойзинха, 1982: 32)
Тогава можем да кажем, че играта е своеобразно качество на
реалността, на „обикновения”, „действителен” живот, тъй
като една дейност се определя като успешна, ако тя се е
превърнала в игра.
Играта е трудно определяема, защото не можем да
открием съответстващото ѝ понятие в опозиция. Очевидно,
понятието „сериозност” не върши работа. Можем да опитаме
тогава с понятието не-игра. Дали това понятие по обем не е
несъразмерно по-голямо от понятието игра? Едва ли ще се
получи някакъв точен резултат, ако просто започнем да
изброяваме всичко, което е не-игра – работа, ядене, ходене и
др. Но, ако все пак го направим, дали няма да стигнем до
извода, че всяко едно от тези действия може да се преоткрие
по съвършен начин в играенето, като еманация на
свободното действие.
Играта е свобода. Според Й. Хьойзинха играта „е
свободна, тя е свобода” и това е първата и основна нейна
характеристика. Играта е свободна в своя генезис. Когато
обаче играта стане функция на културата, Й. Хьойзинха
твърди, че тогава с играта се свързват понятия като
„задължение”, „задача”, „дълг”. Те, според нас, не изключват
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свободното действие. Дали тогава играта продължава да бъде
игра в истинския смисъл на думата? На този въпрос трябва
да отговорят бъдещи изследвания на играта. Безспорно е
обаче, че появявайки се през свободното време на човека, тя
навлиза в неговото заето време, като превръща
задължението, дълга, задачата, отговорността в свободно
оползотворено задължително време. Тогава играта се
превръща в нещо, което поради липса на по-подходяща дума,
ще наречем „игривост”. Дори от тази гледна точка идват в
потвърждение думите на Й. Хьойзинха: „Разглеждайки
играта, човек волю-неволю признава духа, понеже, каквато и
да е нейната същност, тя не е материя. … играта е
superabundans5 – като нещо в повече.” (Хьойзинха, 1982: 2728)
Й.Хьойзинха и Е.Финк определят една съществена
отлика на играта, а именно, че играта е сама за себе си. Тя не
се играе заради нещо, стоящо извън нея. Ако това се случи,
играта изчезва. В този смисъл, тя е безполезна, не може да се
отнесе към някаква крайна цел. Децата познават отлично
това състояние, а на възрастните им е по-трудно да го
определят, защото не винаги играят „чисто”.
Другата реалност, реалността на не-играта е потокът от
пътища (работа, семейство, любов, приятели) по нашия
5

С това понятие Й.Хьойзинха описва функцията на играта да бъде
нещо като допълнителен слой над всичко; присъствие, което не е
нито логично, нито необходимо, но е присъщо за човешкото
съществуване.
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проект за щастие, който следваме. И макар да имаме
различни, променящи се и в повечето случаи неясни образи
за щастието, подчиняваме ежедневното си настояще на него
в името на очакваното бъдеще. Според Е.Финк, дълбокият
парадокс на нашето съществуване се крие във факта, че
независимо от продължаващия през целия ни живот лов за
щастие, ние никога не се определяме като щастливи в пълния
смисъл на думата. Но чрез играта оставяме за момент
преследването на щастието и изведнъж се оказваме в
„оазиса“ на щастието. (Е.Финк, 1979: 365)
Ако не-играта е подчинена на „задачата” на човешкото
ни битие за постигане на щастие, то играта е постигане на
щастието, радостта тук и сега, при това гарантирано и в
пълна забрава от напрежението, което изпитваме по реалния
житейския път в търсене на щастие. Оказва се, че
„нереалната” игра постига реално щастие, докато реалната
не-игра не гарантира щастие.
Отърсването на играещия човек от тревогите му за
утрешния ден и постижимостта на щастието го прави
(неочаквано) свободен. Играещият човек е свободен, защото
доброволно е очертал кръга на своята илюзия, в която ще
пребивава, докато играе. Това прекрасно знае всяко дете.
Играта е затворена, ограничена. Това е друга нейна
характеристика. Тя винаги е в някаква определеност по време
и по място (въображаемо или веществено). Всяко игрово
действие има предварително заградено пространство и
включва тези, които признават това пространство за
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откроено от действителността, като временно премахване на
неигровия свят.
Играта е повторяема. Това нейно свойство – да бъде
запомнена и да бъде повторена – я превръща в „духовно
творение” (Хьойзинха, 1982: 33), в култура, постижение,
което осигурява приемственост и дълговечност.
Играта създава ред. „Тя създава в този несъвършен
свят и хаотичен живот ограничено съвършенство”.
(Хьойзинха, 1982: 34) Поради това тя има склонност да бъде
красива и същевременно – крехка. Играта лесно може да
бъде разрушена.
Играта се крепи на правила. Редът има нужда от
правила, които играещият договаря с другите играещи, или,
ако е сам в играта, ги договаря със самия себе си.
Съществува дори и договаряне на играещия с неиграещите,
като условие и гаранция, че няма да навлизат в неговия игров
свят.
Играта е тайнство. Не само защото е трудно
разгадаема, а защото тя самата предполага загадки и
вълшебства. Играта е временно пазено пространство заради
тези, които биха могли да я нарушат, защото не я разбират,
не могат да я преживеят. Играта е като лично пространство –
договорено с други или не, то трябва или да запази своята
недосегаемост от „пришълците”, или се разпада. Затова
децата са склонни да протестират, да се гневят, и да бъдат
агресивни тогава, когато ние просто им прекъсваме играта.
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Напрежението е присъщо за играта. Изискват се
усилия – физически, мисловни, емоционални и социални.
Играта е процес на изграждане и същевременно на
самоопазване. Това никак не е лесно за децата. Изисква се
самоконтрол и креативност, социални умения и физическа
издръжливост. Това я прави преди всичко преживяване за
играещия.
Играта е субективно преживяване. Тя не би била
възможна, ако играещият няма рефлексията да играе, да се
откъсне от себе си и да проектира себе си в бъдещите си
действия. Играта не зависи от обективните условия (освен
ако те не са договорени предварително и не са елемент на
самата игра). Тя е единствено във владението на
субективността. Затова играта може да възникне по всяко
време, повече или по-малко провокирана от обективния свят,
но задължително по волята на играещите.
Единствено субектът знае границите на това, което
нарича игра в даден момент и това, което за него не е игра.
Само този, който е в играта, може да ни каже, че е там.
Безсмислено е да се опитваме да дефинираме вместо
играещия границите на неговата игра. Например, когато
човек рисува, само той може да ни каже дали това за него е
игра или не е игра. Ние можем да гадаем по неговата
виртуозност, отразена като в игра на платното, дали той
действително е играл, дали е играл добре и дали изобщо е
играл. Но не по резултата ще разберем дали художникът е
играл, а по неговото споделено преживяване. Неизменната
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субективност на играта я прави универсална за всички.
Подобно на творчеството, свободата и любовта, тя е
достъпна за всеки.
Играта свързва хората. Тя е едно от най-добрите
средства за установяване на контакт и изграждане на
близост. Това се доказва непрекъснато: от първите ни опити
да се свържем чрез игри с бебето до времето, в което
порасналото дете ни предлага да играем, за да се чувстваме
добре заедно.
Естествено е, че удоволствието от играта сближава
участниците в нея. Има обаче игри, чиято основна същност е
контактът. (Виж: Коен, 2012: 15) Анализът на времето,
прекарано в игри с децата, може да ни покаже, че най-често
играем заради желанието да се свържем с тях.
Връзката на човека с околните присъства във всяка
негова игра (дори, тогава когато играещият е сам).
Играта е особена връзка на човека със самия себе
си. Когато играем, колкото и да сме погълнати от нея,
„контролният пункт” се държи от способността на Аз-а за
рефлексия „на две писти”. Играещият наблюдава играта си
едновременно като играещ и като не-играещ. Тези два потока
на рефлексия протичат едновременно, но наличието на
играещ-Аз вече снижава контрола на неигращия Аз. За това
един от ефектите на играта е чувството, че си почиваш от
себе си. Връзката със себе си изглежда по-слаба. Не случайно
възрастните играят с мотива да забравят за проблемите си и
да се разтоварят, а децата искат да се откъснат от себе си, за
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да могат по-смело да мечтаят. Всъщност, всяко откъсване от
себе си чрез играта, е другият начин да се уловиш още посилно за себе си. Вероятно и това иска да ни каже Шилер със
забележителното си обобщение за играта: „Човекът играе
само там, където е човек в пълното значение на думата, и е
изцяло човек само там, където играе.”
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Защо децата трябва да играят?
Играта защитава смисъла на детството. Играта не
просто запълва детството на човека, тя го оправдава. Днес
все повече влагаме смисъл в понятието „защитено детство”
като търсим обикновено неговите социални и правни
аспекти. Но тъкмо в липсата на игри се открива една от
основните причини за изоставането в развитието на децата,
за техните личностни дефицити и психически разстройства.
Доказано е, че децата в неравностойно социално
положение играят по-малко, противно на разпространеното
мнение, че тези деца играят повече от своите връстници.
Смилански посочва конкретно, че тези деца играят по-малко
социо-драматизационни, тематични и фантазни игри.
(Дженкинсън, С., 2013: 43) Фантазните игри предполагат
развитието на добри словесни умения. Превесът на езика в
социо-драматизационните игри „не може да бъде
пренебрегван при оценка на нейното влияние за по-късните
постижения и успеха в училище” (Дженкинсън, С., 2013: 43).
Позовавайки се на изследвания на Конъли и Дойл, Сали
Дженкинсън прави следния извод: „Колкото повече фантазни
игри играят децата заедно и колкото по-сложни са те,
толкова по-голяма е вероятността да развият висока
социална компетентност и междуличностни (т.е. да познаваш
и да общуваш с другите) и себепознавателни (т.е. да
познаваш себе си и да се владееш) умения”. (Дженкинсън, С.,
2013: 46)
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Връзката между играта и развитието, според Л.
Виготски, може да се сравни с връзката между обучението и
развитието, но играта дава основа за промени в нуждите и в
съзнанието с много по-широк характер. Играта е източник на
развитие и създава зона на най-близкото развитие. (Vygotsky,
L., 1933)
Игрите са средата, в която децата развиват своите
езикови, интелектуални, социални и личностни умения.6 Те
са директно свързани с развитието на цялостната личност,
със способността й да изпитва радост и да бъде щастлива.
Безспорно е значението на играта и за придобиването
на така наречената училищна готовност. Има много
емпирични изследвания, които го доказват. Тази истина е
банализирана в живота на детските градини дотолкова, че е
започнала да губи смисъл. Неправилно интерпретирана и
спекулативно насочвана от търговски интереси, подготовката
на децата за училище се е превърнала в оправдание за
настоящото състояние на обществените детски заведения,
които приличат повече на училища, отколкото на места за
игри. Защото, според детерминизма на възрастните, свикнали
да живеят по смисъла на веригата, че нещо винаги е
подготовка за следващото го, най-важното предназначение
на играта и детството е, че те подготвят за училище. Много
са изследователите, които констатират факта, че
6

