
 

След двугодишна пауза Фестивал (не)Възможното образование се 

завръща с кратка програма в рамките на Sofia Summer Fest. 

Програмата включва: 

17 - 17.30 ч. "Най-страхотният ден" – документален филм, 
прожекция 

Американско начално училище въвежда “горски петъци” в програмата си - 

всеки петък училището се провежда в близката гора. Вдъхновени от 

горските училища в Скандинавия и подкрепени от научни изследвания за 

ефектите от такъв опит, учители и родители откриват чрез 

собствените си наблюдения огромни промени в децата и 

взаимоотношенията помежду им. 

17.30 - 18.30 ч. Споделяне на впечатления и представяне на някои 

действащи инициативи в духа на филма 

19.00 - 19.15 ч.“Съкровищата на хуманната педагогика” - откъс от 
лекция на Шалва Амонашвили, прожекция 

Големият грузински педагог споделя значението на това, което нарича 

„речник на хуманната педагогика“. Какво означава „дете“, какво означава 

„учител“ от гледната точка на една човеколюбива философия, в която 

радостта и любовта заемат централно място. 

https://sofiasummerfest.bg/


19.15 - 19.45 Споделяне на впечатления със специален гост по 

темата 

20.00 - 21.30 "Най-голям шанс за успех" – документален филм, 
прожекция 

След кратък преглед на историята на образователната система и 

възможностите за реализация на младите в САЩ чрез серия от 

интервюта с родители, икономисти и експерти като сър Кен Робинсън и 

Салман Кан (КАН академия), се запознаваме с разработения от училище 

Хай Тек Хай в Сан Диего оригинален подход към преподаването и 

оценяването. Без да претендира, че е намерил “най-правилния начин”, 

учителският екип предизвиква родители, ученици и общественост в 

търсене на отговор на въпроса какво означава “да си успешен” в 21-и век. 

Филмът има редица награди и е сред най-добрите документални филми за 

образование. 

21.30 - 22.30 Споделяне на впечатления от филма 

 

Очакваме ви на 16.07 в рамките на Sofia Summer Fest зад сградата 

на музея „Земята и хората“. 

 

 

* Участието в дискусиите е само по желание. 

** Събитието е с вход свободен. 

*** Събието е част от програмата на „Академия за родители на открито“, чиято програма с 
лекции за родители може да се види ТУК. 

 

https://bit.ly/3xNj3n4

