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ЯНУШ КОРЧАК. 25 ЗЛАТНИ МИСЛИ ЗА УЧИЛИЩЕТО, 

ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО 

 

Януш Корчак – както е известно – е бил лекар, педагог, писател, 

публицист и обществен деец. Но преди всичко той е бил 

изследовател на света на децата. 

 

 

 

Корчак обръщал специално внимание на неравностойното положение на 

децата в обществото и тяхната зависимост от възрастните. Той настоявал 

да се признае, че детето е пълноценно човешко същество от момента на 

раждането си, на всеки етап и има право да бъде себе си, със своите 

недостатъци и предимства. Писателят изисквал уважение към 

невежеството на детето, към неговите неуспехи, сълзи и тайни. Той 

подчертава, че детето също има право на своите спомени, интимност, 

сладки тайни и мечти. 

Като привърженик на равенството на децата, той искал да създаде детско 

общество, което да се основава на принципите на справедливостта, 

равните права и задължения. Не всички знаят, че в заведенията на 

Корчак вътрешният живот е бил организиран от такива институции като 

детския сейм (парламент), съд и издаваната там преса. 

В днешно време педагогическата мисъл на Януш Корчак е все по-

известна в целия свят и той е признат най-вече като представител на 

движението за правата на децата. Възгледите си за педагогиката Корчак 
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развил между другото в работите: „Как да обичаме детето“, „Правото на 

детето на уважение“ и „Образователни моменти“. От друга страна, сред 

произведенията му, предназначени за деца, си струва да се споменат: 

„Крал Матиуш Първи“, „Крал Матиуш на необитаемия остров“, 

„Банкрутът на малкия Джек“, „Магьосникът Кайтус“ и „Когато отново 

бъда малък“. 

Несъмнено теориите на Януш Корчак не са загубили своята актуалност 

през годините. Те са израз на неговата дълбока мъдрост и любов към 

децата. Подбрахме за вас златни мисли и цитати на педагога, които 

отразяват по блестящ начин как да опознаем и възпитаме детето, за да 

подпомогнем неговото развитие и образование. 

 

 

 

1. Детето иска да бъде добро. Ако не умее – научете го. Ако не знае – 

обяснете му. Ако не може – помогнете му. 

2. Позволете на децата да грешат и с радост да се стремят да се поправят. 

3. Децата не са по-глупави от възрастните, само имат по-малко опит. 

4. Детето има право проблемите му да бъдат разглеждани сериозно и 

справедливо да бъдат решавани. 

5. Детето има право да бъде себе си. Има право да прави грешки. Има 

право на собствено мнение. Има право на уважение. Няма деца – има 

човеци. 

6. Потърси своя път. Опознай себе си, преди да поискаш да познаеш 

децата. Дай си сметка на какво си способни самия ти, преди да започнеш 
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да определяш правата и отговорностите на децата. От всички ти сам си 

детето, което трябва да познаш, възпитаваш и образоваш преди всичко. 

7. Когато детето се смее, целият свят се смее. 

8. Детето не може да мисли „като възрастен“, но може да се чуди по 

детски на сериозни въпроси, свързани с възрастните; липсата на знания и 

опит го принуждава да мисли по различен начин. 

9. ...щастие за човечеството е, че не можем да принуждаваме децата да се 

поддават на възпитателни влияния и дидактични посегателства върху 

здравия им разум и здравата човешка воля. 

10. Ако умеете да диагностицирате детската радост и нейната 

интензивност, трябва да видите, че най-голяма е радостта от 

преодоляната трудност, от постигната цел, от откритата тайна. Радостта 

от триумфа и щастието от независимостта, майсторството, владеенето. 

11. Цялото съвременно възпитание иска детето да се чувства удобно, 

последователно се стреми стъпка по стъпка да приспи, да потисне, да 

унищожи всичко, което е волята и свободата на детето, силата на неговия 

дух, силата на неговите стремежи и намерения.  

Вежливи, послушни, добри, удобни и без мисъл за това, че ще бъде 

вътрешно безсилен и неспобно за живот. 

