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Завърших магистратура по психология и социална антропология и следдипломна специализация в
сферата на детско-юношеската терапия в Берлин. Към края на следването си започнах да работя с
деца и доста скоро разбрах, че не терапията, а педагогиката бе полето, което истински ме вълнуваше. Черпя вдъхновение от подхода Реджо Емилия и прилагам ценностите му в практиката си в “Детската къща”. Част съм от Фондация “Калейдоскоп”, която подържа за България контакта с международната общност на Reggio Children и Loris Malaguzzi Center, Италия, и организира различни формати
за професионално развитие и публични събития, свързани с правата на децата и качеството в образованието.
Какъв е личният смисъл, който Вие влагате в думата “демокрация”?
Мисля за демокрацията на първо място като за начин за живот, основан на ценностите на свободата
и човешките права. Правото да бъдеш свободен индивид и част от едно по-голямо цяло, за чието
добруване и прогрес допринасяш. Казано с думите на 6-годишно дете, което познавам: “Да си свободен
означава да правиш каквото си искаш, но да е хубаво. Например да галиш кучетата и да ги храниш, не
да ги нараняваш.”
... а в образованието?
За мен педагогиката не е суха дидактика, а жива наука, която изследва децата и пътищата на ученето. Ученето не като някакъв измерим резултат от преподаване, а като естествен стремеж и водещ
смисъл на човешкото съществуване и култура. Затова не ограничавам понятието “образование” до
преподаването в училище, нито където и да е. Вярвам в демократизирането, децентрализирането и
плурализирането на системата — през създаване на условия за повече и различни формати, за свободни учители, за активно гражданско участие и най-вече: за развитието на местата за учене като
места за култура на децата и центрове на общността.
Актуално събитие с Ваше участие, за което искате да споделите?
Демокрация и образование 2022 — годишната инициатива на Фондация “Калейдоскоп”, която изследва
връзките между памет, общество и образование.
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