Виж повече: Miller, E. & Almon, J., 2009; Lynch, M., 2015;
Bordova et al., 2013; Siraj-Blatchford, I., 2009; Whitebread, D., 2009;
Broadhead, P., 2004; Трошева – Асенова, 2013: 16-24.
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приоритизирането на училищната готовност в целите на
детските градини води до превръщането им от „училища за
малки в малки училища“ (Виготски, Л.С., 1983: 465) и това
поставя въпроса дали по този начин детските заведения не
ограничават възможностите за развитие на децата.7
„Подготовката за училище няма място в тази география
на детството – пише Мери Дръмънд, - на дневен ред са много
по-важни неща”. (Дженкинсън, 2013: 15) Нужно е да вложим
повече усилия, за да проумяваме детството и играта, такива
каквито са те за самите деца, а не за възрастните.
Училищната готовност на децата е само едно следствие от
щастливо преживяното детство, което между впрочем, по
никакъв начин не трябва да прекъсва с първия учебен ден.8
Не знанието, което най-често искаме предварително да
дадем на детето в детската градина, го прави готово за
училище, а това дали има добри социални умения. Те, от
своя страна, са постижения, които детето развива в игрите, в
безкрайното щастливо играене с родителите, с другите деца,
със себе си.

7

Виж още: Lohmander, M., I. Samuelsson, 2015; Lynch, M., 2015;
Pui-Wah, D. C., 2010.
8
И още нещо: Когато твърдим, че детето трябва да има училищна
готовност, замисляме ли се към какво училище искаме то да бъде
адаптирано? По този повод Яков Хехт пише: „Добре ли е да
изпращаме децата си в училища, в които трупат опит в
диктатурата, и след това да очакваме да се превърнат в образцови
граждани на демократичната страна?” (Хехт, 2013: 65)
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Играта не е подготовка за живот, нито подготовка за
училище. Защото тя самата е част от живота на детето. Тя е
преживяване, което носи гаранции за бъдещето. Е.Халоуел
посочва изследване в САЩ, което доказва връзката между
възможността на децата да играят и техните по-високи
резултати на тестовете SAT. След което авторът прави
извода: „Хората са по-щастливи като възрастни, ако са се
научили да играят като деца.“ (Халоуел, 2015: 141)
Когато детето играе, то не се подготвя, то просто носи
със себе си надеждата, вярата, съдбата си на щастлив човек.
Играта е ключ към щастието. Макар и да звучи
шаблонно, този извод се потвърждава от много преки и
косвени емпирични доказателства. Например, изследване на
С.Браун, проведено с осъдени за убийство, показва, че 90%
от тях като деца са имали неестествени игри (игри,
изпълнени с насилие), или не са имали възможност да играят.
(Дженкинсън, 2013: 38)
Можем ли да възприемем като психически здрав този
човек, който не може да играе и по никакъв начин не би се
съгласил да играе? А как бихме възприели възрастен с
противоположното поведение - на непрекъснато играене?
Динамиката в отношението между игра и не-игра в живота
на човека е показател за неговата зрялост. Ако за малкото
дете всичко може да бъде игра и, преминавайки през своето
детство, то успява да съхрани афинитет към играта до
степен, в която детство и игра се сливат в едно общо
смислово поле, то за възрастния съотношението е друго.
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Здравият възрастен с лекота може да прехвърли рамките на
неиграта и да превърне много от задълженията си във
великолепна игра.9
Активните занимания с игри са белег за психичното
здраве на детето, а наличието на дефицити в неговата игра
подсказват за възможни отклонения в развитието му. Да
играеш е норма, да играеш добре е диагноза и оптимистична
прогноза за бъдещето на детето.
Животът на човека е разделен на игра и не-игра.
Полезно, или поне интересно, би било, ако можехме точно да
изчислим времето, часовете, минутите, които едно дете или
един възрастен отделят за игра. Със сигурност това би ни
дало много повече информация за неговото развитие. Но
дори неточно, „на око” не бива да се лишаваме от
възможността да премерваме дали са достатъчни игрите на
едно дете, или на един възрастен.
Диагностицирането на играещото дете не е нова идея.
Професионалните наблюдения върху игрите на децата
предоставят много информация относно тяхното развитие,
която в учебна среда например, би останала скрита. Учебната
среда отдавна е станала част от задължителното време и,
поради сериозността на занятието, е изгубила своята
автентичност, свобода. Изгубила е свойството да бъде игра и,

