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  Равнопоставеност 

  Разгръщане на творчеството и иновациите 

  Формиране на социални умения и                       

гражданска позиция 

  Ефективност   

  Учене през целия живот 

 

Европа 2020 



Да бъдат откриватели, изследователи и 

творци 

Пълноценна изява 

Приемане, любов и уважение 

Спонтанност, креативност и активност за 

развиване  на потенциала 



 

 

1. Липса на обща култура на позитивно 

общуване и подкрепа за изява и развитие 

2. Ниска мотивация  

3. Агресивни прояви 

4. Недостатъчна степен на адекватност на 

образователната система към обществените 

очаквания и икономически реалности 

 

 



Фронтално преподаване 

- вероятност да се  провалите : 

  не се обявяват целите на урока, 

   в продължение на 40 мин. се държи реч, 

учениците само  пишат, няма дискусия 

  няма  време за въпроси 

  няма обратна връзка  

Неизползване на ИТ 

Липса на разнообразни методи на преподаване – 

 демонстрации, моделиране, дискусии, проекти.... 

 



Мисия на учителя – да изведе най-доброто от 

всеки ученик, да го доразвие, обогати, да му 

даде вяра в собствените способности, за да 

може да се справя успешно сам. 

 Учителят като лидер формира обща култура, 

основана на  отговорност за действията, вяра 

в себе си и среда, освободена от 

прехвърляне на вина 

 Харесвания и уважаван учител: умее да 

слуша, вярва в учениците си, поставя 

предизвикателства, предизвиква доверие.... 



Как учениците ще работят-самостоятелно, по 

двойки или по групи? 

Как да запозная учениците с темата, така че 

да събудя интереса им? 

Какво количество информация е необходима, 

за да могат да работят учениците 

самостоятелно? 

Как да организирам и ръководя 

самостоятелното учене? 

Как да представя и контролирам резултатите 

от ученето? 



10 - 15% Мога да правя 

5 - 10% Аз знам 

100% 
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Време 

Необходимо ниво 
на компетенции 

75 - 85% 
Мога да адаптирам и прилагам 



6.Оценяване – според критерии за оценка, 

създаване на връзки 

5.Синтезиране – съчетаване, обвързане на 

събития и факти 

4.Анализ – разкриване на структури, елементи и 

взаимовръзки 

3.Приложение – пренасяне на вече придобити 

знания и умения върху други събития и факти 

2.Разбиране – вникване в смисъла на събития и 

факти 

1.Знания – запаметяване на събития и факти 

 

 



  Учене във и чрез опита  

/ Experiencial learning/ 

  Контекстно учене 

( CONTEXTUAL Learning) 

  Учене чрез сътрудничество и 

взаимодействие( Collaborative and Cooperative 

Learning) 

  Самостоятелно учене 

( Independеnt Learning) 

  Модел на обучение, базиран на решаване на 

проблеми 

  Дейностно учене /учене чрез правене/ 

learning by doing 

 

Европа 2020 



ИНОВАТИВНИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

МЕТОДИ 

ОБМЕН НА ДОБРИ 

ПРАКТИКИ 

 РЕГУЛЯРЕН АНАЛИЗ 

НА 

ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СИТУАЦИИ 

ДОБЪР ПСИХОКЛИМАТ 

И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, 

ОСНОВАНИ НА ДОВЕРИЕ 

И ПОДКРЕПА 



Емоционална 
интелигентнос

т 

Креативност/ 

творчество 

Екипна работа 

Играта 
=усмивката  

ИТ и 
интерактивни 

методи 



 
 Възложете на ученика индивидуална 

задача, която да му осигури нужното 
внимание 

 Поставете проблема  

    на срещи на класа 

 Окуражете ученика 

 Споделете чувствата си 

 Спечелете доверието 

 Обърнете внимание  

    на положителните му качества 

 Помогнете със съвет, но не правете всичко 
вместо него/градивна критика 



        
 
 

 Бъди приятелски настроен 
 
 Винаги казвай истината 
 
 Споделяй  
 
 Изслушвай с уважение 
 
 Бъди учтив 
 
 Помагай 

 
 Грижи се за принадлежностите си 

 
 Винаги казвай “извинявай” и се  
 
   опитвай да не повтаряш 
 
   грешката си 

 
 Бъди готов да учиш 

 
 
 
 

 

 Златните правила на учениците - “Ние сме приятели”  



Заедно е по-лесно и по-приятно 



 

 отборни състезателни задачи 

 ролеви игри 

 работа по училищни проекти 

 разработване на презентации  

 представяне на тематични доклади 

 

 



2 клас 7 клас 



Учениците наблюдават, 
анализират, споделят... 

 

Заедно търсят обяснение на 
явленията. 



 

 Допълват се в 
изпълнение на задачата 

 

 Отделните групи се 
конкурират и това  
прави работата по-
ефективна 

 

 

  

 Децата се чувстват 

   по-отговорни и 

   по-значими 

 

 

 

 



Литература и грамотност 

чрез театър 

Математиката цветна и 

интересна 



 





математика 



Час по АЕ 

Час по  БЕЛ            



Допълваме думи – понятия... 
Повдигаме се на пръсти и 

успяваме... 



  







 Децата, не без помощта на 

родителите, вече са готови за 

ремонт на своята стая 

 Всички необходими 

материали за ремонта са 

разчетени 



        Оригами – жерави   

 Град от отпадъци 

           



 Дарителска кампания „Кутии 

на приятелството“, 

инициирано от БЧК  

  Коледни картички и украса - 

базар за онкоболни деца 

   Дарителска акция „Жълти 

стотинки“ 

 

 

 

 









 



 Градация в 
усвояването на 
материала  

 

 Градация във времето 
за извършване на 
задачата 

 

 Готовност да участват 
отново 

 

 Подкрепят се взаимно 
при решаване на 
задачите 

 

 Часът започва с 
нетърпение и 
завършва с усмивка и 
охота 

 



Адекватност по отношение на 

съвременните похвати в преподаването 

 

По-осмислен подход към ученика 

 

По-регулярно използване на нестандартни 

и иновативни методи в часовете 

 

Сплотеност  и единност на колектива 

 

По-добра успеваемост на учениците 
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Брой ученици 

64,8% 

68,0% 
68,9% 

84,0% 



Резултати от НВО в Пловдивска област 








