Играя и работя с деца 2012

Курс за интерактивно преподаване
и работа с деца на:
Какво е „Играя и работя с деца”?
Представяме Ви най-вдъхновяващия курс за инструктори за преподаване през игра, работа с
деца, интерактивни методи, учене чрез преживяване и обучение сред природата.
За шеста поредна година НЧ Бъдеще сега организира този курс, който се превърна в
пространство за усъвършенстване и развитие на треньори, обучители и инструктори,
работещи с деца и младежи в България. Огромният методологически опит,
професионализма и фокуса към развитието и щастието на всеки човек са нашата основна
задача. От 2007 г. до 2010 г. сме обучили 72 инструктори, които играят и работят с деца и
младежи в цялата страна.
От нас можете научавате как:
 да създавате уникална и здравословна атмосфера за деца от 6 до 14 + години.
 да водите тематични модули с много игри да увличате младите изследователи да
променят отношението си към различни растения, застрашени и "страшни" животни.
 да преминавате заедно с децата през разнообразни приключения, като разходки в
пещери, спускане по въжета, нощни походи, изкачване на върхове или откриване на
извори.
 да си припомните старите традиционни игри (вече нови за "електронното" поколение)
и да ги адаптирате към днешния забързан свят.
 да помогнете на децата около нас, чрез лично преживяване да опознаят и преоткрият
себе си, света и другите.
Защото повече от всякога днес е важно да можем да си играем с децата и по този начин да
насърчаваме и подпомагаме тяхното развитие и усъвършенстване. Сред природата,
обградени от класическото изкуство и посредством преживяването и играта това става найлесно.
Този курс ще е незабравимо преживяване за теб!
Как протича курсът?
Курсът е творчески ориентиран процес, включващ преподавателите и
обучаемите. Ние преподаваме, чрез игра, движение, с много любов и
отношение в тематични и практически модули.
Процесът протича в позитивна и приятелска атмосфера създавана от
обучителите. Те насърчават толерантността и подкрепата, усмихнати и готови
за игра във всеки момент. Така участниците „Играя и работя с деца“
получават подкрепяща атмосфера за учене и самоусъвършенстване.
По време на програмите се използват много тематични казуси, игри,
практически примери, опит и методи на неформалното обучение,
физически активности и движения. Те са внимателно подбрани и
балансирани с цел максимален обучителен ефект.
Успешно завършилите курса получават сертификат.
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За кого е предназначен?
Програмата е насочена към преподаватели, педагози, социални
работници, планински водачи, спортни инструктори, аниматори в
детски центрове, младежки лидери, младежки работници и
работещи в обучението и работата с деца и младежи.
Програмата е подходяща за родители, заинтересовани от
позитивното възпитание и образователния ефект на играта.
Тя е и за всички вдъхновени от придобиването на умения за игра и работа с деца.
Цели на курса
Развитие на знания и умения за:
 преподаване чрез игра;
 подготовка и провеждане на интерактивни модули по екология, гражданско
образование и др.;
 прилагане на ненасилствена комуникация;
 използване на нетрадиционни игрови и интерактивни методи, като преподаване през
движение и старите игри;
 оценка на средата и риска;
 използване на елементи от резервопедичната (сугестопедична) методика на
преподаване.
След курса участниците ще могат:










Да търсят, оценяват и адаптират игри за обучение;
Да създават уникална и обогатяваща среда за учене и игра на деца и младежи;
Да провеждат интерактивни модули за деца и младежи;
Да използват елементи от сугестопедията в образователния процес;
Да преминават заедно с децата през разнообразни приключения;
Да използват движението и старите традиционни игри за преподаване;
Да помагат на децата около тях, чрез лично преживяване да опознаят и преоткрият
себе си, света и другите;
Да правят оценка на риска и предприемат превантивни мерки за овладяването му;
Да разрешават възникнали конфликти и създават атмосфера на толерантност.

Кога ще се проведе курса?
Курса ще се проведе в периода от 8-ми Април до 13-ти Май 2012 г.
Обща продължителност - над 130 часа теория, практика и вълнуващи преживявания!
Работа в града (обучение в залата и в парка):
През април 2012 г. - вторник и четвъртък от 18.00 часа до 21.00 часа и неделя от 10.30 часа до
16.30 часа.
Всички лекционни и игрови части ще се проведат в „Творчески център” в гр. София.
Работа сред природата и най-вълнуващите практики:
 Интерактивно преподаване и обучение - село Гудевица – 28 април – 1 май 2012 г.
 Приключенски програми в планината - хижа Мальовица – 5 - 6 май 2012 г.
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Боравене с екипировка и въжета и Експеренциално учене – Белидие хан – 12 – 13 май
2012 г.