9

Динамиката в съотношението между играта и неиграта също
може да послужи за диагностика на обществата. Разбира се, и
според начините, по които обществата играят.
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следователно, не може да бъде добра среда за изследване на
детето.
Неизчерпаеми са ползите от играта. Дотолкова, че
детството и развитието са немислими без нея. Вместо текущо
обобщение по темата предлагам следния отговор на едно
десетгодишно дете на въпроса: Защо децата трябва да
играят?
„Децата трябва да играят, защото не играе ли едно
дете, то няма никаква фантазия и няма да може да говори
със своите приятели. Освен това, кой родител няма да
позволи на детето си да играе? Така то нито ще иска да
учи, нито пък да се подчинява. Може би дори ще наруши
правилото, защото няма да издържи без да играе. И така
детето няма да се подчинява на нищо и ще стане по-зле.
Затова, по-добре децата да играят.”10
Отговорът, който ни дава детето, обхваща основните
контексти, в които се движи обичайното разсъждение за
смисъла на играта: фантазия – общуване – учене – правила –
самоуправление.
Мисленето на десетгодишния автор за смисъла на
играта започва с това, че за него на първо място тя е
фантазия, която ще направи възможно общуването с
неговите връстници. Ако играта бъде противопоставена на
10

Автор на текста е Я.Р. (10 г.). Още мнения на деца могат да се
видят в Приложение №1.
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ученето, детето ще спре да се подчинява, ще нарушава
правилата и от това то ще се чувства зле. Но, „кой родител
няма да позволи на детето си да играе?” - пита риторично
авторът. За детето да играеш е саморазбираемо.
Признаването на играта е признаване на детството като
достоен начин да бъдеш човек в пълния смисъл на думата. И
така, както детството се нуждае от защита, така играта
трябва да бъде опазвана за детето.11

11

Още гледни точки на изследователи могат да се видят в
Приложение №2.
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Играта се нуждае от защита
Още през 1959г., в Декларацията на ООН за правата на
детето се утвърждава правото на децата на свободно време и
игра. По-късно, през 1989г. ООН приема Конвенция за правата на детето, в която специално място е отделено на правото на игра на децата от цял свят. Съгласно този международен документ „Държавите – участнички признават правото
на детето на отдих и свободно време, правото да участва в
игрите и развлекателните мероприятия, които съответстват
на неговата възраст, свободно да участва в културния живот
и да се занимава с изкуство” (Чл.31 от Конвенция за правата
на детето).
Преди да бъде приета Конвенцията за правата на
детето, през 1977г. Международна асоциация за защита
правото на детето на игра приема „Декларация за правото
на детето на игра“. В нея се казва: „ИГРАТА, наред с
основните нужди от храна, здраве, подслон и образование, е
жизненоважна за развитие на потенциала на всички деца”. В
Декларацията се изброяват редица тревожни тенденции в
отношението на възрастните към децата и техните игри, едни
от които са: „Безразличието на обществото към важната роля
на играта” и „Прекомерно ударение върху нездравословната
конкуренция и „победата на всяка цена” в детските
спортове”.
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Играта в училище
„Не знам кой и защо е решил, че играта и ученето са
две различни неща. В повечето училища, за които знам, тези
две неща се делят. В междучасието децата играят, а по време
на час учат. „Престанете да играете!” казват учителите на
децата в началните класове, които все още дават израз на
ученолюбивата си природа. „Слушайте какво ви говоря!”.
Това машинално разделяне на играта от ученето отдалечава
възрастния от разбирането за естественото учене, което се
осъществява без ръководство.” (Я.Хехт, 2013: 52)
Понятието учене не е опозиция на понятието игра. На
добрите педагози е известно, че играта е трудът на децата, че
ученето е функция на играта. Още Я.А.Коменски,
основоположникът на науката за обучението, обяснява
предназначението на „Великата дидактика” като средство за
„изследване и откриване на метод, при който учащите се помалко да учат и на повече да се научават; в училищата да има
по-малко шум, затъпяване, напразен труд, а повече свободно
време, радост и основателен успех” и децата да „бъдат
доведени до върховете на науката без трудности, скука,
викове и побой, а играейки и на шега (курсивът е мой –
б.а.)“. (Я.А. Коменский, 1982: 243)
Кога и как в живота на детето ученето се разделя от
играта?
Отговорът не е труден. Това може да се случи още в
детската градина, с помощта на следната инструкция на
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учителя: „Който свърши работата с книжките, отива да
играе!” Само след няколко дни с подобен режим на
занимания детето вече ще знае, че работата в книжките не е
игра.
Ученето и играта обаче най-успешно се разделят
тогава, когато учителите кажат, че „ученето не е игра, а
трудно и отговорно занимание” и не на игра започнат да
поправят с червен химикал грешките в учебните книжки на
децата, още докато са в детската градина. На свой ред, от
играта отдалечават бележникът и стоте оценки, които
например ученикът от началните класове може да получи за
една учебна година.
Проблемът е, че възрастните най-малко идентифицират
училището като място за игри. Съхранена е рефлексията от
миналото за „строгостта и сериозността” на институцията, а
на играта, заради елемента забавление, се приписва лековат
характер. Не са много учителите и родителите, които
разбират потребността на децата от игра в училище. Още помалко са тези, които отчитат потенциала на играта за
цялостното развитие на детето.
Обратно на тенденцията на игровизация, през
последните десетилетия изследователи от различни страни12
регистрират постоянен спад на времето за игри, което
отделят детските заведения. Например, в доклад от

12

Виж повече: Brownson et al., 2010; Frost et al., 2008; Meisels
Meisels et al., 2000; Miller, E. & Almon, J., 2009.
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проучване, направено в САЩ, се твърди, че за всеки 30
минути свободна игра на децата от детските градини се падат
от 2 до 3 часа учебна дейност. (Miller & Almon, 2009)
Както българските учители, така и техни колеги от
други страни, споделят, че под натиска на държавните
образователни изисквания и училищните администрации те
са принудени да ограничават времето на децата за свободни
игри. Много често се твърди, че спрямо детските учители
съществува натиск да се съсредоточат върху академичните
цели и това ги принуждава да гледат на играта като
несъвместима с детската градина.13 Така, в амбицията си да
осигурим бъдещия успех на децата, ние ги обричаме на
неблагополучие - сега и в бъдеще.
Все повече трябва да се разбира, че „играта е сложен
учебен процес, произтичащ от свободния избор на детето,
което си поставя ясни цели и отива до границите на
възможностите си, за да успее. Играта може да е фантазна,
спортна, социална или друга. Във всички случаи тя е процес,
който изисква от детето да впрегне всичките си сили.” (Хехт,
Я., 2013: 52) И така да се почувства цялостно и щастливо.
Както вече видяхме „фантазия – общуване – учене –
правила – самоуправление” са нережисираните опорни точки
в разбирането на едно десетгодишно дете за смисъла на
играта. Не са ли това същите дефицитни области в
13

Виж например: Lohmander, M., I. Samuelsson, 2015 (за Швеция);
Lynch, M., 2015; Miller & Almon, 2009; Parker, A. and S. NeuharthPritchett, 2006 (за САЩ); Pui-Wah, D. C., 2010 (за Хонг Конг).
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училищната реалност? След като ги откриваме в детското
мислене за играта, никак не е учудващо, че училището
трудно може да бъде възприемано като територия на играта.
От друга страна, самото училище обикновено не търси
дефицитните области според изказванията на децата, а
предпочита да ги намери в отговорите на учителите, на
родителите и търси изходи в принудата.
От историческа и педагогическа гледна точка, ученето
предхожда училището. Мъдростта и знанието се зараждат не
в училището, или поне не в това училище, което си
представяме днес. Мъдростта и знанието се зараждат в
процеса на учене, който все повече се е диференцирал като
нещо отделно и принадлежащо на свободното време на
човека. Свободните хора през своето свободно време са
превърнали ученето в самостоятелно обособена дейност,
среда и общност. Софистите са били едни от първите
представители на хората, които целенасочено са учили. А
софистиката се родее с играта, доколкото тя е изкуство на
въпросите и отговорите в разрешаването на проблеми. Много
по-късно се заражда училището като институция, в която се
учи. И колкото повече училището се вгражда в системата на
държавата, толкова повече то се отделя от свободното учене,
от играенето. Макар и родено в играта ученето, а по-късно –
училището, постепенно се откъсват от първоизточника си –
играта.
Впоследствие,
индустриалното
(и
постиндустриалното) училище продължават процеса на
отчуждаване от своето основание – ученето. Днешните
- 33 -

