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МАЙСТОРСКИ КЛАС 

" КЛАСНАТА СТАЯ НА 21 ВЕК - УМЕНИЯ, ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ “



преди и сега...



През 21-ти век учениците не идват на училище с традиционната нагласа, 
че трябва да се направи това, което учителят казва да се направи, дори и да 
не му харесва ... и родителите не винаги са позитивно подкрепящи учителя.

преди и сега...

Обяснете 
тези лоши 
оценки



•

 Прехвърляне на образователните парадигми - Онлайн обучение

 Социалните медии - споделяне на информация

 Откритост - свободно достъпни материали

 BYOD (със собствен Device) - Индивидуален достъп до ресурси

 Промяна роли на педагозите - Коучинг, менторство, улесняване

Ако мислите, че образованието е скъпо удоволствие, изчислете колко ще 
ви струва неграмотността." 

Дерек Бок, ректор на Харвардския университет 

Ключови технологични тенденции с последици за 
персонализиране:



GERM Общи цели на реформите в образованието – алтернативния път

 Състезание – сътрудничество

 Стандартизация –персонализиране

 Оценяване базирано на тестове – базирано на отговорност и доверие

 Човешки капитал - професионален капитал

 Избор на училище – равнопоставеност

Училищното лидерство и глобалната реформа в 
образованието

Pasi SAHLBERG, Harvard University



Модерните училища в Европа  
Зеленото училище в Стокхолм

Това е уникално училище с
изключително иновативен подход към
психологическото и интелектуално
израстване на децата – от детски градини и
класни стаи, до студентски общежития и
апартаменти.

Тук детето се учи на уважение към
природата, как да създава и отглежда
дръвчета, градини с плодове и зеленчуци.

Всички занятия се провеждат на фона
на пищни и успокояващи зелени
пространства. Училището има широки
зелени тераси.

Зелената пътека през училището
завършва със зимна градина, проектирана
на три нива, която се разпростира нагоре с
висящи градини и вертикална
растителност.



Модерните училища в Европа 

Училище в куб, Копенхаген, 
Дания

Това училище е
единствено по рода си.
Представлява една гигантска
класна стая, която събира
повече от 1 100 ученика.

Уроците се провеждат в
стъклен куб, наречен
гимназия.

Пространствата са
отворени и разделени на
красиви, големи и извиващи
се стълби, отвеждащи към
кръгообразни зони с
комфортни места за сядане.



Модерните училища в Европа 

 Най-цветното училище, Стокхолм, Швеция

Това е едно от най-ярките, шарени и красиви начални училища не само в Швеция, но и по света. В това 
училище има пищно декорирани коридори за учене, осеяни с цветни гардеробчета, открити зали за 
обучение и дискретни кътчета за медия презентации. Има и традиционна библиотека, зони за тихо 
индивидуално обучение и проекти за малки групи. Освен това всички коридори имат Wi-Fi връзка. 

Идеята е чрез разчупения интериор и многообразието от форми, кътчета и цветове да бъде стимулиран 
интересът на децата към познанието и те с желание и нетърпение да ходят на училище.



Модерните училища в Европа 
Училище сред планини и скали, Стокхолм, 
Швеция

Да скучаят на такова място децата е
практически невъзможно. Тук децата черпят
познания не само на теория, но и на практика
– от самия опит и живот. Училището тук
представлява един своеобразен магически
свят, в който децата могат да катерят
планини, да изследват пещери и дори да
разговарят... с дърветата.

Тук няма класни стаи, цялото училище е
едно отворена пространство.

Сред предметите в учебния план, които
са особено силно застъпени тук, влизат
работата с компютър, часовете по музика,
танци и изкуство.



Модерните училища в Европа 

 Училище Стийв Джобс, 
Амстердам, Холандия

Училището е предназначено
за ученици от 4 до 12 клас.

Тук на всеки отделен ученик се
подготвя индивидуален план за
обучение, съобразен само и
единствено с неговия талант,
способности и интереси.