По време на курса ще се провеждат практики с ученици от 1-ви до 7-ми клас в 147 ОУ
„Йордан Радичков“ в гр. София.


Колко ще ти струва?
Програмата на курса съдържа:
 52 учебни часа – теоретични и практически занятия за предаване на знания.
 12 учебни часа – практически занятия с ученици.
 8 дни (и нощи ) – практика сред природата на Родопите, Рила и Стара планина.
Таксата за курса е в размер на 420 лв., които могат да бъдат платени и на вноски. За повече
информация за участие в курса и плащане на таксата ни пишете на посочените контакти.
(Таксата покрива следните разходи по време на обучението: лектори, материали,
екипировка, нощувки и храна по време на практиките, методически наръчник и книга с игри.
Таксата за курса не покрива транспортните Ви разходи до местата за провеждане на
лекциите и практиките.
Максималния брой участници в групата за провеждане на курса е 18!
За повече информация и записване се свържете с нас на:
home@gudevica.org, или на телефон: 0878 55 85 76
Всички теми от курса ще бъдат достъпни на сайта на читалището: www.gudevica.org
Краен срок за записване в курса – 29 март 2012 г.
Кои сме ние?
Екипа основни обучители - Теодор Василев, Огнян Гъдуларов и Милена Ленева от НЧ „Бъдеще
сега 2006“ сме готови отново да изиграем всички игри, модули и методики, през които сме
минали или играли, адаптирали и преоткривали през последните шест години.
Разработената и приложена от нас методика за екологично и гражданско образование,
световния опит и постижения в сферата на неформалното и игрово обучение ще бъдат
основна част от курса. Методи използвани в методиката на йога в образованието, обучението
през движение и възприятията за света през тялото ни ще бъдат актуалното допълнение към
курса. Планираме да Ви запознаем с прекрсната методика на сугестопедията и нейното
приложение в преподаването.
По време на „Умея да играя и работя с деца 2012“ ще проведем отново „Часът на
инструкторите“, в който ще имате възможност да се срещнете и да обмените впечатления и
опит с инструктори преминали през нашия курс в предишни години, които успешно се
реализират в детски градини, центрове, проекти за неформално образование, училища,
НЦЕМПИ, международни обучения и др. Планираме да Ви срещнем в неформални срещи с
преподаватели, които са отдали живота си на преподаването и децата, които да Ви помогнат
да откриете и собственото си призвание в преподаването.
Разбира се няма да минем без Родопски простори и село Гудевица, където ще е първата
практика на курса. Ще се потопим в магията на горите, ливадите, махалите, пещерите,
скалите и изворите в коритото на река Арда на пролет. На х. Мальовица ще се качим на
високото, където сред скалите и простора на планината ще продължим да играем до
забрава. А на Белидие хан ще се научим как да боравим с инвентар и да създаваме
незабравими въжени приключения.
За втора година всички участници в курса ще могат да се включат при преференциални
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условия в курса на Университетския аварийно спасителен отряд по първата помощ. Те не
само са най-добрите в България по първа помощ, но и всеки преминал курса ще може да
участва в регулярните им тренировъчни игри.
Обучители:
Огнян Гъдуларов в последните 4 години е участвал в 5
международни проекта свързани със социална интеграция на
младежи в неравностойно положение.
В настоящия момент работи като тренер със специализация и
опит в обученията по комуникационни и презентационни умения.
Занимава се с интерактивно преподаване и екологично
образование за деца. Обучава инструктори за работа с деца и
младежи.
Изпълнява отговорности като лидер в програмата на Международната награда за млади
хора в България.
Експерт е в провеждането на приключенски програми базирани на методите на обучението
чрез преживяване и подобряване на екипната ефективност.
Сертифициран инструктор по скално катерене и слаклайн.
От есента на 2011 г. Огнян приема поканата за участие в екипа от тренери на SALTO EuroMed,
целящ развитие на екип провеждащ международни тренинги в контекста на ЕвроСредиземноморското сътрудничество. Общо за последните години е участвал в над 12
международни проекта свързани с неформално образование.
Теодор Василев е етнолог, антрополог и културен турист завършил
СУ „Св. Климент Охридски”. Обича екстремните спортове и
работата с деца и млади хора. През последните четири години е
сърцето, ръцете и част от главата на НЧ „Бъдеще сега”. Освен
това помага на всички възможни организации и движения,
кампании, които ценят подкрепата, човека и връзката му с
природата. Специализирал е в работа с местни общности,
фасилитиране на дискусии и групова работа. Има и опит в
тимбилдинги и организирането на масови младежки и детски мероприятия.