родители и учители споделят все по-често, че в училищата
все по-малко се учи, а извън тях – все повече.14
Социално-психологическите нагласи в обществото
допълнително разделят училището, ученето и играта. За
мнозина родители и политици училището повече
принадлежи на държавата, отколкото на родителите - и още
по-малко - на децата. В него доминират задължителните
дейности, отговарящи на централизирано приети решения на
равнище Правителство и Народно събрание, за сметка на
свободно избираемите дейности, посочвани от деца и
родители. Конкурентността се е превърнала в най-сигурния
аргумент на педагогическите колегии за предопределен
избор на „избираеми дисциплини”.
Липсата на свобода в училищата убива играта, както и
ученето. Противопоставянето на училището на играта
всъщност е противопоставяне на училището на ученето.
Стига се до логическия абсурд училището да е срещу
смисъла на училището. Резултатите са очевидни за тези,
които са готови да ги видят: увеличава се принудата в
училище, намалява се мотивацията на учениците (и на
учителите), увеличава се отпадането от училище (не само на
учениците, но и на учителите), увеличава се агресивността на
учениците (както и на учителите).
14

Мястото на училището като институция за учене очевидно не
съответства на неговото предназначение, което е сериозен
проблем, който за съжаление още не е придобил тази очевидност
за повечето граждани на България.
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Отношението на училището към играта е ключов
показател за отношението на педагогическата общност към
детето!
Какво трябва да се направи?
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Няма причини играта да свършва
И няма причини училището да не бъде играещо.
На първо място, важно е училището да признава играта
като съществена страна от битийността на човека. За някои
училищни администрации това може да започне с
признаването на правото на децата на междучасие, правото
на физкултура, според разписанието на училището, правото
на движение в междучасията. Макар и да изглеждат нелепи
тези частни, конкретни изисквания, тяхното споменаване
говори за практика на елементарно ограничаване на играта в
училище. Интересно е, че дори съвременният американски
изследовател Едуард Халоуел е установил практика на
премахване на междучасията. Според него, днес това често
се случва в името на повече учене с цел повишаване на
резултатите. (Халоуел, 2015: 159) Разбира се, това е наймалкото, което може да направи училището по посока на
утвърждаването си като общност от играещи хора.
Друго условие за развитие на училището като играеща
общност е да започне процес на действително преодоляване
на насилието в училище. Защото, има игра само там, където
няма насилие. Проблемът обаче е, че училищата обикновено
виждат насилието във взаимоотношенията между учениците,
лошата дисциплина и в отношението на учениците към
учителите. Опитът ни показва, че при провеждане на
обучения с учители, участниците обикновено представят
като предпоставка за агресията в училище самата
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агресивност на децата, резултат от тяхното семейно
възпитание. На по-заден план се посочват причини като
организацията и етоса15 на самото училище. За добри
стратегии, намаляващи агресивността на учениците, много
често се афишират действия и методи, които всъщност я
стимулират. Ето някои примери с кратък коментар:
 Насърчаване на конкурентни нагласи (отношения
„победител – победен”) между учениците. Обичайните
аргументи са, че без конкуренция няма развитие, „децата
трябва да се учат да оцеляват”.
В случая става дума за типично смесване на понятия от
различни области на действие, например от икономиката към
педагогиката. Вече има достатъчно аргументи за ползата от
партньорство във всички сфери на социалния живот, дори и в
пазарната икономика.16 Ученето е съвместна дейност на
много хора. Тя не предполага конкуренция - в крайна сметка
всеки трябва да постигне успеха, на който е способен. Много
често чрез ученето се постига общ успех, значим по равно за
всички. Състоянието на конкуренция в училищната култура
Х. Плакроуз описва по следния начин: „Образованието е като
състезание. На пет, шест или седем години (в зависимост от
законите на обществото) децата се подготвят за бягането с
препятствия, наречено училище. В тесните коридори на
15

Етос - характерът (духът) на взаимоотношенията и нравите в
дадена общност.
16
Виж повече: Кон, А., 2011; Кон, А., 2012; Гатоу, Дж., 2010; Грей,
П., 2016: 99.
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пистата всяко дете се отделя, падайки или прескачайки
препятствията, издигнати от обществото. Отклоненията са
нежелателни, а да тичаш прекалено бързо е почти толкова
лошо, колкото е да тичаш прекалено бавно. Някои деца
достигат с лекота финала. Други изобщо никога не
финишират. Трети са така наранени и контузени, че до края
на живота си накуцват в резултат на полученото
образование”. (Плакроуз, 1992: 48)
 Оценяване на поведението/личността. Оценяване
чрез съревнование.
В българското училище се оценява прекалено много.
Известно е, че оценяването в час заема повече време,
отколкото времето за учене. И ако получаването на сто
бележки от един второкласник е вече минало, то сега се
следва друга стратегия за оценяване. Замяната на бележките
със знаци (емотикони) само заобикаля законовото изискване
за текущо неоценяване на учебните постижения на
учениците от началния етап.
Писането на забележки като форма на комуникация с
родителите е всъщност оценяване и наказание за провинилия
се. Комуникацията учител – родител в този случай е
предопределено заредена с негативен смисъл за всички.
Разбира се, че по този начин трудно се общува в пълния
смисъл на думата17. Според изследванията от повече от

17

Етимологията на понятието „общуване” ни отвежда към
неговата често забравяна първопричина: постигането на съгласие и
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половин век насам оценяването крие риск да превърне
общуването в насилие и да унищожи самото общуване –
единственият инструмент за постигане на съгласие,
партньорство и взаимност. Затова автори като Маршал
Розенберг18 говорят за ненасилствена комуникация и техните
тренингови системи се ползват с изключителна популярност
сред родители и учители от цял свят. Всъщност, преди да
помислим как да ограничим физическите фактори, които
стимулират агресията в клас (като например, организиране
на пространството, налаганите наказания и др.), трябва да
мислим за начините, по които превръщаме комуникацията в
насилие.
В подобни случаи за пример се дава финландската
образователна система, която се изучава в престижни
университети и продължава да бъде оценявана като найефективната,
защото
предлага
щадящо
личността
образование. Наскоро в квалификационен курс, директор на
училище посочи, че успехът на финландската образователна
система се дължи на това, че там обучението протича под
формата на игра, което е невъзможно да се случи в
ръководеното от него училище. На въпроса защо в тяхното
училище не може да се играе, беше посочен аргумент, че
това би противоречало на държавните образователни
единение. Съществува принципна връзка между общуването и
общността. Виж повече: Пек, 1997: 289.
18
Виж повече: Розенберг М., 2007; Розенберг М., 2009; Гордън, Т.,
2010; Гордън, Т. и Н. Бърч, 2013.
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изисквания. В друг случай, детска учителка обясни, че
поправя с червен химикал „грешките” в книжките на децата,
отново заради държавните образователни изисквания. Остава
да гадаем дали се познават действително държавните
образователни изисквания или те са се превърнали в
„мантра” за защита на личностните съпротиви за промяна.
Накратко, оценяването на учениците се е превърнало от
дидактически инструмент, даващ обратна информация за
учебни постижения, в дисциплиниращ инструмент за
наказания и награди.19 Повечето родители и учители, за
съжаление, преди всичко одобряват санкциониращия ефект
на училищното оценяване и участват в общия поток на
непрекъснато йерархизиране на децата по отношение на
различни техни постижения. Може ли някой да посочи подобра система за властване от тази, която се извършва чрез
йерархизиране на оценяваните, и по-добро условие за
непрекъснато възпроизвеждаща се междуличностна агресия?
 Спорт и масови изяви със състезателен характер.
Макар, че спортът е идеално място за игра, той често се
оказва анти-игра. Когато възрастните го превърнат в работа,
вместо в игра, и когато заменят радостта от играта с
постижението и славата за победителя, това вече е сигурно
условие, че „играта” е изгубила своето значение и се е
превърнала във фактор с обратен ефект. В спорта, като във

19

Виж повече по проблема: Розенберг, М., 2009; Розенберг, М.,
2007; Кон, А., 2011.
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всяка игра, целта на детето е да се свърже с нея – това е
педагогическият й смисъл, а не чрез нея да победи някого.20
Медиите налагат идеята за конкуренцията повсеместно:
от изкуството до упражняването на всекидневните дейности.
Училището прави опити да бъде интересно като предлага
образи от шоу-бизнеса, вместо да търси своето различно
място в преживяванията на децата. Училищните празници,
фестивали и др. би трябвало да се въздържат от оценяването
като ключова интрига в изявата на децата. Интригата е в
самата изява – което също е игра.

