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ПРЕВЕНЦИЯ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ

Образованието в областта на културното наследство е подход за преподаване и учене, 
основан на идеята, че наследството предлага възможност на обучаващите се да участват 
в преживявания, които ги карат да учат. Директно изпробвайки, изследвайки, анализирайки 
и оценявайки културно наследство като сгради, паметници, работни места, пейзажи, 
артефакти, ритуали и традиции, учениците могат да придобият знания, интелектуални 
умения и по-широк набор от компетенции, които ще увеличат капацитета им за поддържане 
и усъвършенстване на обществото и ще подобрят начина им на живот.

Как да се възползваме най-добре от интерпретативния подход“ Като неформален учебен подход, 
интерпретирането на наследството е подходящо за  проекти. To превръща преживяванията 
в източници на вдъхновение и творчество, провокира любопитството на учениците, включва 
повествования, които могат да са от значение за тях и насърчава размисъла. В сравнение с 
другите учебни подходи, най-значимата особеност на интерпретирането на наследството 
е, че то активно насърчава участниците да интерпретират сами опита си в търсене на 
собствен значим контекст зад фактите. То се стреми да осигури:
• опит от първа ръка с оригинално наследство (емпирично обучение);
• активно участие и обмен с участниците, което провокира персонална реакция;
• привързаност към идеята за грижа за наследството (също и като ресурс за лично обучение). 
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Албумът представя част от културното наследство на район „Триадица“ през погледа на 
ученици от НПГПФ с фотографии на забележителности.
Предлагаме Ви вдъхновение за вашата любознателност и креативност, за изследване на 
различни аспекти на културното наследство, за разработване и реализиране на проекти, 
както  и идеи за дейности, свързани с културното наследство на Столична община, район 
„Триадица“. Като част от 
проекта „Институциите и превенцията на асоциалното поведение. Превенция чрез 
образование“с цел да предостави платформа за конструктивна дискусия и да насърчи 
устойчивото партньорство между заинтересованите институции за превенция чрез 
образование. Платформа за:
-Форуми, кръгли маси за правна и дигитална култура, емоционална интелигентност, 
интегриране на ресурси и управление на качеството;
-Дискусионни срещи за политики, модели и технологии прилагани от заинтересованите 
институции за формиране на детската личност;
-Заявяване на знания, умения, компетентности на деца и ученици от образователните 
институции за богатото културно наследство чрез изкуство

Успех!

                                                       МКБППМН, СО, РАЙОН „ТРИАДИЦА“

                                                       Председател: Димитър Божилов, кмет на район „Триадица“
                                                       Секретар: д-р Бойка Софийска

Културното наследство е група от ресурси, наследени от миналото, които 
хората идентифицират, независимо от собствеността върху тях, като 
отражение и израз на техните постоянно развиващи се ценности, вярвания, 
знания и традиции. То включва всички аспекти на средата, получени в 
резултат на взаимодействието между хора и места в течение на времето.
                                                                                                      (Фаро, 2005)
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