
 

Средно училище „Св. св. Кирил и 
Методий“ се включи в най-масовата 

международна образователна 
инициатива за емоционална 

интелигентност - POP-UP FESTIVAL 
 

           „Не можем да изолираме ученето от чув-
ствата на децата. Емоционалната грамотност 
е също толкова важен предмет, колкото мате-
матиката и четенето… Целта е да се развие на-
бор от умения и познания, жизнено важни за вся-
ко дете.“ Карън Маккоун 

 

  

        

       Концепцията на FUNtazia започна с една мечта, която 
се превърна в реалност - за места, където децата се чув-
стват в безопасност, опознават света и уверено вървят 
по пътя на растежа - като индивиди, които са развили 
толерантност, съпричастност, емоционална стабилност 
и здравословни навици да предават на другите. 

        „Емоционалните уроци намират своето място в училищния живот и 
чрез специализираното обучение, което помага на учителите да прео-
смислят налагането на дисциплина на учениците, които се държат зле. 
Програмата за детско развитие залага на предположението, че такива 
моменти са чудесни възможности да научим децата на умения, които 
те още не са овладели - контрол върху импулсите, обясняване на чув-
ства, разрешаване на конфликти - както и че има и по-добри начини за 
налагане на дисциплина от голата принуда.“ Даниъл Голман 



  

 

 

 

          Във връзка с отбелязването на световния 
ден на детето, Уницеф, с подкрепата на ООН, 
обединява усилията на милиони хора от над 200 
държави с една цел - емоционална осъзнатост 
на непълнолетни и възрастни на щастието и 
пълноценното развитие на най-важния световен 
ресурс - децата. В периода 20-ти - 29-ти ноември 
2019 год. над 1 000 малчугани от България с без-
възмездно осигурени материали от световния 
организатор на фестивала SIX SECONDS, преве-
дени и адаптирани от неговия национален парт-
ньор FUNtazia се присъединиха към проявата. 

  

  

 
 

 

   

 
 



          По инициатива на г-жа Жана Петрова - член на прекрасния екип 
на началните ни учители - 92-мата любознателни ученици от 1г, 3а, 3б 
и 3в клас се включиха с голямо желание и с неподправен интерес в ор-
ганизираните занимания. В приятелска атмосфера, чрез съчетаване на 
знания с емоции, на полезното с приятното, със занимателни игри, за-
дачи и дискусии, децата на практика осъзнаха по-дълбоко значението 
на емпатията, съпричастността, съчувствието, взаимопомощта и само-
контрола. Така малките ученици придобиха по-голяма убеденост, че 
заедно, чрез приноса на всеки, можем да направим света по-добър, за 
да се осъществи целта на ООН „чрез диалог и активни действия да про-
дължим да изграждаме положителна и приятелска среда на живот за 
всички деца по света“. 

 

  

 

      Ние, професионалистите, работещи във FUN-
tazia, знаем, че създаването на по-добър образо-
вателен климат ще помогне за: 
 по-добри академични постижения; 
 по-здравословно управление на отношенията; 
 по-малко физическо и психическо насилие в 
образователните институции; 
 по-малко наказания, заради лошо поведение; 
 съвместно обкръжение, в което всички искат 
да бъдат част. 

 


