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ДЕТСКА ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ

Говорихме за лидерите от
настоящето и миналото.
Представихме своите виждания
за качествата, които
притежават лидерите , как да
ги овладеят и разпознаят.
Споделяхме за хора, които в
нашите очи са най-почитаните
лидери от историята ни и
нашето съвремие. 

Занятията ни започнаха на открито,
сред зеленината в училищния двор.  
Направихме си работилница" Млад
лидер", в която проведохме тренинги
за изграждане на граждански
умения, свързани с лидерството.
Помагаха ни от сдружение ЕЛА, за
да си отговорим на въпроса:  Какво
е да си лидер?



А предстоеше ходене до интересни и значими места,
както за историята ни, така и за нашето съвремие .

След разговорите и проведените тренинги последва една
приятна почивка с много вкусен обяд. Кой не обича пица с
айрянче?!
Заредихме се с енергия за следващите събития.



На следващия ден гостувахме във Военната
академия Г.С. Раковски. Приеха ни много сърдечно
и се почувствахме специални гости . Когато
пристигнахме, ни очакваше преподавател от
катедрата по история . 



Беседата беше вълнуваща и увлекателна, още
повече , че беше съпроводена с  обиколка на най-
интересните места в Академията. Друго си е на
място като това да научаваш неща за славната ни
история . 
Интерес представляваше и представянето на
различни професии. Добре е отрано да знаем за
различните кариери.



Фотографът на Академията ни направи няколко
групови снимки за спомен. 



Раковски. 200 години безсмъртие . Почит и поклон. 





След академията минахме покрай Народното
събрание и поговорихме за видовете власт на
нашите съвременни лидери. От там стигнахме до
МС и президенството , за да видим и тези
лидерски сгради. Разбира се , бяхме образцови
пешеходци! Накрая слънцето така ни беше
напекло, ама нали си имахме шапки. . .

След Академията минахме покрай Народното
събрание и поговорихме за видовете власт на
нашите съвременни лидери. От там стигнахме до
МС, НС и Президенството , за да видим и тези
лидерски сгради. Разбрахме каква е ролята и
отговорността на лидерите в тях . Разбира се , бяхме
образцови пешеходци! Накрая слънцето така ни
беше напекло, ама нали си имахме шапки. . .



На следващия ден. . .
Посетихме Националния исторически музей. Отново
ни очакваха и отново се почувствахме специални
гости . Все още не знаехме какви изненади ни
очакват .
Чухме увлекателен разказ за живота, семейството и
дейността на Г. С. Раковски. Тази нова
информация като че ли допълни наученото от нас
през вчерашния ден при посещението ни във 
 Военната академия. 





Естествено продължение на чутото и видяното
бе посещението ни в детския център към
НИМ. В детската работилница изработихме
от глина барилеф с образа на Раковски.
Сръчни бяхме . Много сполучливо се получиха
нашите произведения . 





Междувременно ни предоставиха костюми на
боляри от средновековието и с удоволствие се
снимахме в тях .



Заключителен етап
Прибрахме се към 13ч . в училище, а там ни чакаше
вкусния обяд .
Починахме си и продължихме работа - да обобщим
наученото, да споделим впечатленията си, да си
пожелаем пак да сме заедно . . . . Самоанализирахме се ,
оценихме поведението си като пешеходци и участници в  
градския транспорт . 
Като последен щрих рисувахме или писахме ( всеки сам
избираше) на тема: "Моята емоция" . В това, което се
получаваше на белия лист , се прокрадваше въпросът:
Дали догодина ще има отново лидерска академия?!
Дано! 
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Нашите сертификати
 

 

До нови срещи, приятели!
  

от екипа на проекта"Споделена ваканция"
 
 


