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Какво най-много желаете за децaта си?

На какво учат децата ви в училище?

bit.ly/plovdiv2017



Промяна на образователната 
парадигма

• От ОБРАЗОВАНИЕ и ОБРАЗОВАТЕЛНА 
СИСТЕМА основани по модела на 
академизма на Просвещението и икономиката 
на индустриалното общество



Към
• От ОБРАЗОВАНИЕ и ОБРАЗОВАТЕЛНА 

СИСТЕМА основани на модела на 
информационното общество и икономиката 
на знанието



Позитивната психология
•позитивната психология извежда на преден план 
конструкти като
-психично благополучие,
-щастие, позитивни отношения,
-позитивна самооценка,
-позитивни емоции, позитивни мисли
-позитивни страни и добродетели,
-креативност, компетентност (Seligman, 2013).
-самоопределянето и автентичното присъствие на
личността (Wehmeyer & Little, 2015; Deci & Ryan, 1991)
- поток – състояние на оптималното преживяване, на 
пълна концентрация (Чиксентмихай, 1995)



Позитивното образование
• Позитивното образование се стреми да комбинира 

принципите на позитивната психология с преподаването, 
за да насърчи оптималното развитие и процъфтяването в 
училищната среда.

• Емоционална и социална интелигентност
• Развиване на уменията за удовлетвореност и психично 

благополучие
• Развиване на уменията за водене на пълноценен и смислен 

живот
• Намалява агресивността, чрез развиване на силните страни 

на характера
• Учениците са, по-доволни, по-щастливи, по-мотивирани, 

устойчиви на стрес, с повишена академична успеваемост



Два основни модела
PERMA  -  Мартин Селигман
Развитие на  умение за щастие и благополучие, на основата на 
•P – positive emotions, позитивни емоции: радост, благодарност, 
интерес, надежда
•E – engagement, заинтересованост: да бъдат напълно погълнати 
от действията си, като използват уменията си да преодоляват 
предизвикателства
•R – relationships, позитивни взаимоотношения в класната стая
• M – meaning, значение: да бъдеш част от нещо по-голямо от 

самия теб ( училището, града) и да служиш на възвишени цели
•A – achievements, постижения: майсторство, академични 
резултати
Повишаването на благополучието подобрява постиженията на 
учениците, като разширява вниманието и креативността.



ПОТОК – Михай Чиксентмихай
• състояние на оптималното преживяване, на пълна 

концентрация и отдаденост на конкретната дейност
• самото преживяване доставя такава наслада, че човек е готов да 

положи огромни усилия просто за да го изпита отново
• поточните преживявания по време на индивидуална и групова 

работа в учебна среда, се свързват с ангажираността на 
учениците въз основа на кулминацията на концентрация, 
интерес и удоволствие 

• потокът се основава на симбиозата между предизвикателствата 
и уменията на учениците, необходими за посрещане на тези 
предизвикателства. 

• потокът се проявява, когато обучаваният  в границите на 
способностите си посреща предизвикателства, при което 
уменията му не са нито прекалено високи, нито ниски и 
достатъчно използвани. Този баланс на предизвикателства и 
умения в обучението е крехък и трудно постижим.



Основните принципи на позитивното 
образование

● създаване на креативен учебен климат в класната 
стая, при който отделните обучаеми творчески 
възприемат информацията. 

●  подобрява ученето, чрез създаване на положителни 
емоции и преживявания в класната стая. 

● "Цялостното дете" (Huitt, 2010; Nodding, 2005). В 
училище се осъществяват интервенции, насочени 
към повишаване на оптималното състояние на 
учениците, както по посока на техните академични 
постижения,така и за тяхното благополучие. 

● обучението се осъществява в позитивен климат, в 
който учениците се чувстват емоционално безопасн



Разширяване на позитивното образование, 
чрез информационните технологии 

• ИКТ способстват за психологическото 
благополучие на обучаемите.