Този план се оценява и регулира
на всеки шест седмици от
детето, родителите и учителят
му.



 Целта на обучението в училище е да подготвим децата успешно да 
се реализират в едно високотехнологично общество след 10-15 
години.

 Учениците имат потребност от:
Гласност – да изразят личните си възгледи
Принадлежност – да създадат индивидуална и групова идентичност
Избор – да проучат възможностите и да изберат начин
Свобода – да поемат рискове и да оценяват последиците
Въображение – да създадат обективна представа за себе си 
Успех – да демонстрират добро усвояване
(Кларк и Фрейзър, 2003 – Образователен алианс, Университет Браун)

Имаме ли нужда от промяна?



 Според международно изследване TALIS на  Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие проведено  в 34 държави, провинции или 
региони от 5 континента, за България констатираме:

- Феминизация - най-голям процент жени учители има в Латвия/88,7%/, 
Естония/84,5%/, Словакия/81,9%/ и България/81,2%/. 

- Застаряване - средната възраст на учителите в България нараства, през 
последното изследване тя е 47 години при средна 43 години за участвалите 
в TALIS страни. 

- Относно общественото уважение - В България едва 16,6% от учителите са 
"съгласни" и само 2,9% са "напълно съгласни", че учителската професия се 
ползва с уважение сред обществото. Това оказва пряко влияние върху 
привличането на висококвалифицирани млади учители и задържането им в 
професията. 

 проблеми с мотивацията, висок процент отпаднали ученици, агресивни 
прояви, образование, което не отговаря на обществените очаквания и 
нужди, висока степен на неудовлетвореност и липса на професионална 
реализация.



https://www.youtube.com/watch?v=mbe7x8GP2Ds



Как да инициираме промяната?
 Няма общовалидни рецепти - всичко е само теория, докато не го изживеете на практика...

 Изграждане на  професионална общност

“Общуването е от изключително значение, както и да намерите време за това. Няма да видите 
дивидентите веднага, но с течение на времето ще забележите, че хората започват да ви се доверяват 
и да  вярват на Вашите послания. И когато понякога ситуациите станат трудни  и трябва да 
отправите сложно послание около вас ще има хора готови да ви изслушат с разбиране.”

 Изграждане на лидери

“Ако вашите действия вдъхновяват другите да учат повече, да мечтаят повече, да правят повече и да 
става по-добре, вие сте Лидерът “ , Куинси Адамс

 Промяна на културата на общуване

Няма недостиг на хора с идеи. Умеем ли да се вслушваме в тези идеи, да извлечем рационалното и 
полезното и да го управляваме? “Свързване” срещу  “Заповеди и контрол”  - когато сме свързали 
хората, културата на общуване в организацията  неизбежно ще се промени. 

 Вътрешна, съдържателна реформа в образованието чрез иновации в училище



Иновации в училище съгласно ЗПУО :

 въвеждане на иновативни елементи за организацията или 
съдържанието на обучението, 

 организиране на управлението, обучението и образователната среда 
по нов или усъвършенстван начин,

 използване на нови методи на преподаване 

 разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни програми и 
учебни планове



Една от ролите на лидера е да намира последователи, с чиято помощ да реализира целите си.

Доверието е следствие от начина по който общуваме. Доверявам ли се на хората и дали
имам тяхното доверие?

За да делегираме повече отговорности трябва да обучим и ръководим хората около нас, да
изградим собствена мрежа от подкрепа не само в училището, но и извън него.

Общуването със сходни училища, които вероятно имат същите проблеми и притеснения,
дава възможност да открием вече намереното правилно решение.

Никой няма монопол над новите идеи – имате ли време да мислите за иновации, не е ли по-
лесно да съберем хора и за час с мозъчна атака или друг метод да се генерират нови идеи за
развитие и подобряване на работата и на средата в училище?
По-важно е посланието , че ние сме отворени да чуем какво казват и какво мислят тези хора.