20

Виж повече: Грей, П., 2016: 195; Кон, А. 2012: 305.
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Свързването като
„играещото училище”

път

към

постигане

на

Задължително условие за училището, поело пътя към
своя образ на играта, е да работи за свързването на
участниците в него.
Сигурността е първото условие за възникване на
играта. Малкото детето играе само ако се чувства
защитено.21 Доверието в хората около него е условието,
заради което те биха били негови партньори в играта. Повече
сигурност в училищата има там, където има повече
отношения на свързаност. Играта изисква свързаност и
самата тя е условие за развитие на повече свързаност между
участниците.
Режимът22, претъпканите и неуютни класни стаи (и
като цяло лошата ергономична среда) не помагат на
учениците да се свързват свободно, непринудено,
равностойно. Повечето от тях не могат да разчитат на опита
и уменията си от детската градина, защото те и там са били
дефицит. Опитите за свързване с учителите обикновено също

21

Изследванията на Хари Харлоу и Джон Боулби са
фундаментални по отношение на съвременното разбиране за
значението на привързаността в живота на детето, за да се чувства
то сигурно и защитено.
22
Има се предвид неподходящото разпределение на времето на
учениците: двусменен режим на учене; повече от осем часова
натовареност; невъзможност за пълноценна почивка и хранене;
дефицит на физическа натовареност и др.
- 42 -

са белязани със знаците на неизменните проблеми – лоша
дисциплина, слаби оценки и т.н.
Изследванията на Льокашьор и на други изследователи
показват, че учениците от всички възрасти, включително и
децата от детската градина, имат добре организирана
структура на представите за добрия учител. Като най-важно
качество те посочват емпатията на учителя: „топлота,
добронамереност, готовност за оказване на помощ”
(Москович, 2006: 582-583). Ежедневният опит също го
доказва.23 Търсената от учениците емпатия от страна на
техните учители е търсене на връзка с тях. Тя е най-силна,
когато е показана индивидуално. Индивидуалната свързаност
на учителя с всеки ученик е възможна, но когато тя е
недостатъчна, конкурентните нагласи твърде често карат
учениците да търсят персонално внимание по неприятни за
двете страни поводи. И в повечето случаи няма общуване.
Затова заключението на Томас Гордън не е учудващо:
„Много от чувстващите се затрупани с работа учители
признават с лекота, че прекарват по-голяма част от работното
си време в разправии с проблемите на отделните ученици. С
други думи казано, вместо да си има положителен план за
общуване от време на време с учениците, учителят в крайна
сметка посвещава повече време на това да се разправя с тях
или да реагира, когато поведението им е неприемливо”.
23

Учениците от различни възрасти споделят, че най-важно за тях е
да получават разбиране. Едва ли има учител, който да не е
установил този факт.
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(Гордън, Т., Н. Бърч, 2013: 222-223) Планираното време за
свързване с всеки ученик е стъпка напред, разбира се заедно
с цялото умение на учителя да проявява емпатия.
Свързването на учителя с всеки е стъпка към
изграждането на свързаност между всички. Показваната от
учителя емпатия е моделът, който започва да бъде следван.
Да играят децата заедно в училище е не по-малко важно
учебно постижение, за съжаление пренебрегвано от много
учители. Уменията на децата да играят заедно са по
същността си социални умения, основани на добро
самоуважение, ефективен самоконтрол и проява на
чувствителност към нуждите на другите. Точно в това е
големият проблем на децата, намиращи се на прага на
училището. Все повече учители потвърждават дефицита от
подобни умения на най-малките ученици. Независимо от
тези безспорни констатации, програмите в детските градини
продължават сляпо да следват предписанията по
съществуващите и несъществуващи държавни образователни
изисквания за предучилищна подготовка. Не е за успокоение
фактът, че детски учители от други държави алармират за
същия проблем. Например, Сали Дженкинсън се позовава на
директорка на училище в Англия, която казва, че децата,
които постъпват в нейното училище все повече тичат
безцелно из площадката и често са агресивни. „Без социални
умения, те все повече се отчуждават едно от друго”
(Дженкинсън, С., 2013: 47). Това наблюдение може да бъде
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потвърдено от всеки работещ в детска градина или училище
в България.
От друга страна, постъпили в училище, децата са
подложени на деструктивната стратегия: „училище срещу
играта”. Играта се обявява за нещо несериозно (освен ако не
е състезание, конкурс, олимпиада), „бебешка работа”, която
трябва доста скоро да изчезне от живота на детето. Вместо
нея се предлага дисциплината като нещо алтернативно на
играта и забавлението. Все по трудно може да се види
начален учител или родител, който да играе с децата в
училищния двор.24
Изграждането на общност от съученици, съвместно с
техните родители и учители е тема, изискваща много повече
пространство. Съществува много полезен опит в
изграждането на подобни общности, включително чрез
игри.25 Нещо повече, имаме сериозни основания да се
съмняваме, че изобщо е възможно изграждането на
общности без основополагащото или стимулиращо участие
на игрите.
Играта осигурява на ученика не само социална
свързаност, тя е посредник, форма и дух на връзката му с
24

Идеи за игри в училищния двор и извън него може да се видят в:
Ризов Ил. и М.Минчева-Ризова (2018) Да играем заедно. 100 игри
за развитие на личностни и социални умения. Помагалото е
публикувано в Интернет.
25
Например, в Германия се използва т.нар. мобилни игротеки
(„Шпилофант”, „Минифант”) - каравани и ремаркета, които
пренасят уреди за игри на открито.
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предметния свят. Дидактиката, още от времето на нейния
основоположник Я.А.Коменски, предлага интерпретация на
обучението от гледната точка на идеята за играта. Добрите
дидактически образци не създават опозиция между игра и
обучение.
Игровата интерпретация на обучението се изразява в
обосноваването и прилагането на игрови методи. Тяхното
видово и терминологично разнообразие е голямо26.
Припокриването на игровата интерпретация на обучението с
интерпретацията на обучението, от гледна точка на неговата
интерактивност, не е случайна. Това създава допълнителни
терминологични затруднения, например при отличаването на
интерактивните игри от неинтерактивните. Но и при двете
интерпретации на обучението има нещо общо, което е
основополагащо – това е отношението, свързаността на
участниците.

