
 

 
 

 

 

 

 

Практическо обучение в общността – финансовата страна  

 
Познавателният опит на децата трябва да включва:  

 

1. участие в гражданското общество, за да могат децата да имат 

положителен принос за културното развитие и социалния напредък. 

2. изучаване на света на природата, за да се развива у децата разбиране 

на необходимостта от опазването й чрез собствения им опит, а не чрез 

научаване за тези неща от образователни формули или от изявленията 

на природозащитни организации 

 

Предистория  

 

При планирането на извънкласни дейности и/или екскурзии, учителите 

често подхождат към всяко мероприятие като нещо отделно и придават 

особена тежест на това доколко родителите могат да си го позволят. 

Независимо дали става въпрос за едночасово посещение на изложба в 

местния музей, свързана с природата (по 2 лева на дете), или за тридневно 

зелено училище през лятото – например в Дряново (140 лева на дете). По 

този начин училищните излети сред природата до голяма степен се 

определят от възможностите, предлагани от туроператорски фирми или 

други външни организации, а това означава, че и програмата на 

мероприятията по време на учебната година ще е напълно импровизирана.  

 

Каква точно е ползата? 
 

Защо училището се чувства задължено да изпрати група от 4 класа в музея 

(това са 120 ученика, които ще осигурят 240 лв. за организаторите на 

посещението), щом като нищо не пречи на децата да видят изложбата със 

своето семейство? 

 

А каква е чистата цена на зеленото училище, включена в офертата, която 

организаторите предлагат на родителите на учениците? На практика 

транспортът, храната и настаняването трябва да са платени още преди да 



започне да се осъществява образователният елемент. И какво става с онези 

деца, чиито родители решат да не ги изпращат на зелено училище, защото 

не могат да си го позволят или смятат екскурзията за маловажна, тъй като 

има минимален принос към опита, който семейството вече е натрупало?  

Защо трябва да се чувстват изолирани заради това, че зеленото училище 

представлява решение, което учителите са определили като "най-добро"? 

 

Желанието на “Еквилибриум” е да има проекти и екскурзии, които се правят 

в рамките на една система за зелено обучение през цялата учебна година, 

която използва услугите на местни непедагогически екипи и допълва 

учебните програми.    

 

Ползотворен принос към познавателния опит  

 

Екипът на “Еквилибриум” вярва, че смисълът на зелените училища и на 

училищните екскурзии е в ПОЛЗОТВОРНИЯ ПРИНОС КЪМ 

ПОЗНАВАТЕЛНИЯ ОПИТ НА УЧАСТНИЦИТЕ КАТО ЧАСТ ОТ ЕДНА 

СТРУКТУРИРАНА ПРОГРАМА.  Въпросът за финансовите средства трябва да 

се съобразява с тази основна идея.  Освен това, ние смятаме, че има големи 

възможности за постигане на още повече резултати на местно ниво и в 
рамките на учебната програма – много голяма част от училищното обучение 

има статута на псевдо-формалност, тъй като е извън програмата и зависи от 

платежоспособноста на родителите. Макар че от родителите се изисква да 

заплатят тази част от образователния пакет, учителите рядко се допитват до 

тях за това, какво по-точно да включва тя.  

 

Финансовият модел, който е съобразен с ползотворния принос към 

познавателния опит 
 

“Еквилибриум” установи, че едно пътуване на 28 деца от Русе, съпровождани 

от 3-ма възрастни, което включва транспорт до района на Дряново, две 

нощувки, храна и екскурзии до манастира, пещерата “Бачо Киро” и музейното 

селище Боженци струва между 90 и 140 лв. на човек в зависимост от нивото 

на предоставените услуги.   

 

Нека се придържаме към простите неща: 31 души по 100 лв. е общо 3100 лв.  

Това е най-вече чиста цена, свързана с услуги без познавателна стойност.  

 

Какво би могло да постигне едно училище в Русе с 3100 лв., харчени в 

местната общност в продължание на година? Родителите, братята и сестрите 

на учениците имат умения, таланти и най-разнообразни желания. Музеят в 



града има опитни специалисти. Местните екскурзоводи са експерти по 

неформално представяне на историята, екологията и културата и не са 

професионално ангажирани, когато няма туристи.  Природен парк “Русенски 

Лом” е място за забавление на всякакви хора с най-различни умения.  

Регионът изобилства със занаятчии и художници.  Общността е сама по себе 

си огромен образователен ресурс. По същия начин и дърветата из градските 

паркове, скалните образувания по Русенски Лом или по други реки в региона 

предоставят най-разнообразен познавателен опит от множество гледни 

точки. 

 

Същото важи за която и да е общност.  

 

Обърната пирамида  
 

Представете си една пирамида, обърната с върха надолу така, че трудно се 

крепи на една точка. Това е добър начин да си представим финансовия 

модел на зелените училища, включващ екскурзии до общността или 

изучаване на природата.  

 

Обхватът и стабилността на една училищна програма зависят от това, 

доколко е уместно първото начинание – първата дейност или пътуване 

представлява най-долната тухла на обърнатата пирамида. 

 

Накъде води тази дейност, какво следва в рамките на една структурирана 

програма с период на действие през цялата учебна година? Важно е да има 

линия на приемственост между съответните проекти и всяко предприето 

действие да се оценява както по отношение на ползотворния принос към 

познавателния опит, така и по отношение на цялостната образователна 

структура.  

 

Въпроси, по които трябва да се помисли 

 

 Каква е чистата цена (разходите, които трябва да се направят още 

преди да започне реализирането на същинския познавателен 

елемент)? 

 Какво е съотношението между цялата чиста цена и цената на този 

познавателен елемент? 

 Може ли познавателната дейност да се осъществи, без да се налага 

плащането на тези цени? Какво може да се избегне? Какво може да се 

замени с по-евтина алтернатива? Запитайте се дали една или друга 

конкретна дейност наистина си заслужава свързаните с нея разходи.  



Училището ще постигне ли по-висока образователна възвращаемост, 

ако харчи средствата си в региона за алтернативни начинания? 

 Каква е възможността да се използват одобрени доброволци, както и 

дарени вещи и услуги? (Опознайте родителите, братята и сестрите на 

своите ученици – техните умения и възможности представляват ценен 

образователен ресурс.) 

 

Старайте се да не се поддавате на магнетичната привлекателност на 

определени дестинации или традиционни предложения: 

 

 Непременно трябва да посетим “Етъра” заради съчетанието на бит, 

култура и възможности за отдих.   

 Трябва да заведем децата на ”Царевец”, за да могат да усетят 

величието на Второто българско царство.   

 Точно този хотел на морето винаги е обслужвал ученически групи, 

трябва да направим програма в близост до него.   

 

Нотката на задължителност, вградена в горните твърдения, е напълно 

фалшива.  Тези дестинации не са задължителни - те са бързи, леки и 

очевидни решения, които крият много неизбежни разходи. Една творческа 

преценка на познавателния потенциал на общността около училището и на 

онези природни феномени, които са в непосредствена близост, може да 

разкрие силно стимулиращи нови перспективи и нова опитност, които да се 

обвържат с темите в клас. 

 

 

 

 
 

 


