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В книгата е споделен опита от петгодишния  
проект „Иновативни училища“ на  
фондация „Световен образователен форум България“  
и Община Пловдив. 

Описани са отправени ключови послания от 
проведените обучения в рамките на Проекта,  
които помагат на учителите и директорите да бъдат 
успешни и иновативни, поставен е акцент как да се 
мотивират учениците чрез 10 идеи.  
Разработена и апробирана е концепция за  
изграждане на професионална общност и  
развиване на училището като ефективна организация. 

Част от участниците, лидери от всички нива на 
училищно образование разказват за своя опит и  
добри практики. Изживяхме заедно 
предизвикателството да променяме и да бъдем 
иновативни като една стъпка напред към постигане на 
общото ни желание – по-качествено образование и 
по-добро бъдеще на децата, тук в България. 

Направеното ни вдъхновява да продължим и да 
привличаме нови партньори в това пътешествие.
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1
УВОД

УЧИТЕЛЯТ ПРОФЕСИОНАЛИСТ – 
„ГОТВАЧ СЪС ЗВЕЗДА НА МИШЛЕН“

Тон Дайф,
Президент на „Световен образователен форум Глобал“

Беше слънчево петъчно утро и красивият замък на Амерцоден, Холандия 
светеше под синьо и светло небе. Същата сутрин трябваше да насоча 26 учени-
ци на 7-годишна възраст да разгледат стария средновековен замък. От пенси-
онирането си служа като екскурзовод на доброволни начала, разказвам исто-
рии и обикалям с възрастни и училищни класове през стария замък. Когато 
подготвях обиколката, проверявайки устройството за говорене, една група 
влезе в замъка. Както обикновено, те бяха много шумни, развълнувани от това, 
което ги очаква. В задната част на групата видях млада учителка, която ескор-
тираше младо момче. Тя държеше момчето за ръката и го стискаше здраво. Ли-
цето му предсказваше гръмотевична буря. Не можах да чуя какво тя казва на 
детето, но явно това не го правеше по-спокойно. Попитах я какъв е проблемът. 
Тя ми каза, че той не може да се справи с изключителни и различни от познати-
те му ситуации, в каквито е в момента. Ученикът беше с лек аутизъм и страдаше 
от хиперактивност с дефицит на внимание. Ето защо тя беше наредила на мом-
чето да стои до нея през цялото време. Тя ми каза това с висок глас, момчето 
нямаше как да пропусне съобщението. Замъкът не е много сигурно място за 
малки деца, има стръмни стълби в дебелите му стени и огромни пропасти. Ка-
зах на учителя, че ще се грижа за момчето. Тя ме погледна и в очите ѝ видях 
нейната мисъл: „Предупредих те!“ Попитах момчето как се казва, но той не ми 
отговори, докато не се наведох на колене, на едно ниво с него. „Тарик“ беше 
краткият отговор. Казах „Тарик, виждаш ли какво имам в ръката си?“ И му по-
казах куп ключове и уоки токи. „Слушай“, казах, „това са ключовете на замъка и 
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това е уоки токито, което използваме за комуникация между нас ние, вашите 
екскурзоводи“. Видях блестящ поглед в очите му, сега привлякох вниманието 
му. „Търся някой, който да ми помогне. Знаеш ли, всички врати на замъка тряб-
ва да бъдат затворени през цялото време, за да се предотврати пожар или дос-
тъп на неоторизирани хора. Така че имам нужда от някой, който да отваря вра-
тите за нас, използвайки тези ключове и когато всички сме излезнали през 
вратата, някой, който може да я заключи зад нас. За да общуваме, се нуждаем от 
тези уоки токи. Мислиш ли, че би могъл да го направиш и да носиш тази голяма 
отговорност? Той кимна и аз му дадох уоки токито и ключовете. Никога не съм 
имал по-добър помощник от малкия Тарик. И беше толкова мило да го чуя да 
казва в уоки токи „Затворих вратата, сър“.

И какво означава това? За малкия Тарик е станало ежедневен навик учи-
телите да не му се доверяват. Но това не е нещо, което той желае. И така, как да 
обединим тези два свята? В този пример му дадох отговорна задача, но по-ва-
жното е, че му се доверих, като му предоставих уоки токи и ключовете от впе-
чатляващия замък. Дадох му чувството, че е видян и искан.

Какви уроци можем да научим? На първо място трябва да питаме и да 
слушаме отговорите, да чуваме това, което ни казват децата. И не сме добри в 
това, увлечени да изпълняваме ежедневните задачи и учебната програма. Вто-
ро, трябва да действаме съгласно добре познатия факт, че всички деца са раз-
лични. Учителите виждат това всеки ден по време на учебния час в училище. 
Ако сме съгласни с това, а аз без съмнение вярвам, че сме, защо все още се от-
насяме към всички деца по един и същи начин. Защо училищната система (а в 
много страни опустошителната култура за тестване) ни принуждава да използ-
ваме едни и същи мерки и инструменти за оценяване? Холандският професор 
Пол Киршнер пише в един холандски вестник: „Учителят се нуждае от всички 
умения на готвач на Мишлен, не само от тези на пекаря на хамбургери в Мак-
доналдс.“ Аз Ви пожелавам всички Вие да бъдете професионалисти със „звезда 
на Мишлен“.
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ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА“ ЗА РЕФОРМИ В 
ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС – ЧАСТ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 

СТРАТЕГИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ.
Стефан Стоянов

За мнозина деца, ежедневното пребиваване в класната стая е скучно. Мо-
нотонните уроци, рутината, многото информация която поднасяме на учени-
ците ежедневно не са ефективни. Караме децата да наизустяват, а не да разби-
рат и анализират новите знания. Вярно е, че това е стар проблем, но все повече 
образователни институции и учители по света смятат, че е нужна промяна и тя 
трябва да се случва бързо. 

В отговор на тези проблеми бе създаден проект „Иновативни училища“ 
за реформи в обучителния процес, който стана важна част от образователната 
стратегия на община Пловдив. И защото сме наясно, че няма универсална про-
грама, която да е подходяща за всяко дете, подкрепихме създаването на проек-
та с желанието да се доближим максимално до нуждите на децата. 

Проектът е иницииран през 2015 година от г-жа Мария Гайдарова – 
председател на фондация „Световен образователен форум България“, и се из-
пълнява съвместно с Община Пловдив, като през 2018 г. като партньор се 
включва и ПУ „Паисий Хилендарски“. 

Концепцията на проекта включва три основни елемента: промяна на ор-
ганизацията на средата на обучение, промяна на методите на преподаване в 
рамките на учебния час и активно прилагане на съвременни информационни 
технологии. Основен акцент е и изграждане на професионална общност и 
оказване на адекватна професионална подкрепа на учителите. 

В проекта са включени 14 общински училища с над 600 учители. Прибли-
зително 5000 ученици от различни образователни степени са включени в про-
екта чрез иновативните уроци. Приблизително 180 000 са проведените учебни 
часове, в които се използват иновативни методи и подходи на преподаване.

При работата с ученици се акцентира върху екипната работа, проект-
но-ориентирания подход и търсене на междупредметни връзки. Целта на при-
лаганите новаторски практики е всички деца да бъдат активни и въвлечени в 
учебния процес постоянно, за да се повиши мотивацията им, да се развият тех-
ните умения за анализ, презентиране, позитивно общуване, работа в екип и да 
се подготвят за успешната си бъдеща реализация.

Какво постигнахме?

По отношение на различната организация на средата на обучение – въз-
можност учениците да участват равнопоставено в образователния процес. 

По отношение на методите на работа – да се прилагат иновативни мето-
ди и техники в рамките на всеки учебен час.
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По отношение на активното използване на информационните техноло-
гии – стимулиране на учениците чрез използване по време на учебните часове 
на интерактивни дъски, лаптопи или таблети, смартфони, образователни плат-
форми и google платформа.

По отношение на учениците – положителна промяна във взаимоотноше-
нията, тяхната мотивация и активност и техните резултати.

По отношение на учителите – вярваме, че сме създали условия да се 
чувстват подкрепени и насърчени свободно да използват различните инова-
тивни методи и техники, да творят едно по-вълнуващо ежедневие за себе си и 
за своите ученици.

Този сборник, събрал част от опита на утвърдени иновативни училища и 
учители, е още една стъпка към постигане на общото ни желание – по-качест-
вено образование.

Изразявам благодарността си към г-жа Мария Гайдарова, която е носител 
на идеята и автор на концепцията на проект „Иновативни училища“, към екипа 
на Община Пловдив, който подкрепи изпълнението на проекта и към всички 
учители, които се впуснаха в тази авантюра.
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2
ФОКУС ЗА УСПЕШНА ПРОМЯНА – 
ИНОВАЦИИТЕ В УЧИЛИЩЕ

ИНИЦИАТИВИ НА ФОНДАЦИЯ 
„СВЕТОВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ БЪЛГАРИЯ“ ЗА 

ПОКАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Мария Гайдарова
Фондация „Световен образователен форум България“

Светът на нашите деца е различен. Той не е само коренно променен, той 
се развива много динамично. Днес повече от всякога трябва бързо да реорга-
низираме процесите на обучение и да променяме образователната система. 
Изграждането на професионална общност от лидери, новатори и ментори е 
най-прекият път. Затова ще забележите точно тези свързващи думи в годишни-
те инициативи на фондацията ‒ лидерство, менторство, умения, иновации, тех-
нологии, участие в инициативите на Европейската асоциация на училищни 
директори. Само когато работим в екип и чрез сътрудничество можем да по-
стигнем напредък.

Фондация „Световен образователен форум България“ работи активно от 
учредяването си за въвеждането на иновации в училищното образование. За-
почнахме това пътуване с очакване и надежда за изграждане на професионал-
на общност, която да работи ефективно за промяната на българската образова-
телна среда.

 Планирахме дейности на няколко нива, които в продължение на пет 
години реализираме успешно. Това са ежегодни инициативи на фондацията, 
обучения с международен обмен, участия в конференции на Европейската 
асоциация на училищни директори, тематични експертни анализи и анкети, 
както и първият ни петгодишен проект „Иновативни училища“. 
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Какво направихме?

1. Ежегодни инициативи на фондацията 

Ежегодните годишни инициативи, които организираме са тематично 
свързани с темата иновации като включват международно експертно учас-
тие, опита на Европейската асоциация на училищни директори, както и 
национално представени институции, експерти и организации от Бълга-
рия.

Стартирахме през 2015 г. с международна конференция „Лидерство 
за равен достъп до качествено образование“. 

Разнообразен опит и знания, вдъхновяващи послания споделиха между-
народни и български експерти със 150 директори на детски градини, общо-
образователни и професионални училища. Представените и дискутираните 
теми бяха пряко свързани с прилагане на иновации в предучилищното и учи-
лищно образование:

 – Глобализацията през 21 век и предизвикателствата пред образовател-
ните системи

 – Новата роля на лидера, концепцията „системно лидерство“ и изграж-
дане на мрежи

 – Ценностите на лидера в съвременното образование
 – Менторство на новоназначени педагогически специалисти – полити-

ка за ефективно управление на човешките ресурси
 – Лидерство на приобщаващия учител в позитивното образование
 – Рефлексивни умения и лидерско поведение на учителя от начален 

етап 
 – Ролята на лидера за развитие на училището
 – Лидери в професионалното образование чрез сътрудничество с рабо-

тодателите 
 – Управление на промяната – лидерство за качествено образование 
 – Формиране на лидерски умения чрез иновативни методи на работа
 – Взаимодействие с родители – партньорство между лидери.

През юни 2016 г. се проведе международна конференция на тема „Об-
разователната система през 21 век – иновативни подходи за качествено об-
разование“. 

В шест различни панела бяха разгледани темите пряко свързани с прила-
гане на иновации в предучилищното и училищно образование:

 – Образователната система през 21 век – предизвикателства и необхо-
дими промени 

 – Иновативни подходи за качествено образование
 – Професионално сътрудничество и партньорство
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 – Развиване на умения на 21 век в класната стая
 – Споделяне на добри практики – уъркшопи
 – Наблюдение на дейности в детски градини и училища

На конференцията участваха 200 български директори на училища и дет-
ски градини.