Съвременни подходи на управление – коучинг, менторство, лидерство

ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОВЕРИЕ – КЛЮЧОВ МОМЕНТ



Успешният учител – лидер и новатор

 Ако атмосферата във вашата учителска стая звучи така: „Правила съм го в 
продължение на 30 години и се е получавало, не разбирам защо сега не....“  е 
време да се захващате за работа и промените постепенно това мислене.

 Проучвайте- ако раздадете повече проекти на учениците, те ще трябва да се научат 
сами как и от къде да проучат информацията.

 Експериментирайте- дайте шанс на учениците да мислят как да оценяват и 
подобряват работата си, индивидуално и групово. Разговаряйте с тях за опитването, 
трудностите и изпитанията, противоречията и неувереността, за усилията, които
стоят зад толкова много успехи и открития.

 Използвайте силата на въображението- фантазията, експериментите мечтите, 
сътворението на идеите....



Как да постигнем напредък?

 Да не изискваме само усвояване на факти, а да   подготовяме учениците да се 
справят с предизвикателства под формата на групови задачи, казуси, проекти.

 Да развиваме качества като гъвкавост, любознателност,  находчивост, готовност 
за поемане на  лична отговорност и умение да работи в екип.

 Да  изведем най-доброто от всеки ученик, да го  развием, обогатим, да му дадем 
вяра в собствените способности, за да може да се справя успешно сам.

Иновативните методи на работа – средство за успешно постигане 
на тези цели





Работа в екип

ДИСЦИПЛИНА

ОБЩИТЕЛНОСТ

ОТГОВОРНОСТ

Учениците научават :
 Да мислят внимателно
 Да откриват пропуски в 

аргументите на противника
 Да балансират между 

индивидуално и групово
 Да умеят да изслушват
 Да знаят кога да говорят
 Да уважават
 Да поемат отговорност



Пет основни компонента при групова работа

 Формиране на групата. Процес на планиране, в който 
учителят е ангажиран със създаване на ефективно 
групиране в зависимост от целите.

 Водачество. Как  точно функционира групата , базирана 
на специфичното лидерство на личностите в нея?

 Материали. Как учителят осигурява групата с 
материали, необходими за постигане на целите? 

 Ролята на учителя. Каква е организацията на класната 
стая. Как учителят взаимодейства с учениците, какво е 
въздействието му върху развитието на групата?

 Оценка. Как учителят оценява  адекватно / успешна или 
не е дейността на групата като цяло и на всеки ученик в 
нея/?



Учене чрез сътрудничество и взаимодействие -
най-разпространен модел на обучение

 Основните характеристики са: наличие на приета 
от всички обща цел, чувство за индивидуална 
отговорност при реализиране на целта, учителят 
структурира и ръководи дейността в групите

 Ясно усещане за позитивна взаимозависимост –
учениците трябва да разберат, че усилията на всеки 
член от групата са необходими и приносът на всеки 
е важен за общия успех

 Взаимно подпомагане- учениците 
окуражават и улесняват своите усилия 
взаимно, изграждат групови 
взаимоотношения / изказват мнения, 
взаимно доверие, мотивация, ниско 
ниво на тревожност/

 Ясно осъзната лична отговорност

 Ефективно взаимодействие/ 
социалните умения са ключ към 
груповата продуктивност/

 Рефлексия/ перманентно осмисляне/ с 
цел подобряване на ефективността на 
групата



Обучение, реализирано на базата на проекти

 Проектно-базираното обучение измества центъра на обучение от учителя към 
ученика

 По-успешно се мотивират учениците – едновременно  изпълняват поставените им 
задачи, следват своите интереси, реализират своите способности в процеса на 
защита на проекта

 Учебното съдържание не се поднася в готов вид от учителя, а се конструира от 
учениците в процеса на търсене, подбор и представяне на информацията.