12. Училището е приятно, но може да бъде направено отвратително от 

глупав или брутален учител. - Скуката в такова училище, мъката, 

ленността и оглупяването отблъскват дори онези, които са обичали 

училището, искали са да учат, опитвали са се да мислят и дълго време са 

защитавали, както себе си, така и училището. 

13. „Не бягай, защото ще паднеш под конете. Не тичай, защото ще се 

изпотиш. Не бягай, защото ще се изцапаш с кал. Не бягай, защото ме 

боли главата“ (...) И цялата тази чудовищна машина работи с години, за 

да смазва волята, да изтръгва енергията, да изгаря детската сила докато 

изгасне. 

14. Всичко, което е постигнато чрез обучение, натиск, насилие, е 

нетрайно, несигурно, ненадеждно. 

15. Не е толкова важно човек да знае много, а да знае добре, не за да може 

да наизустява, а за да разбира, не за да се интересува по малко от всичко, 

а за да го занимава наистина нещо. 
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16. Детето е пергамент, плътно изписан с миниатюрни йероглифи, някои 

от които успяваш да прочетеш, а други можеш да изтриеш или просто да 

оградиш и попълниш със собственото си съдържание. 

17. Във възпитанието си се ръководя от сърцето си. Гледам детето със 

сърцето си. Виждам сърцето в детето и детето в моето сърце. Неговото и 

моето. 

18. Възпитателят, който не насилва, а освобождава, който не дърпа, а 

повдига, който не потиска, а оформя, който не диктува, а учи, който не 

изисква, а пита, ще преживее много вдъхновяващи моменти заедно с 

детето, понякога ще гледа с насълзени очи битката между ангела и 

сатаната, в която побеждава белият ангел. 

19. Училището трябва да бъде ковачницата, където се коват най-

свещените пароли [...] – то трябва да вика най-силно за правата на 

човека, трябва да осъжда най-смело и безмилостно онова, което е 

опорочено в живота. 

20. Някои образователни теми се обсъждат с желание и от мнозина, а 

други се избягват внимателно. По-приятно е да знаем как трябва да се 

случват нещата, отколкото да се доверяваме на това, как се случват, 

особено когато при липсата на лесно приложимо правило сме принудени 

да действаме безропотно. 

21. Ако има изрази, за които се страхуваш да говориш, какво да правим с 

делата, които те могат да предизвикат? Педагогът не трябва да се 

страхува от думите, мислите или действията на децата. 

22. Когато се ядосва на изключителните ситуации, не осъзнава ли 

педагогът, че без тях работата би била мъртва, монотонна, скучна: че 

изключителните деца ни дават най-богатия материал за размисъл и 

изследване, те ни учат да се усъвършенстваме и да търсим. Ако не бяха те, 

колко лесно би било да се поддадем на илюзията, че сме постигнали 

идеала. 

23. Умът на едно дете, е гора, чиито върхове се движат леко, чиито клони 

се преплитат, чиито листа, треперейки, се докосват. Има моменти, когато 

едно дърво се свързва със съседното с нежно докосване и вибрацията на 

сто, хиляда дървета – на цялата гора. Всяко наше „правилно – грешно – 

внимавай – отново“ – е като вихрушка, която носи хаос. 
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24. Педагогът, в зависимост от това, което е подготвил за този момент в 

продължение на дълги години, като се вглежда отблизо в детето, може да 

му даде програма за това как да опознае себе си, как да преодолее себе си, 

какви усилия да положи, как да търси своя път в живота. 

25. Едно толкова често срещано явление: детето е виновно, счупило е 

чаша. Трябва да има чувство за вина. Когато оправдаваме основателно, е 

по-малко вероятно да видим разкаяние, отколкото бунт, гняв в 

смръщените вежди, отправените погледи. Детето иска възпитателят да 

бъде добър към него, когато е виновно, когато е ядосано, когато е 

нещастно. 

 

Източник: 25 złotych myśli Janusza Korczaka o szkole oraz nauce i 

wychowaniu. https://miastodzieci.pl/czytelnia/zlote-mysli-janusza-korczaka-

o-szkole-nauce-i-wychowaniu/ 

Превод от полски език:  

проф. дсн Божидар Ивков 
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