През октомври 2017 г. организирахме майсторски клас „Класната 
стая на XXI век – умения, иновации, технологии“. 

Над 200 участници от цялата страна и експерти от образователната сис-
тема се включиха в майсторския клас. Бяха дискутирани методите на препода-
ване и организацията на класната стая в епохата на заобикалящата ни тотална 
дигитализация. По думите на министър Вълчев, който откри форума инова-
тивните проекти, които тръгват в 184 училища, ще бъдат насърчавани, но и 
оценявани предпазливо.

В три модула бяха разгледани различни аспекти на качественото образо-
вание и преподаване – как да развиваме уменията на 21 век в класната стая, 
защо са важни иновациите в образованието и как да ги инициираме, как чрез 
технологиите училищният лидерски екип да постигне резултати, които проме-
нят положително живота на децата. Третата годишна инициатива на фондаци-
ята провокира също размисли за въздействието на бурното развитие на диги-
талните технологии върху образователната система и допринесе за 
утвърждаването на споделените добри практики от иновативните училища.

През месец ноември 2018 г. проведохме майсторски клас с междуна-
родно участие „Иновации в класната стая“. 

Четвъртата годишна инициатива на фондацията събра топ експерти от 
Финландия, Холандия и Белгия и над 220 участници и се проведе в партньор-
ство с Община Пловдив и ПУ „Паисий Хилендарски“, както и със съдействие-
то на МОН, ДАЗД, СБУ и КТ „Подкрепа“. 

Представители на МОН, на РУО и общини, на образователни институ-
ции от 50 населени места в България споделиха своя опит как иновациите в 
класната стая оказват влияние на качеството на обучение, как облачните тех-
нологии и електронни платформи, заедно с иновативните методи на препода-
ване, променят средата и мотивацията на учениците. Майсторският клас от-
прави ключови послания към професионалната общност как да мотивираме 
учениците, как да променяме средата на обучение, как да използваме информа-
ционните технологии и да развиваме необходимите умения за успешна реали-
зация в дигиталното и високотехнологично общество.

Петата годишна инициатива е международна конференция през но-
ември 2019 г. на тема „Как да бъдем иновативни“. Включени са три панела с 
ключови презентации: иновациите в училище, разработване на успешно учи-
лище, споделени добри практики. 

Тук е мястото да благодаря на нашите международни лектори – Тон 
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Дайф, председател на Световен образователен форум Глобал, екс Президент 
на Европейската асоциация на училищни директори, Професор Майкъл Щро-
тц, Университет на Инсбрук, Австрия, Хенк Янсен, Франц Шмид, Холандия, 
членът на борда на Националната асоциация на училищните лидери в Белгия 
Риа Верлинде, Йохан Куронен от Финландия, Директорът на Световен обра-
зователен форум Глобал Лидия ван Рийтшот и Д-р Кристофър Хауърд, прези-
дент на Световен образователен форум, Англия и Уелс, Браян Кларк, Уорчест-
ър, Великобритания, Д-р Хауърд Смит, Ню Йорк, Америка, които бяха 
ключови говорители. 

Благодарна съм също на многобройните директори и учители от цяла 
България, които последваха идеите ни и ни подкрепиха, както и на всички 
наши партньори през годините – д.ик.н. Янка Такева, Синдикатът на българ-
ските учители, Юлиян Петров, КТ „Подкрепа“, Ваня Кастрева, зам. министър, 
МОН и началник РУО София, Стефан Стоянов, зам.- кмет, Община Пловдив, 
Донка Щилянова, Анета Кацарска, Озден Мурадова отдел Образование, Пло-
вдив, проф. д-р Галин Цоков, проф. дпн Дора Левтерова ПУ „Паисий Хилен-
дарски“, Васка Атанасова, РУО Пловдив, Иван Панайотов, РУО Хасково, проф. 
д-р Росица Пенкова, директор, ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски“, д-р 
Евгения Пеева, изпълнителен директор на фондация „Заедно в час“, Алексан-
дър Ангелов от Център за творческо обучение, Антон Бъчваров от „Уча.се“, 
арх. Петкана Бакалова – зам.-председател на УС на Камарата на архитектите, 
Елеонора Лилова, ДАЗД, Асен Александров, 51 СУ София и Председател на 
Сдружението на директорите в средното образование.

Всички презентации от годишните инициативи са достъпни на сайта на 
организацията http://www.wefbulgaria.com.

2. Участия в конференции на Европейската асоциация на 
училищни директори/ ESHA/

Втората посока на активност е участието на членове на Световен образо-
вателен форум България в международни конференции на Европейската асо-
циация на училищни директори /ESHA/, които се провеждат на всеки две го-
дини. 

През 2016 г. организирана група от училищни директори, зам.-директо-
ри и учители участваха в конференцията на ESHA в Маастрихт, Холандия. 
През октомври 2018 г. членове на фондацията посетиха Талин, Естония, къде-
то основна тема на конференцията беше иновациите в образованието. Сред 
вдъхновяващите ключови лектори бяха Ейвън Макинтош, автор и основател 
на NoTosh, Макинтош, Андрус Ансип (TBC), европейски комисар по въпро-
сите на единния цифров пазар и вицепрезидент на Европейската комисия, 
Чарлз Лийдбийтър, експерт по иновации и образование, Чарлз Лийдбийтър е 
водещ орган в областта на иновациите и креативността, Линда Люкас, програ-
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мист, разказвач и автор на Hello Ruby, Ян Лукас, съосновател и изпълнителен 
директор на InfoSavvyGroup21, Ян работи с клиенти в повече от 80 страни и е 
направил над 12 000 презентации.

Споделените добри международни практики и възможности за контакт 
дадоха нова посока за развитие, както и донесоха увереност на българските 
участници за прилагане на иновациите в класната стая. Очакваме следващата 
международната конференция през 2020г., която ще бъде в Кипър.

От октомври 2017 г. фондация Световен образователен форум е официа-
лен член на Европейската асоциация на училищни директори. ESHA предста-
влява 37 организации в 24 страни и включва 64 000 училища – лидери в начал-
ното, средно и професионално образование. ESHA свързва училищни лидери, 
изследователи и политици обединени в обща цел да споделят добри практики 
и да подобряват образованието. Много доброволци подкрепят ESHA и допри-
насят за формиране на базата от знания. 

С право на глас в Общото събрание на Европейската организация е Ма-
рия Гайдарова, която е учредител на фондация „Световен образователен фо-
рум България“.

3. Обучения с международен обмен

От 2018 г. месец април стартира ежегодно обучение във Финландия, ор-
ганизирано от фондация Световен образователен форум. То включва обуче-
ние на членове на организацията – директори, зам.-директори, експерти и учи-
тели в Националната агенция по образование на Финландия и посещения на 
две учебни заведения в Хелзинки по избор. От 2020 г. предстои да се организи-
рат обучения с обмен на добри практики и в други страни по програма на Ев-
ропейската асоциация на училищни директори.

4. Тематични експертни анализи и анкети

Две анкети са проведени онлайн с членовете на фондация „Световен об-
разователен форум България“ – през 2018 г. темата е преждевременно напус-
кане на училище, а през 2019 г. – за кариерното ориентиране. Резултатите са 
обобщени и предадени на Министерството на образованието и науката заедно 
с анализ на успешни Европейски практики, приложими в България и предло-
жения за инициативи, които могат да формират национални политики в тези 
две важни и приоритетни области за развитие на образованието. Резултатите 
от анкетните проучвания са достъпни на сайта на фондацията. 

5. Петгодишен Проект „Иновативни училища“ – 
реализирани образователни иновации в пловдивски 
училища.

Проектът е иницииран през 2015 г. от фондация „Световен образовате-
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лен форум България“ в партньорство с Община Пловдив, като през 2018  г. 
като партньор се включва и ПУ „Паисий Хилендарски“. 

Фокусът за промяна – въвеждане на иновации в училище

Според международно изследване TALIS на Организацията за икономи-
ческо сътрудничество и развитие проведено в 34 държави, провинции или ре-
гиони от 5 континента, част от констатирани за България проблеми са:

 – 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 учите-
лите 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.

Министерството на образованието и науката реализира в последните го-
дини политики, насочени към преодоляване на проблеми с мотивацията на 
учениците, висок процент отпаднали ученици и агресивни прояви. Ключов 
подход е квалификацията на учителите, както и прилагане на информационни-
те технологии в учебната среда. Безспорни са ползите от използването на ИКТ 
технологии за обучение на учениците – усвоява се учебния материал по-добре 
и по-лесно, развиват се практически и презентационни умения. Разработени и 
осигурени за безплатно ползване са електронни учебници за всички класове в 
началния и прогимназиалния етап на обучение. Примери за добре функциони-
ращи съвременни образователни ИКТ са също форми на мобилно обучение, 
платформи за дистанционно обучение, виртуална класна стая, онлайн уроци, 
облачни технологии и други.

Образователните иновации са ключ за промяната, която обществото 
очак ва. Те са необходими за развитие на училищни политики, които гаранти-
рат ефективно и качествено образование. Разработена и апробирана е концеп-
ция за изграждане на професионална общност и развиване на училището като 
ефективна организация, която включва три основни елемента: промяна на ор-
ганизацията на средата на обучение, промяна на методите на преподаване в 
рамките на учебния час и активно прилагане на съвременни информационни 
технологии. 

Целева група:

В първият етап се включиха осем учебни заведения: ОУ „Райна Княгиня“, 
ОУ „Яне Сандански“, ОУ „Алеко Константинов“, СОУ „Патриарх Евтимий“, 
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ОУ „Кочо Честеменски“, ОУ „Йордан Йовков“, ОУ „Елин Пелин“, НУ „П. Р. 
Славейков“. През 2016/2017 се включват още три училища: ОУ „Васил Пет-
лешков“, ОУ „Захари Стоянов“ и ОУ „Димитър Талев“. През 2017/2018 г. се 
присъединяват ОУ „П. Славейков“, СУ „Черноризец Храбър“ и СУ „Никола 
Вапцаров“. 

Целевата група е съставена от членове на Световен образователен форум 
България, които са мотивирани да развият потенциала на педагогическия пер-
сонал, да подобрят резултатите на своите ученици и постигнат подобряване на 
качеството на образователния процес, така от 2017 г. общо 14 училища от 
Пловдив започнаха да работят заедно.

Цели на проекта:

 – Да се подкрепят училищата да въведат по нов или усъвършенстван на-
чин организацията на обучение и учебната среда според своята спе-
цифика, така че да се ползват активно информационните технологии 
и всички деца да бъдат активни и въвлечени в учебния процес посто-
янно.

 – Да се подобри пряко качеството на образование чрез иновативни ме-
тоди на преподаване, техники и рефлективни практики като се из-
граждат допълнителни умения у учениците за общуване, презентира-
не и анализ, работа в екип, развиване на емоционалната 
интелигентност. 

 – Да се изгради професионална общност от учители, които системно да 
обменят добри практики и анализират свои професионални ситуа-
ции.

 – Да научим учениците да работят спокойно по групи, да правят съв-
местни проекти, равнопоставено да участват в образователния про-
цес, да развиват умения на XXI век, ефективно да използват съвремен-
ните информационни технологии, електронни учебници и 
образователни портали, да ходят на училище мотивирани, с желание 
за успех.

Критериите за ежегодно оценяване на постигнатия напредък:

 – брой учители, които прилагат иновативни методи в учебните часове;
 – брой ученици, които се обучават по иновативни методи;
 – брой проведени часове с прилагане на иновативни методи на обуче-

ние;
 – степен на удовлетвореност (учители, родители);
 – какво се променя;
 – как се чувстват учениците в училище, когато се прилагат иновативни 

методи, променя ли се тяхната мотивация и ангажираност;
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 – реализирани иновативни практики;
 – брой инициативи. 