През 2009 г. Теодор става първият лидер в България на Международната награда за млади
хора, най-голямата програма за неформално образование в света. Преминаването през
курсове и методика за фасилитиране на форум процес, общностно развитие, йога в
образованието, работа с младежи в неравностойно положение по методиката на
Ruckenwind, усещането и преподаването през движения, старите игри и др. обогатява
неговия професионален опит. През 2011 г. участва, като помощник в международен
трейнинг в България и е част от работната група в заключителната среща между младежта на
Европа и Китай в Бейджин. Заедно с Оги и други експерти подготвят методологията за
националните срещи за младежко доброволчество с над 120 делегати и заключителната
конференция за годината на доброволчеството в България.
През 2011 г. се сбъдва една голяма негова мечта, да стане сугестопедичен преподавател
обучен лично от Проф. д-р Георги Лозанов.
Голямото желание и ентусиазма в работата с деца правят от Теодор прекрасен инструктор.
Уменията, които той е развил в работата си през последните години му позволяват да
поддържа вниманието на децата и младежите върху конкретните задачи, прекрасно да
импровизира и създава невероятна атмосфера във всичко, което прави. Усмивката и
положителното му отношение към света успяват да запалят хората, около него да се
забавляват в това, което правят.
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Милена Ленева е магистър по когнитивна наука от Нов български
университет, физика и математика. Била е консултант по проекти за
електронно обучение към Центъра за футуризъм в образованието на
университета “Бен Гурион” - Израел. Активно работи в сферата
неформалното, електронното и интерактивното обучение от 15 години.
Консултира образователни проекти за гражданско образование и
права на човека. Между 2006 и 2011 г. развива и прилага програми за
екологично и гражданско образование в НЧ Бъдеще сега и изучава в
детайли сугестопедията като метод. Паралелно провежда обучения на
учители как да преподават през интернет. Майка на две деца. От 2011 г.
е един от координаторите на Фондация „Заедно в час“.
Кое читалище?
Народно читалище Бъдеще сега е организация със сериозен
опит в неформалното обучение. Мечтата ни е да направим
света по-цветен, по-хармоничен и добър! Обединяваме
лъчезарен екип от млади професионалисти и ентусиазирани
хора.
Нашата мисия е да създадем общество, което твори с усмивка и
чрез всеотдайна работа с деца и младежи си помагаме да
случим позитивната промяна, която искаме да видим в света!
Повече за нашата история
Снимки от курсовете до 2010 г. можете да разгледате тук
Видео от последните две години
Преживелици
На практическите занятия, вие сте го усетили сами. Достъпен, загадъчен,
дори провокативен начин на представяне на модулите. Иначе скуката
ще ни унищожи.
Мита Маданкова, учител, 40 г., Обучение на учители 2008
„Идеята, че всеки от нас е част от природата и сам е отговорен за
опазването й, можейки да направи по-добър живота си.“
Обучение по неформално екологично образование с учители от
Британика, 2011
„За хората, които ни създадоха и ни потопиха в тази приказка искам
само да кажа една дума ЕВАЛААААААААА”
Кирил Беков, спортен инструктор, 26 г., Курс за инструктори по екологично образование 2007
„Това беше една от най-прекрасните ми преживелици! И аз искам още!”
Неда Пеева, социален работник и психолог, 43 г., Курс за инструктори и преподаватели по
екологично образование 2008
„Много обичам думата БЛАГО-ДАРЯ и обичам да я казвам и показвам колкото мога повече. :)
БЛАГОДАРЯ ВИ, ХУБАВИ ХОРА, за вълшебното начинание, което преживяваме заедно. С
отворени очи и с отворено сърце.”
Служител в екологична неправителствена организация, 25 г.,
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Курс за инструктори и преподаватели по екологично образование 2008
„Благодаря ви за невероятното преживяване, знанията и отношението. Радвам се, че има
хора, като вас. Нека направим България по-чиста и да я пазим.“
Обучение по неформално екологично образование с учители от Британика, 2011
„Завърнах се от курса, не само препълнена с нови знания и умения за работа с деца..., но
също така напълно трансформирана в едно много по-усмихнато, позитивно и вдъхновено
същество :)”
Мария Георгиева, начален учител, 49 г., Обучение на учители 2008
„Екологичното обучение може да бъде забавно.“
Обучение по неформално екологично образование с учители от Британика, 2011
„Искам това наше вдъхновено приключение-игра да продължи до безкрайност и да го
споделим с колкото се може повече други човечета!”
Мария Димитрова, координатор в НПО, 31 г. , Курс „Умея да работя и играя с деца” 2010
„Огромно БЛАГОДАРЯ за Благо - ТВОРИТЕЛИТЕ и обучители наши и също за всички от групата,
без който това приключение нямаше да е пълно.”
Маргарита Аспарухова, планински водач, 23 г. , „Какво избираш” 2009
„Един човек, може да направи промяна. Възможно е да се вдъхнови всеки човек.“
Обучение по неформално екологично образование с учители от Британика, 2011
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