26

Виж например по темата: Велева А., 2013: 53.
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Може ли обучението да бъде игра?
Обучението трябва да бъде игра. Би могло да се каже и
по друг начин: обучението трябва да предизвиква игра. Дали
наистина цялото обучение може да бъде игра? Отговорът е,
че най-добрите образци, модели на обучение са тези, които
са успели да предизвикат играта. Доказателства за
възможността на учителите да превръщат обучението в игра
има много. Всеки може да си спомни вълнуващи примери от
своето детство: учителят, който всеки път превръща класа в
изследователска общност за „откриване” на поредния закон
от физиката, или учителят, който събира учениците около
една свещ в разговор за Паисий. Авторът на тези редове
също има своя опит, предлагайки на учениците ролята на
негови
съучастници
в
обучението-игра,
наречено
„Настръхнала пиеса за чин, показалка и тийнейджър” - СИП
по психология и философия за 7-8 клас. (Ризов, Ил. и
М.Минчева-Ризова, 1993).27
За съжаление обаче, тезата за дълбоката свързаност на
процеса на учене с играта нерядко се интерпретира в
практиката чрез прилагането на технологии на обучение,
ориентирани приоритетно към външната
учениците, за сметка на вътрешната. В
съществува риск външната активност да бъде
(особено в случаите на „показно занятие”) и
27

активност на
тези случаи
само изиграна
да не докосне

Много позитивни примери по темата могат да се видят от:
Кларк, Р., 2013; Майтън, Дж., 2013.
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същинския
познавателен
процес
на
учениците.
Недооценяването на ролята на учителя като стимулиращ
мисленето и въображението („вътрешната игра”) на
учениците би могло да превърне самоцелните атрактивни
хрумвания отново в стандартни ситуации, изискващи от
учениците да изиграят определен репертоар от роли.
Дори да не успяваме да превърнем всеки път
обучението в игра, по-достъпната възможност, и
същевременно условие за реално протичане на процес на
обучение, е то да бъде приятно. Обучението може да бъде
приятно, ако не изисква „напразен труд” от учениците и
безсмислено старание от страна на учителите, по думите на
Я.А.Коменски. (Коменски, 1982: 243) Ако ученето не е
приятно, ако чрез него се възпроизвежда нагласата, че трудът
винаги е труден, защото е неприятен, обучението се
превръща в средство за наказание. Тези, които
противопоставят труда и играта са забравили, че играта също
може да бъде трудна, но това не я прави неприятно
занимание.
Ако обучението бъде приятно за учениците, то винаги
може да прерасне в игра, която по-скоро би могла да бъде не
толкова провокирана от учителя, колкото от спонтанните
хрумвания на учениците.
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Интерактивното обучение като игра и квазиигра
„Кръгът” е образът, който можем да свържем с идеята
за интерактивно обучение. Той, подобно на кръглата маса
(легендата за Крал Артур), поставя участниците в
равнопоставени позиции. Разположението на участниците в
кръг, редом със своя водещ (учител, преподавател,
възпитател и др.), е отражение на очакването за
равнопоставено участие на всички в процеса на обучение.
За
съжаление,
кръгът
като
хоризонтално
разпределение на властта, все още не се е превърнал в желан
образ за обществото ни.
Властта в институционализираното обучение следва
моделите на власт в обществото, които от своя страна, са в
процес на непрекъсната (и понякога противоречива)
трансформация. В края на миналия век, с Конвенцията за
правата на детето (1989г.), започва процес на своеобразно
узаконяване на отношението към децата като към
равностойни същества, с права като на възрастните.
Училището, обаче, по парадоксален начин, продължава да се
държи властово, в съответствие с минали периоди от
развитието ни. Конвенцията за правата на детето в много
случаи продължава да бъде един неразбран документ от
училищните власти.
Кръгът създава условия за равнопоставеност, като
същевременно
прави
всеки
индивидуално
видим.
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Подреждането на участниците в кръг, възприемано буквално,
като разположение на участниците в обучението, не е
достатъчно.
Постигането
на
истински
кръг
от
равнопоставени участници в обучението, на практика
означава премахване (или ограничаване) на конкуренцията в
училище, която се подхранва от системата за оценяване на
учебните постижения и следващото от нея йерархизиране на
учениците. За мнозина тази теза е неприемлива, тъй като в
обществото преобладава разбирането за конкуренцията като
основополагащ
принцип
на
модерното
развитие.
Общественото неразбиране на смисъла на кръга в
организираните
системи
предопределя
сегашната
демодирана организация на училищното образование и
нещадяща система за оценяване на учениците.
Кръгът има и друго свое значение. Той поставя
учениците (и учителя) в ролята им на съучастници по пътя
на познанието. Когато това стане възможно, можем да бъдем
сигурни, че педагогът е успял да превърне групата/класа в
общност.
Ученето в общност е това, което отличава
интерактивното обучение от активното и конструктивно
учене, които обикновено трудно се разграничават. Ще
опитаме да ги разграничим така: ако с идеята за активно
учене се признава невъзможността да се учи неактивно, а
конструктивизмът разкрива допълнителни възможности за
самостоятелност и творчество в процеса на учене, то за
интерактивното обучение това са първите задължителни
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стъпки, а последната е да превърне индивидуалното учене в
съучастие – част от общия процес на познание,
съпреживяване и развитие на общността.
Кога можем да говорим за общност?
Преди да дадем търсеното от мнозина определение за
общност, ще предложим следната констатация: „Очевидните
недъзи на американските училища се дължат до голяма
степен на отслабения им общностен контекст. … Човек не
може да се образова единствено в името на индивидуалното
си развитие. Образованието или ни приобщава към
останалата част от света, или изцяло се проваля.” (Кон, А.,
2011: 123)
За да кажем, че един клас/група е общност трябва да
видим, че „грижата и доверието са по-важни, отколкото
ограниченията и заплахите; единството и гордостта (от
постиженията и целите) заместват победите и загубите; от
всеки човек се очаква да подкрепя, да се вдъхновява и да
живее според идеали и ценности като доброта и благост,
честност и отговорност. Тази класна общност се стреми да
удовлетвори нуждата на всеки ученик да се чувства
компетентен, свързан с другите и автономен. … Учениците
не само живеят съобразно основни човешки ценности, те
също така имат много възможности да мислят за тях, да ги
дискутират и да действат в съгласие с тях, като
същевременно трупат опит в състраданието и разбирането на
другия.” (Кон, А., 2011: 124) Можем да си представим, че
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учителят на тези ученици не би имал проблем с
дисциплината в класа.
Равнопоставеността на участниците в съвместно
извършваните дейности и постигането на общност са
атрибути на играта. Затова интерактивното обучение, което
предлага истинска свързаност между участниците, е близко
до същността на играта и в много случаи представлява
своеобразна квази-игра, а в други случаи е тъждествена на
играта.
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Играенето и интерактивността в училище не са
само дидактически проблем
Съществува пряка връзка между постигането на
дисциплина в час и ученето в общност, което, както
видяхме, съпътства интерактивността в обучението и ученето
чрез игра.
Ако проблемът за лошата дисциплина в час се състои в
невъзможността на учениците да спазват правила съобразно
своите права, то именно постигането на общност изразява
такова качество на взаимодействие между учениците, което е
на равнището на взаимното спазване и отстояване на права.
От тази гледна точка, идеята за клас (или училище) без
дисциплина
изглежда
напълно
уместна,
защото
дисциплината е ред, но наложен отвън, а общността е
съгласие, постигнато отвътре. Основно средство за налагане
на дисциплина е наказанието, а за постигането на общност –
правото. То може да бъде възприето и отстоявано от всички
единствено по силата на вътрешната необходимост.
Ученето чрез игра и интерактивността в обучението
разрешават проблема за дисциплината в клас и са средства за
справяне с нарастващата агресивност на учениците в
училище.
Ако чрез своето съвместно играене децата се научават
да спазват правила и заедно да отстояват своите права, то
това би било най-директният път към развитието на
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дефицитните за тях социални умения.28 Те, от своя страна,
ще им позволят да постигат по-добри успехи в обучението по
всички дисциплини. Съществуват множество емпирични
доказателства за връзката между възможността на детето да
играе и неговите учебни постижения (някои от които вече са
споменати). Съществуват и много изследвания, които
доказват взаимовръзката между успеха от ученето,
личностните постижения на учениците и възможността им да
учат заедно в процес на сътрудничество със своите
съученици, в позитивна атмосфера и партньорство с учители
и родители.29 Ефектът от начина на живот на учениците в
рамките на добре развита училищна общност, където
проблемите и противоречията се разрешават чрез договаряне
и заедно се търсят удовлетворителни решения за всички
страни, превръщат училището в естествено място за
гражданско образование на децата.
В основата на ученето и взаимодействията в общността,
партньорството и удовлетвореността от постигнатото могат
да се открият многообразните следи на универсалния
принцип - играта.
28

Това се доказва от множеството изследвания през последните 50
години. По думите на Питър Грей, не съществува заместител на
играта като начин за усвояване на социалните умения и тяхната
основа - способността за емпатия. Те не могат да бъдат
преподавани в училище. (Грей, П., 2016: 215-216)
29
Виж повече: Селигман, М., 2017: 95-117; Johnson & Johnson,
2013: 372-374; Johnson & Johnson, 1989; Frederico, M. & M.
Whiteside, 2016.
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Следователно, към защитаваната тук теза, че играенето
и интерактивността в училище не са само дидактически
проблем, ще трябва да прибавим и това, че те са проблем на
организационното развитие на училището по пътя на
изграждането на училищна общност.
Днес, когато говорим за приобщаващо образование,
вероятно със съзнанието, че днешното училище в по-голяма
степен е „отблъскващо“, отколкото „приемащо“, трябва да
мислим, как играта може да помогне на участниците в този
процес – на учителите, родителите и децата. Защото играта е
най-силният медиатор в приобщаването на участниците до
степен на изграждане на общност.30 Без съмнение, този
процес не може да бъде постигнат административно - със
стандарти,
тестовете,
изпити
и
увеличаваща
се
документация.