Дейности по Проект „Иновативни училища“

Организирано е интерактивно обучение на учители и директори, което 
използва утвърдени елементи от успешни европейски образователни практи-
ки, адаптирани към националните програми и приоритети на развитие. Учас-
тниците преминават модулно обучение в процеса на изграждане на професио-
нална общност. Темите са свързани с прилагането на проектно-ориентиран 
подход и екипна работа по време на всеки учебен час, междупредметни връзки 
и активно прилагане на ИКТ, рефлективни практики и коучинг, лидерство и 
мениджмънт на класната стая на XXI век, изграждане на ефективно партньор-
ство с родители, анализ на професионални ситуации, мотивиране на педагоги-
ческия екип, планиране на медийна кампания. Brockbank и McGill (2006  г.) 
акцентират на важността на професионалната квалификация за подобряване 
качеството на образователния процес.

В рамките на Проекта се стимулират прилагане на иновативни методи и 
техники на преподаване с акцент към проектно-ориентиран подход и групова 
работа в учебния час, развиване на необходимите ключови умения на ученици-
те за успех през XXI век, използване активно на ИКТ технологии с включване 
на облачни технологии, образователни портали и електронни учебници.

Според Lord, P., Atkinson, M. and Mitchell, H. (2008) много важно е оси-
гуряване на рамка за прилагане на наставничество и обучение, и обучение на 
лидери в менторство и коучинг. „Коучинг е съсредоточен основно върху про-
изводителността в рамките на текущата работа и акцентира върху развитието 
на умения. Наставничеството е съсредоточено основно върху по-дългосрочни 
цели и върху развитието на способности“ (Clutterbuck, D. (2002): стр. 26). 
Torner (2004) обяснява думата „ментор“ като „мъдър и отговорен ръководител 
– опитен човек, който съветва, ръководи, учи, вдъхновява и коригира, служи 
като модел за подражание“. Наставничеството обикновено се осъществява на 
работното място и в тихи пространства. Kay, D. and Hids, R. (2002) дефинират 
наставничеството като „отношения между две страни... в които едната страна 
– менторът ръководи другата – наставлявания през период на промяна и към 
договорена цел“. Според националната рамка на отдела за образование и уме-
ния (Df E and NCTL, UK) менторство и коучинг са „моделиране, наблюдение 
и артикулиране на практика, споделено планиране, насърчаване на експери-
ментиране, подчертавайки доказателства от научни изследвания и друга прак-
тика“. Whitmore J. (2000) определя като резултат от прилагане на коучинга 
вяра в себе си, добра мотивация, съзнателен и ясно дефиниран избор, инфор-
мираност, отговорност и целенасочено действие. Това е начин за реализиране 
на потенциала на персонала в максимална степен. (Tolhurst, 2006). „Самите 
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училища трябва да бъдат учебни организации, способни да отговорят и да се 
възползват от продължителните технологични промени. Трябва да има готов-
ност да се адаптира в най-широк смисъл, за ученици, учители, помощен персо-
нал, цялата общност, участваща в живота на училището“. „Все още малко вни-
мание се отделя във всички сектори на образованието за професионализиране 
на училищните мениджъри, когато става въпрос за прилагането на ИКТ (...). В 
много училища ИКТ продължават да се разглеждат изолирано. Необходим е 
по-професионален подход от страна на училищните мениджъри, защото лите-
ратурата за иновациите показва, че наличието на добре осведомен и напълно 
ангажиран директор на училище е важна предпоставка, за да бъдат иновации-
те успешни“ (OECD’s Centre for Educational Research and Innovation – CERI).

Чрез направената симбиоза от ключовите тематични обучения се извеж-
да важността на фактора доверие и професионална подкрепа на учителите, за 
да бъдат те мотивирани и готови да реализират промяна на методите на препо-
даване в класната стая, да ползват ИКТ и да споделят своите практики. 

Промяна на организация на средата на обучение и въвеждане на ИКТ са 
другите дейностите по Проект „Иновативни училища“. Стимулира се създава-
не на нова организация на средата на обучение, която включва обновяване на 
материално – техническата база, създаване на „отворени класни стаи“, замяна 
на чиновете в редици с маси, които се групират, закупуване на компютри, 
таблети, интерактивни дъски, изграждане на кътове за четене, осигурен дос-
тъп до интернет, креативни области. 

Идеите в тази посока са свързани с аранжиране по нов начин на прос-
транството в класната стая и в училището, който да създаде необходимите ус-
ловия за иновативна работа и позитивна атмосфера на общуване и възприятие. 
Директорите планираха обновяване в съответствие със своята специфика и 
прилагана иновация. Община Пловдив подкрепи училищата при закупуване 
на нови компютри, таблети, интерактивни дъски и софтуер, както и за въвеж-
дане на облачни технологии. Споделянето и популяризирането на добрите 
практики е по време на годишните инициативи на фондация СОФ България, 
както и в медиите.

Какво постигнахме?

Резултатите от реализираните дейности по Проект „Иновативни учили-
ща“ са изведени от наблюдаваните осем индикатора, проведени срещи-разго-
вори и анкетни проучвания. Направена беше и независима експертна оценка.

В този контекст емпиричните средства и базата данни за анализ на ка-
чествените показатели са взети от реални практики в учебните заведения – 
участници в Проекта, като конкретните инструменти за събиране на данни са 
наблюдения и интервюта. Етичния подход при обобщаване на данните е во-
дещ. Участниците в проучването имаха гарантирана професионална подкрепа, 
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беше осигурена тяхната анонимност при анализиране на отговорите. Така по-
лучените данни като резултат от изследването са валидни и правилни. Акцен-
тът върху признаването на лични и професионални ценности и тяхното разви-
тие е в основата на този процес на професионално усъвършенстване. (Clarke, 
B. and Chambers, P., 2002 edn) 

Резултатите от наблюдаваните осем индикатора са както следва:
 – Брой учители, които прилагат иновативни методи в учебните ча-

сове
През 2015 г. бяха обучени първите 100 учители и 8 директори, а в рамки-

те на целия Проект общо – 750 учители и 14 директори. Темите са конкретно 
разработени за целевите групи като са ползвани добри Европейски практики и 
научни публикации. На всички участници са издадени сертификати с присъж-
дане на един квалификационен кредит. Участниците споделят, че е необходима 
подкрепа, свързана със закупуване на интерактивни дъски, популяризиране и 
обмен на добри практики, продължаваща квалификация. Учителите са убеде-
ни, че независимо от възрастта на учениците разработването на проекти и 
екипната работа се прилагат еднакво успешно. Според тях постигнатите резул-
тати са мотивиращи да продължат да работят иновативно.  

 – Брой ученици, включени в Проекта
За петгодишния период са обхванати над 5000 ученици от различни об-

разователни степени – начална, прогимназиална и гимназиална. През 2015 г. 
са обхванати 2148 ученици, за три години броят нараства с 32 % общо. В края 
на проекта 60 % от училищата декларират, че прилагат иновативни методи на 
преподаване във всеки клас и че са включили всички ученици от училището в 
планираните иновативни дейности. 

99 % от обучените учители вече намират категорична връзка и констати-
рат положителна промяна след прилагане на групова работа и проектно–бази-
рано обучение върху взаимоотношения между учениците, тяхната мотивация, 
активност и успеваемост. Това е много знаков успех за целите на Проекта. 

 – Брой проведени часове с иновативни методи на преподаване – 
над 180 000 часа

Констатираме, че след проведените обучения учителите активно и после-
дователно прилагат иновативни методи на преподаване и обучение. Всички 
участници в Проекта са убедени в необходимостта от прилагането на инова-
тивни методи на работа и постепенно увеличават броя часове, в които го пра-
вят. Провели са предварително планираните и описани иновативните уроци. 
Някои са срещнали затруднения при организиране на групова работа и оценя-
ването на всеки ученик от групата. Споделят, че в началото при въвеждане на 
иновативните методи се срещат проблеми с комуникацията между членовете 
на групата, спор за лидерство, нежелание за съвместна работа, недоверие към 
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екипа, пасивност от член на групата, при липса на ясни правила възниква опас-
ност от неефективно провеждане на учебния час. Имат необходимост от об-
мен на добри практики с учители от други училища. Дадени са насоки за прео-
доляване на затрудненията. Споделиха се многобройни и интересни снимки, 
както и удовлетвореност от приложените методи на работа и използването на 
ИТ.

 – Степен на удовлетвореност (учители, родители).
Като цяло диалогът с родителите е станал конструктивен и позитивен, 

повишена е степента на удовлетвореност от работата на училището, както и 
разбирането при решаване на възникнали проблеми. Учителите са удовлетво-
рени от разбирането за важността на работата им в по-голяма степен, както и 
от образователните резултати, които постигат.

Наблюдаваме силно повишената активност на учениците за участие в 
състезания, конкурси, олимпиади и проекти, многобройните грамоти и по-
стижения на областно, национално и международно ниво, подобрен успех и 
мотивация. Това също рефлектират върху степента на удовлетвореност както 
на родителите, така и на учителите и учениците.

В рамките на Проекта са наградени 24 иновативни учители – 8 получени 
награди за учител на годината, 1 награда за директор на годината, 9 награди 
„Неофит Рилски“ и 6 почетни значки на град Пловдив.

Повишава се авторитета на училището сред родителската общност, като 
се отчита по-голямо доверие и нарастващ брой на записани ученици. Пет от 
училищата са достигнали максималния си капацитет за брой обучаеми ученици.

 – Как се чувстват учениците в училище, когато се прилагат инова-
тивни методи, променя ли се тяхната мотивация и ангажираност.

След проведено анкетно проучване през 2019 г. с участниците в Проекта, 
както и от проведените неформални разговори можем да обобщим споделени-
те мнения:

 ○ Учениците са в по-висока степен мотивирани и активни по време 
на час.
 ○ Включват се активно всички ученици, дори тези, които до момента 

са били по-неуверени и пасивни.
 ○ Изграждат се позитивни взаимоотношения и намаляват агресив-

ните прояви.
 ○ Учениците се научават да презентират своята работа, да изразяват 

мнение, да дискутират аргументирано.
 ○ Засилва се степента на самочувствие и на самокритичност.
 ○ Развиват се уменията за работа в екип, умения за сътрудничество и 

вземане на решения. 
 ○ Развиват се ключови компетентности на учениците, включени в 

творчески дейности.
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 – Реализирани иновативни практики.
Проведените инициативи в учебните заведения са различни и много-

бройни според спецификата им и прилаганите иновации, но могат да бъдат 
обединени и структурирани по области:

 ○ споделяне на добри практики на ниво училище между учителите с 
цел увеличаване на професионалния капацитет за иновации;
 ○ провеждане на уроци наблюдения, семинарни уроци, тренинги, 

проектно-базирано обучение, групова работа, интердисциплинар-
ни уроци;
 ○ мотивирано участие чрез иновативни практики в различни състе-

зания, конкурси и постигнати отличия;
 ○ регулярно позитивно взаимодействие с родителите и съвместни 

инициативи;
 ○ обособяване на пространство в училището за свободен интернет 

достъп, четене и общуване, оформени кътове за представяне на по-
стигнати успехи и изработени проекти.

 – Брой популяризирани инициативи.
Проведените иновативни за училищата дейности са документирани в ле-

тописа на училищата, като всяко училище е отразило поне една годишна ини-
циатива медийно. Медиен партньор на Проекта за целия петгодишен период е 
сайтът u4avplovdiv.com.

 – Какво се промени с новите методи.
Промяната е видима и вдъхновяваща. На практика се постига по-ефекти-

вен и качествен образователен процес чрез синхронизирана промяна на среда-
та, на методите на обучение и прилагане на ИКТ във всеки учебен час. Въз ос-
нова на събраните и анализирани данни можем да обобщим, че във всяко 
училище – участник в Проект „Иновативни училища“ се наблюдава създаване 
на позитивна среда, по-качествен образователен процес, преодоляване на аг-
ресията, повишаване на мотивацията, по-висока степен на доверие между учи-
тели, ученици и родители, активно прилагане на ИКТ включително облачни 
технологии както в образователните, така и в административните процеси.