• Създаванене на позитивно портфолио на базата на 
персонален съветник в благоденствието

• Развиване на силните страни на учениците чрез 
сериозни игри

• ИКТ като мотиватор в оразователния процес
• Фейсбук, като идеалната платформа за оценка на 

благополучието и за неговото повишаване - може 
да култивира- положителни емоции, ангажираност, 
положителни взаомоотношения и постижения



Модел за електронно обучение и 
въвеждането на ИТК, основан на теорията на 

потока
•индивидуално поведение към новите информационни 
технологии, свързано с взаимодействието във виртуалната 
среда и управлението на информационни системи 
•при потока е налице увеличаването на  изследователско 
поведение, положителното въздействие и 
удовлетвореността от информационните технологии,
•теорията за потока е свързана с вътрешната мотивация на 
играча на компютърни игри, като по време на поточното 
изживяване, той губи чувство за време и загриженост, като 
усещането за удоволствие в дейността се максимализира
•потокът като показател за удовлетвореността на учениците 
от киберпространството



 Облачните технологии в комбинация с 
практиките в училище, могат да бъдат 
насочени към шест благоденстващи области 

• положителни емоции, 
• позитивни ангажименти, 
• положително постижение, 
• положителна цел, 
• положителни взаимоотношения
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Знаете ли, коя е най-известната 
картина на български художник 

според Google? 







http://www.youtube.com/watch?v=RgVUhJwGlmQ




План за реализация на Стратегията за 
ефективно внедряване на ИКТ в образованието 

и науката (2014 - 2020г.) 



ЗА ОБЛАЧНИТЕ ПЛАТФОРМИ

Част от стратегически документи на МОН

Към един момент “задължителни” за всеки учител и 
училище

Най-голямото технологично “облекчение” може да бъде 
осъществено именно чрез тях

Възможност за по-добро общуване в сектор образование

Нека си поставяме по-амбициозни цели и нека 
сме реалисти с това къде се намираме!





Ползи за училището:

● Имидж на училище в 21 век.
● Сигурност!
● Безплатно и води до икономии.
● Всичко на български език (или всеки друг език).
● Оптимизирани административни процеси.
● Училището притежава информацията в профилите.
● Следа от всяко събитие и писмо.
● Общност от училища-новатори и учители, които вече работят.
● Без инсталация на софтуер.
● Работи на всякакво устройство.



РАБОТА В ЕКИП < 
СЪТРУДНИЧЕСТВО



ПОЗИТИВНИ ОТНОШЕНИЯ > 
СПРАВЯНЕ С АГРЕСИЯТА



СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ > КЛАСНА СТАЯ



ОБЛАК > ЕЛЕКТРОННА ПОЩА



ПРАВИЛЕН ИЗБОР НА ПЛАТФОРМА







ВНЕДРЯВАНЕТО ИМА МНОГО СТЪПКИ!



Всичко започва с домейна 
(пример: alekoplovdiv.bg)



Избор на подходящ домейн (интрнет страница)

alekoplovdiv.bg

cct.bg

19su.bg

ecoschoolplovdiv.bg

vtg-rakovski.eu

gp4e-hskovo.org

mgberon.com



Внедряване Обучение



Какво ще правим?
План за внедряване на облачна 

технология



Кога?
Конкретни цели и времево измерение



С кого?
Проучване сред учителите 

и ръководството на 
училището



Къде?
Среда и инфраструктура 



Екип, който ще води 
останалите



Администратор/и на 
плафтормата



Учене и обучение

вътрешноучилищна и 
междуучилищна 
квалификация



Профили за всички



Съставяне на вътрешен 
правилник за използването 
на облачната платформа 



Влизане в сила на 
правилника!



Информиране на заинтересованите страни. 

Въвеждане в учебните и административни 
процеси в училище.

Осигуряване на поддръжка и последващи 
обучения. 

Провеждане на вътрешна квалификация сред 
останалите учители спрямо заложената 
предварително времева рамка. 

…….



http://www.youtube.com/watch?v=uXFUl0KcIkA


БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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