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ПРЕДГОВОР - КЪМ ЧИТАТЕЛЯ! 

Във Вашите ръце се намира едно изключително полезно и добро 

четиво. 

Думата „четиво“ е употребена не-случайно! Просто, защото е 

изключително трудно да се определи жанра на книгата пред Вас: 

справочник, помагало, учебник, съветник… 

Навярно всичко това е вярно, защото включва в себе си елементи от 

всичко това, което може да се нарече литература за учители, педагози и 

въобще специалисти, които работят с хора и най-вече с млади хора. 

Но може би най-точното определение е дал самият автор: 

„Философия на извървения път“. 

Просто, точно и ясно! 

Един изключителен специалист, който споделя своята философия и 

опит, за работа с хора с други специалисти. 

Познавайки автора, мога да кажа, че основната трудност пред него 

е била, да избере от огромния си опит, какво точно да сподели от него.  

А това е било огромна борба и изпитание. Защото, ако рече да 

сподели ВСИЧКО, което знае и може, навярно би се получило 

многотомно издание. 

Вместо това, той е направил един изключително компактен, полезен 

и практичен труд, който ще бъде в помощ на всеки учител, родител и 

въобще специалист по работа с хора. 

Обикновено, когато четем учебниците и книгите по педагогика, ние 

намираме множество различни и важни знания, алгоритми за работа, 

съвети. Но младият специалист, изпитва определени затруднения, как 

да „преведе“ тези теоретични знания, на езика на реалната практика в 

училище. А тя често пъти е доста по-разнообразна, неочаквана и трудна, 

от това, което е описано в учебниците. 

Калоян Шишков е подходил по друг начин. 
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Той е представил много от тази практика, пречупена през неговия 

личен опит и издигната в една сериозна и полезна теория. 

Това е труд, който въплъщава в себе си максимата, че няма нищо 

по-практично от добрата и разумна теория. 

В работата си той е разгледал различни успешни и работещи модели 

от неговия богат опит и сериозна теоретична подготовка. 

Предлагайки конкретен – при това работещ и успешен – опит, той 

го е извел в сериозни теоретични обосновки. 

Това, което го прави особено полезен и практичен, е че освен 

теоретични постановки и практични съвети, всички модели са изведени 

под формата на алгоритми за действие, в които стъпка по стъпка се 

разглеждат и развиват моделите. А това вече може да служи и като 

реално ръководство и съвет, за това какво да правим в училище. 

Тази книга, би било добре да се дава на младите специалисти, 

едновременно с документите за педагогическа правоспособност. 

Младите колеги могат да намерят в нея множество съвети за работа и 

отговори на въпроси, които ще се появят неизбежно в работата им. И 

тогава ще може да се оцени истинската полезност и ценност на тази 

работа. 

Но това не означава, че това е работа, която е полезна само за 

младите колеги. 

Работата е полезна за всички учители и специалисти по работа с 

ученици, деца и млади хора въобще. В нея всеки може да намери нещо 

интересно и полезно за себе си, което да приложи в своята работа. А 

навярно и да намери отговори на въпроси, които го вълнуват. 

А за това можем да определим и най-точно адреса на книгата: 

За всички, които ги вълнува съдбата на родното образование и 

нашата страна. 

А нейната полезност идва и от това, че моделите, които предлага 

УЧИТЕЛЯТ Калоян Шишков, са реализирани в съвременните и никак 

не лесни условия на българското образование. 
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След като той е успял, значи може да успее и всеки друг Учител-

стига да възприема работата си не просто като професия, а като 

призвание и дълг. 

А работата на тази книга е да му помогне и да го вдъхнови в тази не 

лека работа. 

Успех на Всички колеги!  

А на Бай Калоян Шишков – здраве и вдъхновение, да продължава 

да помага и да вдъхновява всички, които работим в тази възможно най-

трудна човешка дейност - 

Да създаваме ХОРА! 

Емил Кръстев, БЪЛГАРСКИ  УЧИТЕЛ 

  