Получената обратна връзка в края на всяко проведено обучение по Про-
екта еднозначно показва, че учителите се чувстват сигурни в своите предложе-
ния и решения, получават институционална и колегиална подкрепа, която е 
устойчива във времето.

Като пряк резултат от прилаганите новаторски практики наблюдаваме 
как учениците стават активни участници в образователния процес, развиват се 
техните умения за анализ, презентиране, позитивно общуване, работа в група, 
социалните им умения. Това ги прави и по-добре подготвени, по-мотивирани 
и уверени, намаляват рязко агресивните прояви, както и процентът на отпад-
нали ученици в учениците с етнически групи.
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Има изградено разбиране сред участниците в Проект „Иновативни учи-
лища“, че училищната среда трябва да бъде напълно оборудвана, за да се въвеж-
дат ефективно ИКТ, както и ръководството до предоставя експертна помощ и 
съвети на учителите за успешно справяне в тяхната бързо променяща се и раз-
ширена професионална роля. Интересни са споделените мнения относно 
нужната промяна на учебната програма и организацията на учебния ден, за да 
се осигурят условията на използване на пълния потенциал на ИКТ. 

Изводите, които правим са, че процесът на промяна може да бъде 
най-ефективно управляван от създадено ядро в самото училище – директор, 
зам.-директор и учители, които са носители на иновативна и приобщаваща ви-
зия. Само 10 % от анкетираните учители са отговорили, че имат създадени в 
малка степен условия в класната стая за работа чрез иновативни методи. Това 
показва, че всички 14 училища са направили приоритетно нужните инвести-
ции в материалната база, както и са намерили за това нужната допълнителна 
подкрепа от Община Пловдив. Обучените учители споделят своите добри 
практики и желаят активно да продължават да работят чрез иновативните ме-
тоди на обучение, като свободно прилагат ИКТ и се чувстват в по-голяма сте-
пен удовлетворени. 

Дори малка част от тези важни за качественото образование споделени 
иновативни практики да започнат да се случват във всяко българско училище, 
промяната ще започне да бъде видима за обществото и необратима. Иноваци-
ите са гарантирания ключ за този успех. 

Използвана литература:
Bell, J. (2008 edn ) Doing your Research Project: a Guide for first time researchers in 

education, health and social science. Buckingham, Open University Press
Brockbank, A. and McGill, J. (2006) Facilitating Reflective Learning through Mentoring 

and Coaching, UK London
Clutterbuck, D. (2002) Everyone Needs a Mentor, CIPD
Clarke, B. and Chambers, P. (2002 edn) Reflective Practices in Teacher Education: An 

International Perspective. University College Worcester, UK
Df ES( 2005) National Framework for Mentoring and Coaching. London: Df ES
Kay, D. and Hids, R. (2002) Practical Guide to Mentoring: How to help people Progress 

and to Improve Your Own Skills in the Process. UK London
Lord, P., Atkinson, M., and Mitchell, H. (2008) Mentoring and Coaching for Profession-

als: a Study of the Research Evidence. TDA: London
Tolhurst, J. (2006). Coaching for Schools: A practical Guide to building leadership 

capacity. Pearson Longman



– 26 –

Whitmore J. (2000) Coaching for Performance: Growing People, Performance and 
Purpose. Nicholas Brealey Publishing Ltd

Websites
Министерство на образованието и науката, Стратегии и политики 

http://mon.bg/bg/74
Df E and NCTL 

https://www.gov.uk/government/publications?keywords=mentoring+and+coaching&pub-
lication_filter_option=all&topics%5B%5D=all&departments%5B%5D=national-col-
lege-for-teaching-and-leadership&official_document_status=all&world_loca-
tions%5B%5D=all&from_date=&to_date=

Learning to Change – ICT in Schools, Centre for Educational Research and Innovation 
©2001 France  
https://pdfs.semanticscholar.org/e106/7f89600ac97bc429f509c194002956307e0d.pdf

Schools organised for ICT and the Homes They Serve, OECD 2001 
http://www.oecd.org/site/schoolingfortomorrowknowledgebase/themes/ict/41286264.
pdf

TALIS 2013 Results 
http://www.oecd.org/education/school/talis-2013-results.htm 



– 27 –

3
РЕФЛЕКСИЯ И СПОДЕЛЕН ОПИТ 
ОТ УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТ 
„ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА“

КАК ДА БЪДЕМ ИНОВАТИВНИ В УЧИЛИЩЕ – 
КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ 

Мария Гайдарова
Фондация „Световен образователен форум България“

Всички тематично разработени и проведени обучения в рамките на Про-
екта „Иновативни училища“ са свързани с основния прагматичен въпрос как 
да бъдем иновативни в училище. Синтезираните ключови послания към учас-
тниците са базирани на проучвания, научни публикации и популяризирани 
добри практики на Европейската асоциация на училищни директори.

 

Ключови послания и акценти към участниците в проекта 
„Иновативни училища“ в три стъпки, които помагат да 
бъдем успешни и иновативни.

1. Анализиране на моментното състояние, предефиниране как из-
глежда преподаването и ученето през XXI век. 

 Пред нас стоят въпросите как учебните заведения да подготвят адекват-
но децата и учениците за тяхната успешна реализация в едно високотехноло-
гично общество, кои са начините да създадем безопасна и мотивираща учебна 
среда, какви умения трябва да формираме и развием в учебните часове, кои са 
практическите насоки и конкретни действия, които ще отговорят реално на 
обществените очаквания за промяна.

Учебните програми дефинират знанията, които трябва да се овладеят по 
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различни учебни предмети, но образованието не започва и не завършва с един 
учебник или тест. Уменията също трябва да бъдат усъвършенствани, и не на 
последно място е това как да общуваме и да работим добре с другите около 
нас. Това не може да се формира чрез наизустяване, нито със стратегически 
поставени общи послания и правилници. 

Факт е, че информационните технологии са основен и решаващ компо-
нент на класната стая. Нека помним, че те са само средство за постигане на 
образователните цели. Същевременно от учителите се изисква да ангажират 
активно учениците всички заедно по смислен начин във всеки учебен час. Сега 
учебните часове в по-голямата си част са организирани така, че да се основават 
на лекции, като насърчават учениците просто да запомнят фактите и да следват 
правилата. Споделяме позицията, че освен овладяване на чистото академично 
знание, обучението в класната стая следва да развива критичното мислене, ра-
бота в сътрудничество и ефективна комуникация, решаване на проблемни си-
туации и казуси. 

Задайте си въпросите какво искате да промените и как, какво да постиг-
нете, кой може да Ви помогне и кое може да Ви попречи. 

2. Обмислете как да мотивирате учениците, готови ли сте да промени-
те средата в класната стая и използвате ли технологиите като средство за сти-
мулиране на ученето на учениците.

 – как да мотивирате учениците – 10 идеи
Ако не са мотивирани учениците няма да се вълнуват от ученето като 

процес, нито ще полагат нужните усилия, за да постигнат успех. Най-добрите 
книги, уроци и материали по света няма да ги насърчат, това може да направи 
вдъхновяващият учител. 

 ○ Позволете на учениците да имат някакъв избор и контрол над това, 
което се случва в класната стая, това е всъщност един от най-добри-
те начини да ги държим ангажирани. Това може да ги мотивира да 
правят повече.
 ○ Нека има ясно определени цели. Учениците искат и трябва да знаят 

какво се очаква от тях, за да останат мотивирани да работят. Може 
да бъде много разочароващо за учениците да завършат задача, ако 
няма ясно определени цели. 
 ○ Предложете своя разнообразен опит, използвайте различни мето-

ди на преподаване за развиване на уменията на ХХI век
Не всички ученици ще усвояват уроците по един и същи начин. За някои, 

практическите преживявания могат да бъдат най-добрите. Други могат да оби-
чат да четат сами или да работят в групи. За да запазите всички ученици моти-
вирани, прилагайте различни методи на работа в час, така че учениците с раз-
лични предпочитания да получават време, фокусирано върху нещата, които 
харесват най-добре. Използвайте обучение чрез опит, проектно – базирано 
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обучение, обучение, основано на компетенции, екипна работа. По този начин 
учениците ще могат да разсъждават върху опита, да използват аналитични уме-
ния, да вземат решения и да решават проблеми, ще се създаде естествена рамка 
за обединяване на различни учебни дисциплини. Това ще им помогне със си-
гурност да останат ангажирани и да обръщат повече внимание на обучението.

 ○ Позволете на учениците да работят заедно. 
Социалното взаимодействие може да накара учениците да се вълнуват от 

нещата в класната стая и да се мотивират един друг, за да постигнат конкретна 
цел. Макар че не всички ученици ще могат да работят в групи, мнозина ще се 
зарадват да решават проблеми, да експериментират и да работят по проекти с 
други ученици. Учителите обаче трябва да гарантират, че групите са баланси-
рани и честни, така че някои ученици не са натоварени с повече работа от дру-
ги. Въведете ясни правила и ги следвайте.

 ○ Използване на положителна конкуренция. 
В някои случаи конкуренцията в класната стая може да мотивира учени-

ците да се опитат да работят по-усилено и да работят за постигане на успех. 
Работете за насърчаване на приятелски дух на конкуренция във вашата класна 
стая чрез ролеви игри, групова работа, проектно-базирано обучение и други 
възможности за учениците да покажат своите знания.

 ○ Въвеждане на контекст на ученето като се използват общочовешки 
теми и междупредметни връзки

По този начин ученето е с по-дълбоко разбиране на учебния материал и 
става по-смислено. Важно е учениците да виждат връзките между предметите 
и приложимостта на чисто емпиричните знания. Целият образователен про-
цес е свързан с по-глобални теми, като се прилага обучение чрез ориентация 
към реални проблеми, темите могат да се преподават взаимосвързано.

 ○ Насърчаване на критичното мислене в учебния час
Предизвикайте учениците да идентифицират и съвместно да решат ис-

тински проблем в техните училища или общности. Можете да зададете пара-
метрите, включително времеви ограничения, материали и физически граници. 
Изграждайте критично мислене. Насърчавайте чрез ролеви игри, групова ра-
бота и различни проекти комуникацията между учениците, творческото съ-
трудничество, изграждането на доверие, решаването на проблеми и казуси 
свързани с тяхното ежедневие, безопасност и успешно развитие. Работете за 
постигане на цялостна грамотност и разбиране на знанието. Развивайте въз-
можностите на учениците да четат различни текстове, които са с подходяща 
сложност за тяхното ниво, и след това да могат да разделят този текст по отно-
шение на идеи, доказателства, тема. Тогава учениците ще знаят как да използ-
ват това знание, дори когато не им е казано да го правят.

 ○ Провеждане на обучение извън стените на училището.
Обучението отвъд стените на класната стая помага на учениците да полу-
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чат по-цялостен учебен опит. Учителите успяват да разкрият нови възможнос-
ти за своите ученици и да използват местни ресурси като музеи и организации, 
които следва да съвпадат с философията на училището, както и с интересите и 
проектите на учениците. Това също помага да се създават разширени мрежи за 
подкрепа и учене за учениците.

 ○ Ползване на различни видове оценки в процеса на обучение.
Оценката е обратна връзка за учене, която може да трансформира учене-

то на ученика. Когато обратната връзка е предимно отрицателна, проучвания-
та показват, че тя може да обезкуражи усилията и постиженията на учениците. 
Ползвайте различни видове оценка на обучението:

 ● Диагностична оценка (като предварителна оценка). Оценява 
силните страни, слабостите, знанията и уменията на ученика 
преди обучението. Дава базисна линия за работа.
 ● Формативна оценка. Оценява работата на ученика по време на 

обучението и обикновено се случва редовно през целия процес 
на обучение. 
 ● Обобщаваща оценка. Измерва постиженията на ученика в края 

на обучението.
 ● Нормо-ориентирана оценка. Сравнява представянето на уче-

ника спрямо други ученици (национална група или друга „нор-
ма“)
 ● Оценка по критерии. Измерва представянето на ученика спря-

мо една специфична цел или стандарт. 
 ● Междинна оценка. Оценява работата на учениците в периодич-

ни интервали, често в края на период. Може да предскаже по-
стиженията на учениците в края на годината. Може да ползвате 
графична визуализация през интервал от време за отчитане на 
растежа.