30

В повечето случаи днес можем да говорим за училищните
общности само като събирателен образ на различни групи хора,
свързани чрез учениците в училището. Училищната общност (в
пълния смисъл на понятието) не е формален сбор от хора. Тя
винаги е в процес на изграждане, постигане. Съществуват
училищни администрации, които подкрепят този процес, както и
други – които го възпрепятстват.
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Вместо заключение – вдъхновяващи мисли по
пътя към „играещото училище”
Необходимо е да видим действителните рискове за
децата …
„Въпреки многобройните доказателства в полза на
играта … доминира културата на бизнес конкуренцията.
Счита се, че академичният успех може да бъде гарантиран
само чрез много ранен старт в училище. На играта се
отдава съвсем малко значение или пък се впряга в употреба
за когнитивни цели – като по този начин многобройните й
ползи се игнорират. Това е безумие. Известно е, че здравите,
сплотени общества се градят на високоразвити социални
умения. Знаем, че социалната игра развива тези умения и
въпреки това я поставяме под заплаха отвсякъде.
Възпрепятствайки играта, ние тръгваме по един опасен
път към изключително несигурно бъдеще” (Дженкинсън,
2013: 47).
… да вярваме в гениалността на играта и да се
доверим на детството …
„Ако имаш доверие в процеса (на детството – б.м.) и
приемаш, че играта и радостта са основни елементи от
него, ако позволиш на детето си да бъде първо дете, а после
да стане възрастен, се случва нещо удивително. Детето
осъществява собственото си житейско призвание… Най- 57 -

добрата подготовка за справяне с големия натиск в живота
на възрастните и за поемане на бремето на зрялата
възраст с удоволствие не е да товариш детето с тежести,
преди то да е готово. Най-доброто е точно обратното - да
му дадеш шанс да развие мускулите на увереността,
оптимизма и надеждата, които се изграждат по единединствен начин – бавно и незабележимо, в специалната
мързелива и дълга лятна утрин, наречена детство”
(Халоуел, 2015: 157).
… и да върнем ученето в училище …
„.. училището трябва да престане да се занимава със
„стимули” и да се заеме с една нова област – ученето. Да
остави стимулацията, класификациите, измерванията и да
започне да преподава” (Хехт, 2013: 145).
... като не забравяме образа му от „Великата
дидактика” на Я.А.Коменски:
Училището като „място за игра, дом за наслаждения
и удоволствия” (Коменски, 1982: 243).
Защото, както вече видяхме, ученето започва с игра.
Именно чрез играта училището може да намери своята
област и своето истинско място в живота на децата ни.
Играещото училище всъщност е училището, в което
ученето става възможно!
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Приложения

Приложение №1

Защо децата трябва да играят?
Какво мислят децата31

Фатме:
Детството е един път в живота, затова трябва да се
изживее всяка минута от него. Защо децата трябва да играят?
Това е въпрос, свързан с детството – с приятелите, да се
забавляват и да правят това, което искат, защото когато човек
порасне и стане възрастен, а не е преживял детството си
както трябва, той съжалява.
Игрите са животът на децата. Чрез тях те научават
различни неща, а когато са тъжни, ги развеселяват. Игрите са
детството на човека.
Ако в училище се преподава чрез игри, трудният
материал ще се запомня по-бързо и с лекота. Игрите
сближават хората, свързват ги един с друг. Но не и играта на
таблета, компютъра и телефона, с които забравяш кой си.

31

Авторите на текстовете са ученици от VI клас на ІІ СУ „Проф. Н.
Маринов”, гр.Търговище през учебната 2015 - 2016 година.
Текстовете са публикувани със съгласието на техните автори.
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Много деца правят тази грешка и прекарват детството си в
самота.
Да си дете означава да се забавляваш. Игрите правят
децата съвсем други – чрез тях те се успокояват, научават се
как да общуват и как да оцеляват, как да живеят.
Когато децата пораснат, те си спомнят с усмивка
златните дни на детството.
Мария:
Защо децата трябва да играят? - Защото така те
създават много добри приятелства, страхотни преживявания,
нови спомени. Така не ти доскучава, има много време да
играеш.
Много важни са ваканциите през годината. Лятната е
блаженство за всички. Тогава просто не спираш да се
движиш – ще отидеш да поплуваш на басейна, на море, или
на почивка в планината. Всеки ден трябва да си навън, на
чист въздух. Дали ще излезеш с приятели или да разходиш
кучето, важното е да има физическо движение. За нас са
важни и екскурзиите. Полезно е да има повече часове по
физическо и повече спортни занимания.
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Захари:
В детската градина обичах да тичам, но не с приятелите
си, а от тях. А трябваше да играя рамо до рамо с тях, да се
учим заедно, защото играта учи. Тя учи на внимание един
към друг: криеницата – на това как човек да не се отказва,
докато не открие това, което търси; дамата – как да скачаме
напред и само напред.
Роден съм през първите години на ХХІ век и да! – бях
твърде глупав, за да разбера, че животът не е само материя, а
преди всичко усещане и само аз мога да го направя игра.
Айше:
Децата трябва да играят, защото това е нещо от тяхното
ежедневие. Дете, което не обича игрите, усеща, че му липсва
нещо, когато гледа другите да се веселят, а то седи на
пейката само самичко. В миналото хората за това са
изобретили игрите – за забавление, смях и веселба. Затова те
са се запазили през вековете. Дори бабите обичат да
разказват на своите внуци как са се забавлявали като малки.
Може и родителите да са забелязали как детето им страда,
когато не го пускат навън на снега, за да не се разболее.
Детето им гледа тъжно през прозореца как децата правят
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снежни човеци и се спускат от най-високия връх с шейните
си.
Когато децата станат възрастни, разказват за своите
игри на внуци и правнуци. Това е много важно, защото чрез
игрите децата се учат как да се справят в живота и как да
преодоляват различни трудности.
Юлиян:
Според мен децата трябва да играят, защото сега им е
времето за игра. Понякога в училище някои уроци се
преподават под формата на игра, за да могат децата да се
забавляват и да научат по-лесно урока. Ако децата не играят,
няма да имат хубаво детство и като пораснат ще съжаляват.
Децата трябва да играят, защото са деца.
Стефан:
Децата трябва да играят, за да се забавляват и да
опознават нещата около тях. Учителите преподават уроците
под формата на игра, за да е забавно на учениците да си учат
уроците и да искат да ходят на училище.
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Гюлиз:
Всеки възрастен е имал детство. Това е най-хубавият
период от нашия живот. Когато бяхме малки нямахме
толкова проблеми – ходехме на детска градина и си
мислехме, че всичко извън нея е същото, но вече разбрахме,
че не е така. Започнаха проблемите с джобните пари, с
външния вид и с всяка година те се увеличават. За това
децата трябва да играят, защото детството е безгрижно и
трябва да бъде изпълнено с радост.
Мелиса:
Децата трябва да играят, защото така те са пощастливи. В училище трябва да има повече време за игра, за
да не се претоварват учениците. Според мен ще е по-хубаво,
ако през топлите дни повечето часове се провеждат на чист
въздух, слънце и зеленина. Децата трябва да запазят детското
у себе си, но не като се затварят и използват всяко свободно
време за компютъра, таблета и телефона.
Стоян:
Всички деца, а дори и възрастните, играят, за да се
чувстват свободни от задълженията, от натоварващите
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задачи и от житейските грижи. У всеки има едно скрито дете,
което иска да играе.
Добре е в учебните часове да има време за отдих. Чрез
образователните игри децата развиват своя ум и увереност.
Хюсеин:
Децата трябва да играят, но не пред компютъра, а навън
– да общуват с други деца, да ритат топка, да бягат. А защо
ли? Първото и най-важното е, че да играят навън е поздравословно от това да стоят пред компютъра. Второ, това
да играят ги прави добри хора. Трето – трябва да си изживеят
детството пълноценно, защото когато пораснат, няма да имат
време за игри.
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Приложение №2