Световен образователен форум България 
инициира първия си тригодишен проект 
„Иновативни училища“ съвместно с Община 
Пловдив през 2015г.

http://wefbulgaria.com
България стана официално член на „Световен 
образователен форум“ през 2015 година.



Проект  „Иновативни училища“

СОФ България стартира в Пловдив Проекта в партньорство
с Община Пловдив в 8 учебни заведения 2015г . Следващата
година се включиха още 3 училища. Вече има изградена
мрежа от иновативни училища в гр. Пловдив, която се
разширява.

Целите на Проекта:

 Всички деца да бъдат активни и въвлечени в учебния
процес постоянно, да се повиши мотивацията им, да се
развият техните умения за анализ, презентиране,
позитивно общуване, работа в група, както обучение
чрез работа по проекти.

 Интегриране на учениците, подкрепа на различните
таланти на децата и превенция на агресивните прояви.

 Изграждане на професионална общност учители и
училища, които да споделят своите добри практики и да
работят иновативно.



Проект  „Иновативни училища“

Планираните дейности включват обучение на иновативни
методи за преподаване, за организиране по нов начин на
обучението и учебната среда.

Акценти в обученията са:

„Златни правила”, похвати за стимулиране, как да постигнем
напредък, четирите аспекта на силния ученик, какъв е успешният
учител, конкретни практически насоки как да се работи
иновативно, как да се намалява степента на тревожност у децата и
да се развива емоционалната интелигентност, как да изграждаме
имиджа на учебното заведение, конкретни съвети към директори
и учители за изготвяне на медиен план с цел популяризиране на
успешни учители и ученици, добри практики, любопитни
инициативи, благотворителни акции и събития.



Какви предимства открихме за учениците?

 Децата не само да  наблюдават, анализират и споделят помежду си, но и   се 
включват активно в целия учебния процес, развиват емоционалната си 
интелигентност. 

 Учениците в много по-голяма степен общуват помежду си, което води до 
сплотяването им, до по-близки и приятелски взаимоотношения и 
толерантност. 

 В изпълнение на задачите те взаимно се допълват, а отделните групи се 
конкурират и това  прави работата по-ефективна. Така всички се чувстват по-
отговорни и значими.

 Работата в група е желана, защото дава свобода, създава възможности за 
откривателство и за творчество, за колективна и по-успешна реализация. 

 Увеличава се степента на удоволетвореност и вместо умора, в края на часа се 
забелязва емоционална приповдигнатост и желание за допълнителна работа. 

 Включват се и  по-пасивните ученици.



И още....
 активиране на познавателната дейност;

 развиване на креативността;

 възможност за изследователска дейност от страна на учениците, за
самостоятелно търсене и подреждане на информация;

 повишена мотивация, по-висока успеваемост;

 създаване на по-добри взаимоотношения между децата, по-лесно се създават
приятелства и се преодоляват различия и конфликти;

 създават се умения да презентират своята работа и себе си, да се
самооценяват и да оценяват;

 учениците са по-активни, по-спокойни, по-уверени;

 активизират се по-пасивните ученици, развиват се лидерски умения, умения
да се изслушват, да изразяват мнение, да задават въпроси.



Трудности в работата

 проблеми с комуникацията между членовете на групата;

 спор за лидерство;

 нежелание за съвместна работа;

 недоверие към екипа;

 пасивност от член на групата;

 при липса на правила възниква опасност от проваляне на часа;

 необходима е повече предварителна подготовка на учителя;
отнема повече време за организация, реализиране и контролиране.



Проект  „Иновативни училища“

 Като пряк резултат  се формира мрежа от  училища, които  вече са 
признати за иновативни със заповед на МОН.

 Учителите, преминали обучение, използват съвременни технологии 
във всяка класна стая,  обучават се как да анализират професионално
ситуациите и как да прилагат коучинг методи за управление, да бъдат
лидери и да се чувстват в по-голяма степен удовлетворени, всеки
учебен час прилагат различни иновации. 