 ○ Осигуряване на ефективна обратна връзка
Обратната връзка трябва да бъде образователна по своята същност. Фо-

кусът на обратната връзка трябва да се основава на това, което учениците пра-
вят правилно. Най-продуктивно за обучението на учениците е, когато им се 
предоставя обяснение и пример за това какво е точно и неточно в работата им.

 Обратната връзка трябва да се дава своевременно. В този случай учени-
кът реагира положително и си спомня преживяването за това, което се научава 
по уверен начин. Ако чакаме твърде дълго, за да дадем обратна връзка, момен-
тът се губи и ученикът може да не свърже обратната връзка с действието. От 
изключително значение е да вземем под внимание всеки ученик индивидуално, 
когато даваме обратна връзка. Някои ученици трябва да бъдат подтикнати, за 
да постигнат по-високо ниво, към други трябва да се подхожда много внима-
телно, за да не се обезсърчават. Важен е балансът, защото нашите класни стаи 
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са пълни с разнообразни обучаеми.
Използвайте „4 въпроса“, за да насочите вашите отзиви, така че да бъдат 

инструмент за мотивиране на ученика. Тези четири въпроса са полезни при 
предоставяне на обратна връзка както на учениците, така и на родителите:

 ● Какво може да направи ученикът?
 ● Какво не може да направи ученикът?
 ● Как се сравнява работата на ученика с работата на другите?
 ● Как може ученикът да се справи по-добре?

Обратна връзка може да се дава устно, невербално или писмено. Наложи-
телно е да разгледаме нашите невербални знаци. Изразът на лицето и жестове-
те също са средство за предоставяне на обратна връзка. Предоставянето на 
индивидуална среща с ученик е едно от най-ефективните средства за предоста-
вяне на обратна връзка. Ограничете времето на срещите, така че те да продъл-
жат не повече от 10 минути. 

Обучете учениците как да дават обратна връзка един на друг и да си дават 
взаимно конструктивна обратна връзка по начин, който е положителен и поле-
зен. 

 – Готови ли сте да промените средата в класната стая?
 Седенето на чина по цял ден може да започне да изглежда малко скучно 

за някои ученици. Класната стая може да стане чудесно място за учене, когато 
дадете възможност на учениците си да излязат от нея или просто промените 
наредбата в нея. 

Създаване на обучителен дизайн и реорганизиране на учебната среда по 
подходящ начин за групова работа и проектно-базирано обучение могат да 
повишат степента на разбиране на учебния материал. Сътрудничеството с дру-
ги учители е от решаващо значение. Работата, която учениците правят през 
цялата година трябва да ги ангажира и да ги подтикват да мислят, правят или 
създават, да имат възможност да излагат и презентират своите постижения и 
идеи. 

Да създадем заедно среда сигурна и без заплахи е важно. Учениците тряб-
ва да разберат, че има последствия от техните действия, това е много по-моти-
виращо, отколкото заплахите за санкции и наказания.

 – Използвате ли технологиите като средство за стимулиране на 
ученето на учениците?

Целенасочено използване на информационните технологиите следва да 
подобри, вместо да автоматизира обучението. Това се случва по няколко начи-
на, като се използват програми и приложения, които подкрепят ученическите 
изследвания и уменията за критично мислене, предлагат дигитални методи за 
проектиране, сътрудничество и общуване в рамките на училището и извън 
него и разширяват възможностите на учениците за представяне на творчески 
и свързващи дейности. 
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3. Направете своя план за действие.
Образователните иновации са ключ за търсената промяна. Упражнения 

за изграждане на екип, с използване на ролеви игри за насърчаване на сътруд-
ничеството, работа в група и проектно-базирано обучение при ясни правила 
създават позитивна среда в класната стая и най-важното – учебният час става 
интересен и забавен, рутинната лекция остава в миналото. 

Развитие на училищни политики с основни акценти промяна на органи-
зацията на средата на обучение, промяна на методите на преподаване в рамки-
те на учебния час и активно прилагане на съвременни информационни техно-
логии определят рамката за прилагане на иновации в училище.

Опишете конкретни стъпки и срокове, необходимо финансиране и под-
крепа. Вярвайте в себе си и в своите възможности. 

Не забравяйте да споделяте, да популяризирате постигнатите резултати и 
добри практики. 
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МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ – АКЦЕНТ В 
ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА

Деляна Лукова, журналист 
сайт http://u4avplovdiv.com

Фондация „Световен образователен форум България“ и Община Плов-
див в продължение на пет години развива и надгражда проекта „Иновативни 
училища“ с медийното партньорство на образователен портал „Уча в Пловдив“. 
Образователният сайт популяризира добрите практики на проекта „Инова-
тивни училища“. В него могат да бъдат прочетени репортажи, интервюта, ко-
ментари и анализи за актуалните процеси в образованието. Неслучайно един 
от модулите за обучение на директори и учители по проекта е „Медии, общест-
вени комуникации и PR“.

В какво се изразява медийната грамотност при децата? Да развият спо-
собност да намират, преценяват, използват и произвеждат правдива информа-
ция в изобилието от онлайн източници. Децата прекарват все повече време в 
интернет, и то от най-ранна възраст. Там събират идеи за домашни работи, 
проекти и презентации. Поколението Z е израснало в много динамична среда 
на развитие на новите технологии и е изключително визуално, затова търси 
своите медии в интернет. Имайки профили в социалните мрежи, те трябва да 
са подготвени как да пишат и споделят, тъй като се явяват автори на съдържа-
ние.

Последното представително изследване на Националния център за безо-
пасен интернет показва, че повече от половината от българските деца не могат 
да отличат вярна от грешна информация. Същото признават и 40 % от техните 
родители. И тук идва решаващата роля на учителя и училището. Образовател-
ната система следва да вземе спешно мерки за развиване на медийната грамот-
ност и критичното мислене на децата още от начален курс, за да бъде гаранти-
рана сигурността им в дигитално-медийния свят. Все още липсват адекватни 
учебни програми за развиване на ключови умения за „оцеляване“ в информа-
ционния океан, като например критично мислене, разпознаване на фалшива 
информация, защита на личните данни, реакция при тормоз.

Чрез програмата, включена в проекта „Иновативни училища“ се обучават 
учителите в медийна комуникация, планиране на публични дейности на обра-
зователните институции, същност и специфики на медийната среда, етапи за 
разработване на информационни и PR материали. Ключовите теми са свърза-
ни със спецификата на видовете медии и техните основни принципи, изготвя-
не на медийни и комуникационни планове, управление на социалните мрежи, 
запознаване с етичния кодекс на българските медии и с пътеводителя за етично 
отразяване на децата в медиите, с кризисния PR в училище и изграждането на 
имидж на образователна институция. Отделено е време за дискусии на поня-
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тия, концепции и практически ситуации в областта на интегрираните медийни 
комуникации. Учителите работят по поставени казуси, материали от пресата и 
добиват умения за разграничаване на недостоверни новинарски потоци, фил-
триране на информация, прилагане на инструментариум за разработване на 
свои рекламни кампании и проекти, организиране на пресконференции. До-
биват умения за изготвяне на годишен медиен план и за поведение при кому-
никация с представители на медиите. Научават се да правят разлика между PR 
и реклама. Във времето на комуникационното общество е особено важен пуб-
личният образ, който изграждат образователните институции. За да има ефек-
тивно общуване, пиарът трябва да се възприеме като сериозна и необходима 
на управлението на организациите дейност. 

Обучението по проекта „Иновативни училища“ се води от журналисти с 
дългогодишен професионален опит в медиите, издатели на иновативен обра-
зователен портал „Уча в Пловдив“. Това е електронен вестник за всекидневния 
живот в училище, университета, детската градина, реалните случки в тях, про-
блемите и добрите практики. Той дава гласност на темите, които вълнуват 
участниците в образователния процес, промените, които искат да видят. Под-
крепя обмяната на идеи не само в България, а и на европейско ниво, иноватив-
ните методи за качествена промяна на обучението в контекста на „Европа 
2020“.

Медийната грамотност помага на децата да развиват умения за критично 
мислене, които са им нужни както във виртуалния, така и в реалния свят, да 
разбират как се формират и какви са целите на различните медийни послания, 
да разпознават фалшивите новини и лъжливите внушения, да се възползват от 
богатството от информация, за да се учат, образоват и развиват. Ако знаят как 
да отличават факт от мнение, те ще се предпазят от злоупотреби и посегател-
ства онлайн и ще могат да изразяват позиции по различни въпроси. Като резул-
тат от проведените обучения в рамките на Проекта медийната грамотност 
вече е акцент в образователния процес на иновативните училища.



– 35 –

ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА“  
В СУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

Величка П. Караджова, Лилия Г. Мицева 
СУ „Черноризец Храбър”

След проведеното обучение по Проект „Иновативни училища“ споделя-
ме със свои колеги неформално и по време на вътрешни квалификация своите 
наблюдения и наученото, за да създадем по-добри условия за обучение на уче-
ниците от СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив относно въвеждането на ино-
вации в класната стая. Основните насоки за това са:

Мотивиране на учениците в динамичен и бързо променящ се 
свят

Предизвикателството, което стои пред преподавателя в XXI век, е да мо-
тивира учениците в динамичен и бързо променящ се свят. Предизвикателство 
е, защото традиционното педагогическото възпитание се сблъсква с техноло-
гично различно поколение. Учителят се превръща в обучаващ, чиято цел е ос-
вен знания, да развива потребност от обучение и самоусъвършенстване през 
целия живот, както и разнообразни и комплексни умения за учене и успешна 
комуникация.

Организация на учебната среда

По време на обучението по Проекта бяхме запознати с добри практики 
от страни като Финландия, Холандия, Великобритания. Училището на бъдеще-
то основава своето обучение на управление и работа по проекти, екипна рабо-
та и сътрудничество. Класните стаи с подредени в редици чинове остават в 
миналото, на местата, където се осъществява учебния процес, има дивани, 
пред които има маси за лаптопите или другите технологични пособия, които 
ползват учениците. Черната дъска пък е лаптоп, свързан към мрежата. Органи-
зират се обучения извън стените на училището. Те имат за цел да подпомогнат 
креативността и творческата дейност на учениците.

Иновативни техники, методи и подходи в класната стая

Обучението в училище е система от педагогически цели, средства за тях-
ното постигане, индикатори за измерване на резултати и предоставяне на об-
ратна връзка. Преподавателят трябва да знае какво трябва да се учи, кога и с 
каква цел така, че образованието да бъде насочено и към създаване на умения 
за самообучение. Чрез интегриране на иновативни техники, методи и подходи 
в класната стая, учителят може да мотивира ученика в различна степен и да 
развива умения за:

 – търсене и намиране на определена информация;
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 – откриване на обща идея;
 – разкриване на взаимовръзки;
 – критично четене и слушане;
 – толерантна комуникация;
 – ефективна дискусия;
 – презентиране;
 – интерпретиране;
 – правилен избор на решение и др. 

За да е успешен, учителят също трябва да притежава необходими умения, 
свързани с различни дейности: да планира и организира учебния процес, да 
адаптира учебното съдържание на урока съобразно подготовката на ученици-
те, да определи целите, вида, структурата и хода на урока; да разпределя време-
то между отделните урочни ситуации, да прилага принципа „приемственост“, 
като води учениците от познатото към непознатото и от по-достъпното към 
по-сложното; да предвижда възможни затруднения на учениците при усвоява-
нето на учебния материал и др. Участието в квалификационни форми и обмен 
на добри практики са важни фактори за качеството на предоставяното от учи-
телите образование.

