
 

    
 

 

Одисея България 
Кога?  

На 5, 6 и 7 септември 2011 г. (От преди 681 г. до наши дни – края на XX век.) 
 

Одисея България: 
Историята на България ще оживее пред нас. По случай честването на Съединението на 
България, НЧ Бъдеще сега 2006 с методическата подкрепа на Фондация „Професор 
доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева“, заедно с Free Sofia Tour 
организират първия сугестопедичен курс по българска история. Потопете се в 
приказката наречена българска история и преживейте миналото ни по един магически 
начин. Всички участници ще бъдат предварително запознати с методите на работа, 
които ще им позволят да научат историята на България от основаването на държавата 
ни до демократичните промени в рамките на три незабравими учебни дни. 
 

Магията на десугестивното обучение: 
В резервопедията във всеки един момент на преподаването се спазват следните седем 
закона - Conditio Sine Qua Non: 

 Любов; 

 Свобода; 

 Убеденост на преподавателя, че нещо невероятно се случва; 

 Многократно увеличен учебен материал;  

 Частта през Цялото и Цялото през Частта; 

 Златната Пропорция; 

 Приложение на Класическо Изкуство и Естетика. 
Повече за законите, можете да намерите на: http://dr-lozanov.com/bg/7_zakona.htm  
 

Информация и записване: 
Записвания се приемат до 2 септември 2011 г. - 22.00 часа българско време на 
електронна поща: home@gudevica.org 
След записване всички участници получават предварителните тестове и детаилна 
информация за програмата на курса. Курса се провежда в град София на посочените 
дати – начало 5-ти септември от 9 часа и край на 7-ми септември в 18.30 часа. 
Текущи - всички храни, напитки, транспорт и настаняване, ако е необходимо се 
покриват от участниците. 
Такса за участие в курса – таксата на всички одобрени участници в курса ще бъде поета 
на 100% от НЧ Бъдеще сега 2006 и партньорите ни от страна на бизнеса. 
Големина на групата – 8 участника. 
Преподавател – Теодор Василев (Завършил етнология в СУ „Св. Климент Охридски“, 
обучен резервопедичен преподавател от Проф. д-р. Георги Лозанов със сертификат 
264/2011). 
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Част от историята на изследванията в Сугестопедията/Десугестивното 
обучение/Резервопедията*: 
След възникването на десугестивното обучение в продължение на година се правят 
изследвания в Медицинския институт за следдипломна квалификация в гр. София, след 
още една година във факултета на Държавния педагогически институт, после 20 години 
в Държавния научноизследователски институт по сугестология, който наброява над 100 
сътрудника. Същевременно изследвания се правят в продължение на десет години в 
15 държавни училища, а за няколко години и в 16 училища. Следват 10 години работа в 
Центъра (факултета) по сугестология към Софийския университет, като паралелно в 
продължение на 8 години се провеждат курсове и в Държавната академия по 
педагогика във Виена към министерството на образованието на Австрия и 5 години в 
Института за изследване на учението, Виена, където през цялото това време се правят 
изследвания в множество университети и училища по целия свят. Стотици 
педагогически, психологически, физиологически и др. изследвания се правят от учени 
от различни университети и научни институти по целия свят. В Русия, САЩ, Австрия, 
Унгария, Германия, Ирландия, Япония, Катар и много други страни по света се 
защитават научни трудове свързани със сугестопедията. За съжаление след 
поставянето на д-р Лозанов под домашен арест през 1979 г. се появяват и много 
имитатори и погрешни схващания за методиката. 
 

Защо резервопедия? 
Добре организираната резервопедия ускорява усвояването на материала средно 5 
пъти, както е установено от експериментални материали и в практическите резултати 
на преподавателите обучени от Проф. д-р Лозанов. Сугестопедията не е някаква си 
техника. Тя е нов подход, нов тип комуникация – комуникация на резервно ниво, нова 
учебно-възпитателна философия. Тя приема, че всеки човек има огромни 
неоползотворени възможности, резерви, които са били потиснати от обществото. „Ние 
всички сме гениални“ и това е най-естественото нещо, което се случва в 
резервопедията. Резервопедията, ако е приложена правилно, създава комуникация на 
нивото на нашата индивидуална „гениалност“. След продължително експериметиране 
е тествано и потвърдено в резултатите на обучавани по нашата методика и съответно 
тестирани хиляди възрастни курсисти по чужди езици и няколко хиляди деца от 
началните училища – а именно: за 4 седмици по 3 часа дневно, ако започнат от нула, 
курсистите се научават в приятна атмосфера, без домашна работа, да четат и да говорят 
креативно в рамките на основната граматика и на около 2500 думи. А само децата от 
първи клас в приятна атмосфера, без домашна работа и при 5 дневна учебна седмица 
завършват успешно на високо творческо ниво в края на годината по програмата на 
министерството учебното съдържание за втори клас и част от програмата за трети клас. 
Резултатите са потвърдени от контролната група при министерството на просветата 
(тогава) и от международна експертна група на ЮНЕСКО. Особенно експертите на 
ЮНЕСКО препоръчват методиката да се разпространи по целия свят. За съжаление по 
време на отсъствието на Проф. д-р Лозанов много имитатори и псевдо преподаватели 
понижават постиженията и видоизменят методиката. 
За наша радост от миналата година Д-р Лозанов отново обучава преподаватели от 
целия свят в България. След интензиванта работа на преподавателите по английски и 
испански, както и с първокласниците през миналата учебна година резултатите отново 
са впечатляващи. Това ни дава увереност, че можем да продължим с изследванията и 
развитието на методиката с подкрепата и напътствията на нейния създател Проф. д-р 
Георги Лозанов.  
 
*По материали от: Лозанов, Георги; Сугестопедия – десугестивно обучение. Комуникативен 
метод на скритите в нас резерви. София 2005, Университетско издателство „Св. Климент 
Охридски“ 