Защо децата трябва да играят?
Още гледни точки на изследователи и писатели
„Играта е най-висшият израз на човешкото развитие в
детството, тъй като само тя дава свободна изява на това,
което е в душата. Тя е най-честото и най-духовно творение
на детето и същевременно е прототип и копие на човешкия
живот на всеки етап и във всяко отношение… Защото за
човека, който има прозрение за човешката природа,
тенденциите в бъдещия живот на детето се разкриват в тази
свободно избрана игра.“
Фрьобел, Фр., по Дженкинсън, С. (2013) Геният на
играта. С., с.77.
„Думата „игра“ не получава уважението, което й се
полага. Това може би е така, защото е много кратка. Ние
уважаваме повече математиката. Също географията. Дори
миенето на зъбите. Ала не уважаваме достатъчно играта, тъй
като звучи като нещо, което правиш в междучасието или
когато се размотаваш и си губиш времето. А всъщност и
междучасието, и размотаването заслужават повече уважение.
- 67 -

Може би трябва да измислим нови думи за играта,
междучасието и размотаването. Например да ги наречем
„спонтанно и творческо взаимодействие с околната среда“?
Дали това няма да ни вдъхне повече респект?
Сетих се! Знам как играта да спечели уважението ни.
Трябва само да докажем, че детето, което играе, ще постигне
по-високи резултати на тестовете SAT и ще печели повече
пари като възрастен, отколкото детето, което не играе.
Веднага ще започнат да никнат курсове по „успешна игра“ в
цялата страна.
Е да, ама ние наистина доказахме, че децата, които
играят, имат по-високи резултати на тестовете SAT от
децата, които не играят. За жалост обаче (…) повечето хора
не са чували за такива изследвания – че връзката на играта с
по-добрата работа на ума е научно доказана.“
Халоуел, Е. (2015) Детството и семенцето на
щастието. С., с.140-141.
„Може да твърдим - и не без основание - че пороците
на цивилизацията се дължат на факта, че никое дете не е
успяло да се наиграе. Или, казано по друг начин, със
специални усилия всяко дете се превръща във възрастен
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дълго преди да достигне възраст (подобно на растенията в
парниците, които трябва да пораснат в срок).
Отношението на възрастните към игрите е твърде
деспотично. Ние, големите, правим на детето разписание:
учене от 9 до 12, после обяд, а след това отново уроци до три
часа. Ако помолят едно свободно дете да си направи
разписание, то почти сигурно е, че ще си отдели повече
време за игра, отколкото за учене.
Враждебността на възрастните по отношение на
детската игра се корени в страха. (…) Да, разбира се, именно
страхът за бъдещето на децата кара родителите да лишават
децата си от законното право на игра. Но не е само страхът.
Зад неодобрителното отношение към играта се крие и
някаква смутна представа от областта на морала - представа
за това, че да бъдеш дете като цяло не е особено добре и ясно
звучи в популярното поучение, адресирано до младите хора:
„Не бъди дете!” Родителите, които са забравили собствените
си стремежи на тази възраст, тоест са се отучили да играят и
фантазират - са лоши родители. Когато детето изгуби
способността си да играе, неговата душа умира и то става
опасно за всички деца, с които се сблъсква.“
Нейл, Ал. Съмърхил - възпитание чрез свобода. С.,
с.33.
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„След училище детето трябва да има само две задачи:
да се нахрани и да играе. Никакви домашни работи,
извънкласни задължения, никакво напомняне за училището,
защото то трябва да се консумира само веднъж на ден и в
тази сутрин трябва да се изчерпи всичко – и нови уроци, и
упражнения. Чантата трябва да се премахне. Децата у нас все
по-малко играят, улиците им бяха отнети от автомобилите,
градините и дворовете са недостатъчни, а задълженията,
наложени от родители и учители, стават прекомерни. Това е
опасно почти колкото детски паралич.“
Данаилов, Г. (1982) Убийството на Моцарт. С., с.61.
„Може би най-простият съвет, който мога да предложа
на родителите, загрижени за подготовката на децата им за
света, е: Оставете ги да играят повече! Нямам предвид, че
трябва да прекарват повече време в Малката лига или в
училищния клуб по баскетбол, колкото и да е ценно. Говоря
за измисляне на игри на място с техните приятели, като
превръщат купчина клони във вълшебна гора или като се
разхождат около поток, за да опознаят дивата природа в тази
гора. Играта е работата на детето и децата трябва да имат
време, пространство и разрешение да се впускат в различни
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игри, за да се увеличат максимално ползите, които играта
предлага. (…)
Нашите деца са създадени да се движат, да тичат, да се
цапат, да си сътрудничат и – най-важното – да играят заедно.
За съжаление изглежда, че го правят много по-малко,
отколкото са го правели предишните поколения.“
Робинсън, К. и Л. Ароника (2018) Вие, вашето дете и
училището. С., с.95.
„Може би изглежда жестоко в името на науката да се
отглеждат маймунки, дори плъхове, в условия, в които не
могат да играят на воля с връстници. Ала ако това е жестоко,
какво да кажем за настоящата ни „нормална“ практика на
лишаване на децата от свободна игра с други деца в името на
тяхното образование и защита? Това наистина е жестоко – а
и не само жестоко, но и опасно.“
Грей, П. (2016) Свободата да учиш. С., с.217.
„Прекрасното в децата е, че те могат да направят
голяма работа и от всичко, и от нищо. От офиса виждам
много хора, които вървят с малките си деца по улицата.
Възрастните пристъпват тежко, а децата се въртят, скачат,
прескачат, втурват се на едната страна, после на другата,
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търсят какво да настъпят, прескочат или заобиколят, катерят
се по всичко, по което е възможно да се катери човек.
Никога не искам да съм някъде, където няма да виждам
това. За мнозина цялата енергия и глуповатост, любопитство,
бърборене,

неспирни

въпроси,

разгорещени

страсти,

неутешима мъка и невъздържана радост изглеждат като
досадно бреме, ако не и като болест за лекуване. За мен те са
национална гордост и неоценимо съкровище, което е
жизнено необходимо за националното ни здраве и оцеляване
повече от всякакъв нефт, уран или каквото там щете.
Един ден на тревата под дърветата видях баща с
двегодишната си дъщеря. Той лежеше, а момиченцето
търчеше наоколо. Каква радост е да се тича! Изведнъж тя
спря, вгледа се внимателно в земята, наведе се и вдигна
нещо. Клонче! Камъче! Изправи се, затича се пак, видя един
гълъб, втурна се да го гони, спря внезапно и погледна нагоре
към огряните от слънце дървета, за да види – какво? Може би
катерица, може би птица, а може би просто формата и цвета
на огряните листа. След това се наведе, намери нещо друго,
взе го и започна да го разглежда. Листо! Още едно чудо.
Скорости, клонки, листа – малките деца обичат света.
Именно затова учат толкова добре за него. В сърцевината на
истинското учене се крият не трикове и мисловни техники, а
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любов. Способни ли сме да позволим на децата да учат и
растат чрез тази любов?“
Холт, Дж. (2010) Как децата учат. С., с.289-290.
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