Прилагане на Проектно-ориентирано обучение

Проектно-ориентираното обучение предлага възможност между препо-
давател и ученик да се установят отношения на взаимопомощ и толерантност. 
Учебната среда се превръща в дискусионен център между участниците в учеб-
ния процес, педагогът успява да установи недостатъците и пропуските на обу-
чението, пренасочвайки своята и работата на ученика така, че да се постигат 
оптимални резултати. Учениците развиват комуникативни умения, както и 
умения за сътрудничество; научават се да изразяват мнението си по време на 
дискусии, което позволява саморегулиране, толерантност, критично мислене, 
мотивирано становище на преценката им, самостоятелност. Нужно е на уче-
ника да се даде чувство за контрол с помощта на предварително определени от 
преподавателя цели на обучението и на ученето. Допуска се създаването на 
положителна конкуренция, която взема предвид възможностите на обучаеми-
те и дава възможност за постигане на оптимални резултати. Все повече и пове-
че се позволява на учениците да работят заедно. Така се насърчава толерантно-
то отношение между тях, развиват се комуникативните способности, 
усъвършенстват се социални умения като търпение, постоянство, приемане, 
взаимопомощ.

Чрез използване на проектно-ориентираното обучение в учебния час 
учителят пренасочва фокуса към ученика, а дейностите в класната стая към ед-
новременно изграждане на знания, развиване на умения и компетентности, 
способност за творческо мислене. Учениците се научават да:
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 – анализират на проблеми;
 – събиране на достоверна информация;
 – търсят необичайни и оригинални начини за разрешаване на проблеми;
 – формулиране на въпроси;
 – дискутиране;
 – търсене на причинно-следствени връзки и др.

Възможности за членовете на професионалната общност

Сред възможностите на педагогическата колегия в едно училище, където 
има изградена професионална общност са: 

 – споделяне на добри практики;
 – целенасочен анализ на резултатите;
 – споделено лидерство и оказване на подкрепа;
 – сътрудничество;
 – анализ на професионални ситуации;
 – редовни срещи и открито общуване;
 – професионална подкрепа за развитие.

Какво направихме?

След участие в Проекта иновативните подходи бяха приложени в класни-
те стаи при ученици от различни възрастови групи. В час по Български език и 
литература в девети клас беше проведен експеримент с метод за работа по гру-
пи на тема „Проблемът за безсмъртието в живота и творчеството на Христо 
Ботев“. На учениците беше дадена възможност за определено време да анали-
зират и обсъдят заданието, като на всяка група беше посочено различно стихо-
творение. Участниците заедно достигаха до решения, формираха мнения, а в 
края на урока ги представиха пред своите съученици. Задачата им продължи и 
в следващия урок, когато представители на групите трябваше да направят 
кратко резюме на стихотворение, различно от това на групата, която предста-
вляваха. По този начин успяха да демонстрират съсредоточеност и засилено 
внимание. 

Подобен експеримент беше проведен отново по предмета Български 
език и литература в пети клас. Темата беше „Главни и второстепенни части на 
изречението. Преговор“. За да бъде задачата по-атрактивна и предизвикателна, 
учениците бяха разделени в две групи, като участниците в първата група тряб-
ваше да измислят възможно най-много главни части, а участниците от втората 
група – възможно най-много второстепенни. Задачата трябваше да изпълнят 
за определено време, а победител се оказа отбора с повече примери. Резултати-
те от експеримента показаха повишена концентрация, интерес към изучава-
ния материал и се създаде положителна конкуренция.

В часа по математика в пети клас беше проведено проектно-базирано 
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обучение. Темата беше „Обобщение на геометрични тела“. Целите на урока 
позволиха анализиране на математически проблем, търсене на нестандартни 
начини за неговото решаване, симулираха се казуси, чиито решения изискваха 
дискутиране между участниците. Урокът позволи прилагане на технологията с 
цел онагледяване на геометричните тела. 

Какво постигнахме?

Чрез сътрудничество между учителите в училището се демонстрира це-
ленасочената употреба на иновативни методи в учебния час и се изгражда про-
фесионална общност от подкрепящи се учители. 

В резултат на проведените иновации се наложи изводът, че мотивацията 
на учениците силно нарасна, развиха се и се затвърдиха нови знания и умения. 
Влияние оказва и партньорството между обучаемия и обучаващия. Учениците 
показват по-голямо постоянство и желание за учене, когато се чува техния 
глас. Чрез Проектно-ориентираното обучение, груповата работа те се учат да 
се подкрепят взаимно, сами да търсят помощ при необходимост, а интерактив-
ният учител успява да изпълни своите педагогически и методически функции.

Проект „Иновативни училища“ доказва значимостта на всяка отделна 
градивна единица в структурата на образователната система. Без съмнение по-
соките за мотивиране на учениците и обучаемите са разнообразни по метод, 
цели и резултати, а иновациите стимулират позитивните промени в училище. 
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ПОЗИТИВНА И КРЕАТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА  
СРЕДА – ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ В  

ОУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“
Красимир Ангелов, Лилия Ив. Топчийска 
ОУ „Алеко Константинов“, гр. Пловдив

Основно училище „Алеко Константинов“ участва в проект „Иновативни 
училища“ на фондация „Световния образователен форум България“ и Община 
Пловдив от 2015 година. В рамките на проекта бяха осъществени редица дей-
ности. Учителите са участвали във всички проведени обучения. Проведени са 
и вътрешно училищни квалификации, които са свързани с работата по проек-
та. Сформирани са работни групи, в които се споделят добри практики. Благо-
дарение на работата по проект „Иновативни училища“ и на повишената квали-
фикация на учителите, разработихме проект и получихме статут на 
Иновативно училище през юли 2017 година за период от 3 учебни години. 
През учебната 2017/2018 година бяхме домакини на инициативата на 
РУО-Пловдив „Гост за един ден“, в рамките на която наши учители изнесоха 
открити уроци пред начални учители от област Пловдив. През учебната 
2018/2019 година иновативни уроци се провеждат с всички ученици на учи-
лището. 

Усилията на педагогическата колегия са насочени към изграждане на по-
зитивна и креативна образователна среда за подкрепа и развитие потенциала 
на всяко дете чрез използване на иновативни методи и съобразяване с познава-
телните възможности и интереси на учениците. Стремежът е да се създадат 
условия за личностно развитие на всеки ученик чрез формиране на ключови 
компетентности за общуване на роден език, общуване на чужди езици и уме-
ния за учене. Учителите използват интерактивни и иновативни методи на ра-
бота в учебните часове и в извънкласните дейности. Най-често това са ролеви 
игри, групова работа, работа по проекти, кооперативно учене, дискусии, деба-
ти. Учениците са поставени в роля, при която си взаимодействат и съпреживя-
ват това, което се случва в часа.

Какво постигнахме?

Приобщаване на родителите за различни образователни и 
благотворителни каузи

Родителите на ученици ни винаги са били добри наши партньори и бяха 
запознати с участието и целите на проекта още при неговото стартиране. Иде-
ята срещна одобрение и готовност за подкрепа. Проведоха се открити уроци с 
участието на родители, които не бяха в ролята на наблюдатели, а работиха за-
едно с децата. Традиционно се провеждат благотворителни коледни концерти 
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и базари, на които се събират средства за предварително обявени каузи. Роди-
телите участват и подкрепят учениците във всички тържества на училището – 
празник на буквите, празник на математиката, дейностите в седмицата на чете-
нето и седмицата на книгата. С помощта на родителите се провеждат уроци 
извън училище – в съда, в музеи, сред природата. През декември 2018 година 
родителите на учениците от І б клас по инициатива на класния ръководител 
учредиха клуб „Заедно можем повече“. На своите сбирки съвместно с ученици-
те изработват изделия, организират благотворителни базари и събраните 
средства даряват на болни деца. С участието на родителите на учениците от ІІ 
клас през май 2019 година се проведе инициатива за засаждане на дръвчета в 
парк „Родопи“. 

Промяна на средата

През 2016 година за създаване творческа атмосфера в класните стаи ОУ 
„Алеко Константинов“ се включи в проект на фондация ЛайтСорс. Проектът е 
благотворителен, с него дизайнери направиха пълна промяна на няколко клас-
ни стаи и на коридори в училището, чрез специални тапети, които са на избра-
на тематика. Целта е да се създаде позитивна учебна среда и учениците да се 
чувстват добре в нея. 

Осигурени са таблети за работа на два класа едновременно. Това е част от 
програмата на училището за изграждане и създаване на подходяща учебна сре-
да за провеждане на иновативно обучение. Всички учители имат осигурени 
служебни лаптопи. Всяка класна стая е оборудвана с проектор и бяла дъска.

Училището продължава да въвежда Google приложенията не само в адми-
нистриране на дейността си, но и в класната стая, в комуникацията с ученици 
и родители. 

Иновативните учители споделят добри практики

По проект „Иновативни училища“ е обучена целева група учители, която 
чрез форми на вътрешна квалификация приобщава към иновативни методи на 
преподаване всички останали учители. Броят ученици, на които обучените 
учители преподават иновативно нараства три пъти – от 251 души през 
2016/2017 г. на 634 души през 2019/2020 г. Броят проведени часове с инова-
тивни методи на преподаване нараства цели шест пъти – от 25 часа през 
2016/2017  г. на 180 през 2019/2020  г. На XI-те Национални педагогически 
четения за начални учители през 2016 година трима наши учители представиха 
училището с доклади и презентации и споделиха добри педагогически практи-
ки, а през 2017 година – 1 учител. Представените материали показаха как учи-
телите стимулират творчеството и въображението на учениците. На Регионал-
ните конференции на началните учители, организирани от РУО-Пловдив 
всяка година участват учители от училището ни. Учителят по история участва 
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в І международна конференция „Музеите и училището“, който се проведе в гр. 
Габрово през 2018 г. с разработка, описваща добра практика. Двадесет и чети-
ри е общият брой наградени учители за последните три години. Информация 
и много снимки за участието ни в проекта през годините бяха публикувани на 
страниците на електронното издание на училищния вестник.

Постижения на учениците

Общият среден бал за училището през последните две години на нацио-
налното външно оценяване в четвърти клас е по-голям от средния за областта 
и средния за страната, като през 2019 г. училището е на трето място по успех в 
област Пловдив със среден бал 46.66 на НВО БЕЛ 7 клас и на пето място по 
успех в област Пловдив със среден бал 43.68 НВО 7 клас математика. Има 
устойчивост в резултатите на учениците за последните три учебни години.

Традиционно средният успех е отличен. Няма ученици със слаби годиш-
ни оценки. Учениците от VІІ клас от училището ни всяка година се класират и 
са приети в най-желаните училища на Пловдив – с профил „Чужд език“ и „Ма-
тематика“ и то на първо класиране. 

Няма ученици, които проявяват агресивно поведение. Отношенията 
между учениците са толерантни. През учебната 2017/2018 година има регис-
трирани 2 случая, свързани с вербална агресия. В училището няма отпаднали 
ученици. Регистрираните отсъствия по неуважителни причини са свързани 
със закъснения и то обикновено за първия час. Анализът на причините сочи, че 
това са ученици, които живеят в отдалечени райони на града или извън Пло-
вдив. Няма регистрирани бягства от часове. 

Всяка учебна година наши ученици участват в различни състезания, кон-
курси и олимпиади на общинско, регионално и национално ниво. Постигаме 
много награди и отличия. През учебната 2018/2019 година учениците от І-ІV 
клас се представиха отлично на състезанията, организирани от СБНУ, с много 
класирани ученици на Национален кръг на състезанията. Ученик от VІІ клас 
има отлични резултати на Националния кръг на олимпиадата по Български 
език и литература. Училищният отбор по хандбал – момчета е класиран на ІІ 
място на финалното състезание от „Ученически игри 2019“. На областния кръг 
на олимпиадата по математика, на областния кръг на олимпиадата „Знам и 
мога“ отлични резултати също имат учениците ни. Постигнахме ІІ място на 
областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда, ІІ мяс-
то в 26 Националния конкурс „110 години независима България“, организиран 
от СБУ, Национален клуб Родолюбие, раздел реферати. Петима шестокласни-
ци получиха поощрителни награди от ХІV конкурс на ДИУУ София за образо-
вателно-програмни продукти в област обществени науки и гражданско обра-
зование. Ученичка от VІІ клас е класирана на ІІ място на V национален 
ученически конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“, категория 
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мултимедии и презентация.
Броят ученици с участие в състезания, конкурси, олимпиади и проекти 

нараства за последните три години три пъти – от 125 през 2017 г. на 326 през 
2019 г. Броят ученици с постигнати отличия в състезания, конкурси, олимпиа-
ди и проекти е нараснал от 56 на 138 души за последните три години. Това 
показва еднозначно повишената мотивация за изява и увереност в получените 
знания и умения. 