 Според статистическите данни в училищата , включени в проекта 
намаляха рязко агресивните прояви, учениците са мотивирани и 
активни, с желание идват на училище, имат по-добри резултати, няма 
отпаднали ученици, диалогът с родителите е конструктивно позитивен, 
постепенно се обновява материалната база и интериора на класните 
стаи и отворените пространства.

 Проектът е отворен за всички училища  – членове на Световен 
образователен форум България. Издават се удостоверения с кредити.



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



Споделени добри практики
Иновативни училища – гр. Пловдив



„Образованието е най-мощното средство, което може да бъде 
използвано, за да се промени светът”                                                                               

Нелсън Мандела



Като член или посланик на добра воля на Световен 
образователен форум България Вие имате възможности:

 Да участвате в национални и международни инициативи -
конференции, майсторски класове, кръгли маси и дискусии, 
квалификации и обучения и да получите  удостоверение с кредит.

 Да публикувате свои статии, презентации и видеоклипове, също и да 
имате достъп до всички други, които са споделени в платформата за 
обмен и комуникация.

 Да осъществявате партньорства между различни училища от страната 
и чужбина, както и мобилност за обмен на добри практики.

 Да участвате в различни проекти и програми.

 Да бъдете съорганизатор на други инициативи в подкрепа на равния 
достъп до качествено образование.



Регистрация 
за училище – член или за посланик на добра воля 

на Световен образователен форум

Вашият принос като училище - член или Посланик на добра воля на Световен 
образователен форум е ценен и необходим за постигане на нашата основна 
цел – равен достъп до качествено образование за всяко дете по света.

http://wefbulgaria.com

Регистрация за училище – член на Световен образователен форум
става онлайн като попълвате на указания линк:

1. следните данните на латиница - име на лицето, адрес, град, пощенски 
код, държава, e-mail за контакт, съгласие за годишна такса 30лв.

2. заявление за членство като го изпратите сканирано на mariawefbg@abv.bg

http://wefbulgaria.com/
http://worldeducationforum-bg.wikispaces.com/file/view/zajavlenie.docx/542112492/zajavlenie.docx
mailto:mariawefbg@abv.bg


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

За допълнителна информация:
www.wefbulgaria.com
mariawefbg@abv.bg


	 МАЙСТОРСКИ КЛАС � � " КЛАСНАТА СТАЯ НА 21 ВЕК - УМЕНИЯ, ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ “�
	преди и сега...
	преди и сега...
	Slide Number 4
	Училищното лидерство и глобалната реформа в образованието� Pasi SAHLBERG, Harvard University
	Модерните училища в Европа  
	Модерните училища в Европа 
	Модерните училища в Европа 
	Модерните училища в Европа 
	Модерните училища в Европа 
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Как да инициираме промяната?
	 Иновации в училище съгласно ЗПУО :
	Slide Number 16
	Успешният учител – лидер и новатор
	Как да постигнем напредък?
	Работа в екип
	 Пет основни компонента при групова работа
	Учене чрез сътрудничество и взаимодействие -  �най-разпространен модел на обучение
	Обучение, реализирано на базата на проекти
	�	�Световен образователен форум България инициира първия си тригодишен проект „Иновативни училища“ съвместно с Община Пловдив през 2015г.�                  http://wefbulgaria.com���
	Проект  „Иновативни училища“�
	Проект  „Иновативни училища“
	Какви предимства открихме за учениците?
	И още....
	Трудности в работата
	Проект  „Иновативни училища“
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	Споделени добри практики� Иновативни училища – гр. Пловдив
	„Образованието е най-мощното средство, което може да бъде използвано, за да се промени светът”                                                                               								   		   Нелсън Мандела� 
	Като член или посланик на добра воля на Световен образователен форум България Вие имате възможности:
	Регистрация �за училище – член или за посланик на добра воля на Световен образователен форум
	Slide Number 60