Усилията, вложени от всички учители и ръководството на ОУ „Алеко 
Константинов“ дават своите устойчиви резултати и нашата удовлетвореност 
ни стимулира да продължаваме иновативното си развитие.
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ОНЛАЙН ИНТЕРАКТИВНИ ИГРИ И ЕКИПНА РАБОТА –  
АТРАКТИВНО И ЕФЕКТИВНО ПРЕПОДАВАНЕ В  

ОУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“, ГРАД ПЛОВДИВ
Мария Гайдарова, Мария Петрова,  
ОУ „Райна Княгиня“, град Пловдив

Приложение на онлайн интерактивните игри в учебния час

Онлайн интерактивните игри са атрактивен и ефективен метод за препо-
даване, който може да се приложи във всеки учебен час. Използваме активно 
ИТ и по-специално:

WordArt.com – онлайн създател на слово в облачно изкуство, който поз-
волява да създаваме невероятно и уникално слово в облачно изкуство с лекота.

Padlet – за продуктивно и по-добро сътрудничество с възможности да се 
направят красиви табла, документи и уеб страници, които са лесни за четене и 
е забавно да вложиш своя принос.

Резултатите могат да бъдат постигнати за кратко време, дори и за потре-
бители, които нямат предварително познания за графичния дизайн. Индиви-
дуализирахме този подход като в тях вградихме често повтарящите се грешки 
на учениците, както и най-доброто от тяхното творчество, съществува опция и 
за поставяне на допълнителни задачи. Важен фактор при използването на този 
вид иновативен метод е предварително определеното време за всяка задача, 
независимо дали се решават екипно или на съревнователен принцип. По този 
начин се:

 – насърчава ученето, а учениците придобиват нови знания по лесен и 
интересен начин;

 – активното участие на учениците е гарантирано, те са окуражени и мо-
тивирани чрез използване на информационните технологии в час;

 – създава се реална възможност за споделяне онлайн с други ученици и 
учители.

Екипна работа в учебен час и ролята на формиращото оценява-
не в процеса на обучение

За да се създадат всички благоприятни условия за оценка на ученика е 
необходимо да се прилага формиращо оценяване. Според И. Велчев оценява-
нето е формиращо, когато получената от него информация се използва като 
фактор за адаптиране на обучението по посока на реализирането на определе-
ни образователни цели. Учителят и учениците преценяват стратегиите на уче-
не и резултатите от него спрямо целите на обучение. И двата субекта могат да 
дават обратна връзка за силните и слабите страни. Тази практика на оценяване 
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стимулира участниците в образователното общуване да подобряват работата 
си, като анализират учебните резултати. Така „грешката“ е включена по специ-
фичен начин в образователния процес – повтарящите се грешки показват как-
во е необходимо да се промени в преподаването. Обратната връзка като част 
от формиращото оценяване помага на учениците да разберат пропуските си и 
да направят необходимото за тяхното отстраняване. При формиращото оце-
няване ученикът се чувства включен по нов начин в образователния процес

Какво постигнахме?

Включването на допълнителни електронни ресурси в учебния процес, 
които се управляват от учениците е от съществено значение за индивидуали-
зиране на обучението и възможността на практика всеки да напредва със свое 
темпо. Ние използвахме през последната учебна година активно „Виртуален 
училищен кабинет“ в часовете по математика – www.cabinet.bg, www.e-uchebnik.
bg.

Учениците вече могат да гласуват електронно, заедно създаваме стени за 
интерактивно споделяне и обсъждане чрез инструмента Padlet. В много от 
платформите може да създаде акаунт, чрез който има възможност учителят да 
публикува създадени упражнения, игри‚ „стени за споделяне“, електронни кни-
ги с проектно творчество, видео ревюта на книгите, които се четат от ученици-
те или принципа на игрите, които са надградени в учебния час.

Примерни такива игри, реализирани с ИКТ в класа на Мария Петрова, 
учител начален етап в ОУ „Райна Княгиня“ са:

 – Гатанки чрез Асоциативен облак
Гатанките са създадени в час с помощта на иновативния метод Асоциати-

вен облак. Учениците работят по двойки. Един от тях пише асоциациите за 
образ, който са изтеглили под формата на рисувано камъче (животно). Пома-
гат си с въпросите: „Как изглежда? На какво прилича? С какво се храни? Къде 
живее?“… Другият ще прочете гатанката, която заедно двамата създават по 
възможност с рими (за предварително определено време от 3 минути). Оста-
налите отгатват и оценяват работата им. Най-добрите са използвани, за създа-
ване на играта „Стани богат със знания! Гатанки“. 

Тези рисувани камъчета също се използват за съставяне на приказки, ви-
дове изречения, упражняване на частите на речта.

 – С помощта на още няколко уеб-инструмента на учениците се показ-
ват креативни начини за записване на идеи докато в учебния час се 
актуализират знания. Чрез Word Cloud се вписват думи във форма по 
желание, а в Мисловните карти могат да се изрисуват, добавят карти-
ни, снимки, цветове, линкове. Така новите знания се възприемат 
по-лесно и учениците са мотивирани да учат и да се упражняват, за-
щото сами са създали свой обект.
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Прилагаме екипна работа в учебните часове

Учениците се разделят в шест групи по четирима. Чрез поставянето им в 
различни роли проверяваме доколко са разбрали прочетеното в час по литера-
тура и умеят ли да се аргументират писмено. Изтеглят задачите си, описани 
подробно в свитъци, които изтеглят от джобовете на меко кубче с различни 
цветове за всеки. Това са „професиите на читателя“ – стратегии за успешно 
четене с разбиране. Учениците си избират говорител, който ще чете мисията 
пред всички от екипа, а после ще представи работата им пред класа. Има раз-
лични роли:

1. „Откриватели“ – търсят ключови думи, подтекст в постъпките на геро-
ите, скритото в илюстрацията. Отговарят на принципите на Мозъчна атака.

2. „Детективи“ – търсят кое е най-важното в случката (факти, детайли, 
заглавието…). Асоциативен облак

3. „Говори от името на героя“ – описват подробно случката през погледа 
на един от героите. Ролева игра

4. „Любопитковци“ – задават въпроси за мястото, времето, героите, по-
стъпките, характера им… 

5. „Вълшебници – художници“ – представете си, че мислено рисувате как-
во виждате, чувате, помирисвате, усещате..., за да разберете по-добре текста 
(вижте го през други очи). Мисловната карта, която начертава умът ми е ...

6. „Всезнайковци“ – на какво им напомня текстът, героите, преживели 
или чели ли са нещо подобно.

 Учениците водят записки на цветни листове за определено време, а после 
екипите представят работата си. 

 Формиращото оценяване (като бонус точки) се води от другите екипи, а 
групата се самооценява, накрая рефлектира и мисли как биха се справили по-
добре.

Организацията на работата в клас става с помощта на символи, които 
учениците виждат на постер, добавен на магнитната дъска, както и на www.
classroomscreen.com, заедно със знаците на светофара. Така знаят кога да за-
почнат работа – при зелен сигнал, кога да спрат – при червен сигнал или следят 
оставащото им време чрез таймера или брояча, които също се вижда. Използ-
ваме и играта Jenga в часовете по литература и в създадения клуб по четене. 
Чрез нея учениците се съревновават в екипи, отговаряйки на въпроси, които 
са изписани върху дървени блокчета. Учат се да обосновават своите становища 
и да защитават мнението си с доказателства.

Прилагаме формиращо оценяване

В края на всяка интерактивна сесия учителят използва формиращо оце-
няване.
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 ○ всеки самооценява работата си в тетрадката, след това учителят по-
ставя своя оценка с думи, ученикът преценява доколко е реалистич-
на поставената от него оценка;
 ○ използваме палки с три символа (четирилистна детелина, слънце и 

пламък) за оценка на проект или презентация на съученик;
 ○ използваме емотикони, табло с поведенчески светофар, пчела с 

данни за класиране на екипите;
 ○ попълване на ученическо и класно портфолио; 
 ○ получаване на обратна връзка.

С тези иновативни методи на преподаване и използване на ИКТ в учеб-
ните часове ние мотивираме учениците да са активни и с желание да идват на 
училище, развиваме техните умения за общуване и презентиране, за самооцен-
ка и разбирателство. Най-важното е, че преподаването е атрактивно и ефек-
тивно, а степента на удовлетвореност вдъхновява да продължаваме с включва-
не и на други класове и ученици.

Използвана литература:
Велчев, И. (2004). Оценяването като фактор за подобряване на качеството на 

образованието: http://www.kim-kozloduy.com/docs/irz1.pdf
Effective Team-Working Skills 

https://www.skillsyouneed.com/ips/team-working.html
Collaborate better.Be more productive 

https://padlet.com/
10 Tips for Better Teamwork 

https://www.thebalancecareers.com/tips-for-better-teamwork-1919225
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РЕАЛИЗИРАНИ ИНОВАЦИИ  
В ОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“, ГР. ПЛОВДИВ

Екатерина Делинова, 
 ОУ „Пенчо Славейков“, гр.Пловдив

ОУ „Пенчо Славейков“ е разположено в квартал на гр. Пловдив, в който 
преобладават деца от етнически произход. Голяма част от тях, не се идентифи-
цират като роми, а като турци. Говорят турски език, затова е трудно на учите-
лите в нашето училище да ги мотивират да проявяват интерес към изучаването 
на български език, който не е майчин за тях. Трудностите са многобройни и 
резултати от обучението са традиционно ниски години наред. Това ни мотиви-
ра да се включим в проекта „Иновативни училища“ на фондация „Световен 
образователен форум България“ и Община Пловдив, макар и на по-късен етап, 
както и в последствие да бъдем одобрени за иновативно от учебната 
2017/2018 г. с Решение на Министерски съвет. 

Аргументите на екипа учители не бяха само в посока подобряване на по-
сещаемостта и интереса на учениците към образователния процес, но и под-
държане на по-добра и трайна мотивация. В началото иновацията се прилага-
ше в пет паралелки от втори клас, а през 2018/2019  г. за ученици от втори, 
трети и четвърти клас.

Какво променихме?

Нова организация на средата

Създадохме среда, която предполага приобщаване на учениците в по-го-
ляма степен като класните стаи са с нарисувани приказни пана, с екокътове, 
които включват фонтани с течаща вода, камъни, дървета и т.н. Паната са съо-
бразени с изучавания материал по Литература и Околен свят. Изработването 
на нагледни средства от естествени материали за онагледяване на понятия от 
тези два предмета, освен че осигури устойчиво запаметяване на определени 
думи и изрази, създаде у учениците чувство за екипност, отговорност. Стаите 
предразполагат учениците да бъдат спокойни и да идват с желание на училище, 
стимулират участието им. 

Различна организация на учебния час

Иновативната дейност засяга организацията на часа. В часовете, плани-
рани в библиотеката, учениците, освен че работят с текстове от учебното съ-
държание, четат книги по избор, характерни за тяхната възраст. Част от уроци-
те се провеждат извън училище, използваме нагледни средства за запаметяване 
на понятия от учебния процес, например, дробите се онагледяват с парчета 
шоколад, понятията от Литература и околен свят се онагледяват с изработка 
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на предмети от природни материали. Измерваме успеха, културата на общува-
не в класната стая, активността, и др. с маркери. В края на всеки взет урок или 
раздел чрез тест е измерен и нанесен успеха на всяко едно дете в проценти. 
Символи на Супергерои, изобразяващи успеха и добрите навици на ученици-
те, се раздават при положителна проява, или при подобряване на успеха им. 
Легендата и поставените маркери със символите са разположени на видно мяс-
то, така че и родители и ученици да ги виждат постоянно.

Включване на родителите като партньори

Участието на родителите в часовете спомогна за редовното посещение на 
учениците в часовете и тяхната мотивация за учене. Родителите активно се 
включват и в преподаването, и в училищния живот, а от своя страна учениците 
повишиха интереса си към различните дейности в училище, станаха по – моти-
вирани и по – уверени.

Включване на ИКТ в учебния час

В три от класовете учениците работят с таблети. Всички кабинети са обо-
рудвани с мултимедии и/или интерактивни дъски. Бяха реализирани няколко 
много интересни урока, свързани с български народни приказки, в които ос-
вен презентация с мултимедия, учениците представиха драматизация на про-
изведението, което изучават.

Вътрешни обучения на учители и споделяне на добри практики

Провежда се регулярна вътрешна квалификация чрез споделяне на добри 
практики по определени теми. През 2018/2019 г. Нели Иванова и Биляна Нар-
лийска проведоха обучение на иновативните паралелки на тема: „Добри прак-
тики в иновативната дейност“, а Даниела Донева и Христина Танева на тема: 
„Мениджмънт на класната стая“.

Какво постигнахме?

При тези усилия на екипа, извършващ иновативната дейност, учениците 
вече постигат трайни знания за това какво е приказка, стихотворение, басня, 
как се прави драматизация, сами откриват образи, правят илюстрация към 
текст. Познават природните материали, с които работят в часовете, работят 
успешно по групи. Вече назовават понятията, свързани с природата, животни-
те, растенията и човешкото тяло. Знаят града, в който са родени, на коя река е 
разположен, познават някои от забележителностите му.

От държавните символи познават цветовете на българското знаме, могат 
да го оцветят. Изработват предмети, свързани с даден празник от националния 
календар, и не само това. Използват „вълшебните думи” – „моля“, „заповядай“, 
„благодаря“, „извинявай“. Знаят правилата на класната стая, и на училището. 
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Познават основните професии, и тези, които са предпочитани от тях. Свобод-
но говорят за членовете на своето семейство. Знаят сезоните и сезонните про-
мени. Могат да правят описание на човек, разпознават частите на човешкото 
тяло. Обичат да работят с материали от естествен произход, с природните да-
рове – хартия, плат, дърво, конци, вълна, листа, семена, шишарки, кестени, и др. 
Познават видовете транспортни средства и могат да изберат начин на прид-
вижване. Спазват правилата по Безопасност на движение по пътищата.

Учениците се запознаха със забележителностите на Пловдив, Пазарджик 
и Карлово, посетиха различни музеи и центрове, като по този начин изградиха 
ясна представа за понятия, факти и събития, включени в учебното съдържа-
ние. 

Изготвена е игра в стил предаването „Стани Богат“ за нуждите на седми-
те класове за подобряване на резултатите по БЕЛ и Математика. Задава се въ-
прос, предложени са 4 възможни отговора, и в зависимост от верния или гре-
шен отговор на ученика, след маркиране, светва зелено или червено поле. 
Организираме лятна работа с родители свързана с кариерното ориентиране 
на учениците. Общият успех по БЕЛ и по математика, в иновативните паралел-
ки се е подобрил между 5 % и 6 % за паралелките втори и трети клас. Повишава 
се успехът и по Околен свят като през 2018/2019 г. се е повишил на 3.79 от 
3.37, а по Човекът и природата се е повишил също на 4.50 от 4.21. Това говори, 
че приложените иновативни методи влияят върху успеха, мотивацията и зна-
нията на учениците.

Популяризирахме и споделяме постигнатото пред учители и експерти от 
РУО и МОН. Добри практики по математика съответно в 6 и 7 клас споделих-
ме с колеги от район Източен. През 2018 г. в ОУ „Пенчо Славейков“ се проведе 
открита практика, организирана от РУО и екипа на училището като четири 
иновативни урока бяха наблюдавани от 27 учители от област Пловдив.
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ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ ЗА УЧЕНЕ И ИНСТРУМЕНТИ – 
KAHOOT, QUIZLET, LIVEWORSHEETS, LEARNINGAPPS

Мария Троева,  
ОУ „Райна Княгиня“, Пловдив

Казват, че да си учител е призвание. За мен е нещо повече – това е приклю-
чение, това е предизвикателство, особено в днешно време, когато всеки ден 
трябва да измисляш по нещо ново и интересно, когато често трябва да си све-
ряваш часовника и да си в крак с иновациите. В този смисъл бих казала, че ОУ 
„Райна Княгиня“ е моето място, защото тук иновациите са обща цел. Обичам 
да правя часовете си интересни и затова съм заложила не само на груповата 
работа, работа по проекти, дискусии, електронен учебник, но и на някои он-
лайн платформи за учене, които много се харесват на учениците.

 – Платформа Kahoot
Това е безплатна платформа за създаване на забавни тестове и игри за 

деца и ученици на различни езици. Може да се използва с всякакви устройства 
в класната стая и извън нея (мобилен телефон, таблет, компютър). Използвам 
Kahoot както за изпитване, така и за затвърждаване на знания. Платформата 
позволява отговорите на всички участници да се събират в реално време и да 
се запазват в системата, а и може да се задават домашни работи, които автома-
тично се проверяват, ученикът може да види верните отговори, а при учителя 
пристига файл с обобщение кой как се е справил. 

Kahoot позволява вграждането на видео, текстово и аудио съдържание. 
Всяка анкета има уникален URL адрес, до който учениците имат достъп след 
регистрация с псевдоним или име. Всяка анкета разполага и с уникален код-но-
мер. Пускането на теста от учениците става на адрес: https://kahoot.it), където 
трябва да въведат PIN-a на теста и свой никнейм.

Учениците четат въпроса на големия екран, а на своите устройства виж-
дат само четири фигури в различни цветове, с които да отговорят с една от 
четирите опции за отговор. След всеки даден отговор на въпрос се появява 
класация, която насърчава учениците да са по-добри или да запазят добри по-
зиции. Възможността за задаване на време при създаването на теста допълни-
телно амбицира учениците. Това, което те харесват също, е че могат да учат, 
работейки с мобилен телефон, и това, че всяка една игра има състезателен ха-
рактер. Дори ми направи впечатление, че тази платформа толкова много се ха-
реса на учениците, че и те започнаха да създават свои „кахути“ по различни 
учебни предмети.

 – Платформа Quizlet
Тя е насочена към упражнение и научаване на нова лексика по забавен, 

приятен и интересен начин – с игри, които автоматично се генерират след въ-
веждане на определен набор от думи. Всяка игра може да бъде както от англий-
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ски език към български език, така и обратно. 
Първата игра, която е включена в платформата, е добре познатите ни 

„Флашкарти“. Но за разлика от хартиения носител тези флашкарти имат и звук. 
При кликване виждаш значението на думата и чуваш нейното произношение. 
Картите могат и да се разпечатат. 

Втората игра е „Научи“. Все едно децата правят „5-минутка на думите“. 
Дават им се думи от английски език, които трябва да напишат на български. 
Отброяват се верните и грешните отговори. При следваща игра играчът авто-
матично е питан за сбърканите думи при предходната.

Третата игра е „Спелувай“. Ученикът чува дума, която трябва да напише в 
празното поле.

Следващата игра е „Тест“. Тя включва: превод на думи, затворени въпроси 
с избери правилният отговор, свързване на думи, верен или грешен е преводът. 

Петата игра е „Свързване“. При нея има разпръснати думи на български и 
техните преводи на английски. Целта на играта е децата да свържат думите с 
преводите възможно най-бързо. Ако сбъркат, не се позволява свързване и вре-
мето продължава да тече.

Последната игра е „Гравитация“. Играещите трябва да спасят планетата 
от наближаващи астероиди. Астероидите са с думи, които трябва да се преве-
дат в празното поле преди да се блъснат в планетата.

След получената обратната връзка най-интересните игри за учениците са 
„Спелувай“, „Свързване“ и „Гравитация“.

Начинът, по който използвам Quizlet в часовете е да разделям децата по 
групи в зависимост от това колко са и с колко мобилни устройства/таблети/
компютри разполагаме. Те се упражняват заедно, записват времената си на от-
делни листи за всяка група, след което сравняваме, обобщаваме и излъчваме 
победители. Също и ги разделям на отбори и се състезават като се редуват в 
писането. Забавляват се! Казват, че опитват да бият собствените си рекорди 
вкъщи, което пък им помага особено преди т.нар. „5-минутки на думите“, за да 
си ги преговорят по интерактивен начин. Това, което най-много се харесва на 
учениците обаче е работата с Quizlet Live. Тази игра е насочена за работа с цял 
клас, но всеки един трябва да има или компютър, или мобилно устройство 
пред себе си. Когато това е неизпълнимо, децата са свикнали бързо да се групи-
рат по двойки. Идеята е, че след въвеждане на генериран код учениците авто-
матично се разделят на отбори и всеки отбор трябва да познае определена 
дума. На дъската се проектира кой отбор колко верни отговора има, а този, 
който пръв преведе дванадесет думи, се обявява за победител. Името на отбо-
ра и неговите играчи автоматично се изписват на дъската.

 – Интерактивна платформа liveworsheets
Това е образователен инструмент, който позволява на учителите да тран-

сформират своите традиционни работни листи за разпечатване (във формати 
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doc, PDF, .png или .jpеg) в интерактивни онлайн упражнения за затвърждаване 
на знания и умения, самопроверка и формиращо оценяване на учениците.

Тези интерактивни работни листи могат да включват дейности за запъл-
ване с писане в празни полета, избор на един верен от няколко възможни отго-
вора, поставяне на отметки, влачене и подреждане на елементи, добавяне на 
аудио и видео и др. За целта е необходимо да се използват pdf, word, или ими-
джи, върху които да се поставят тези интерактивни инструменти.

Интерактивните работни листи, които изработвам, споделям с ученици-
те си онлайн. Така те проверят знанията си, самооценяват се и могат да изпра-
тят листа попълнен обратно на мен по електронна поща. Добре е да отбележа, 
че работните листи могат да се попълват и без регистрация на учениците, кое-
то ги прави удобни и за по-малките. 

 – Интерактивен инструмент Learningapps
Това е лесен, бърз и удобен инструмент за създаване на онлайн интерак-

тивни упражнения и занимателни игри с широко приложение в полза на всич-
ки видове езикови дейности – слушане, писане, четене, а в случай, че се използ-
ва и като инструмент за създаване на персонифицирано от учениците учебно 
съдържание – и за говорене. Ресурсите, които използвам от тази платформа са: 
търсене на думи измежду разбъркани букви, изготвяне на кръстословици, съ-
отнасяне, групиране и класифициране на думи и изготвяне на пъзели.

На последно място бих искала да споделя как буквално „пеем граматика-
та“. Освен образователните песни, които са качени в интернет пространство-
то, в часовете по английски език с децата си измисляме някакъв ритъм и под 
звуците на музиката ние пеем различни граматични конструкции, които тряб-
ва да се запомнят. По този начин те се забавляват и много по-бързо и лесно 
усвояват новите знания.
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СВЕТЪТ НА ИНОВАТИВНАТА КЛАСНА СТАЯ
Биляна Н. Иванова 

НУ „Петко Рачов Славейков“, гр. Пловдив

В началото на проекта „Иновативни училища“ се включиха 10 учители, 
после броят им мотивирано нарасна на 25. През този период работихме усиле-
но да превърнем учебно възпитателния процес от досада в удоволствие, търси-
хме партньорството между ученици, учители и родители. Част от иновативни-
те методи, които прилагаме са: работа по групи, ролеви игри, работа по 
проекти, използват се облачните технологии, обърната класна стая, както и 
изнесената класна стая. Нашата цел е да сме иновативни в процесите на обуче-
ние, като привличаме също и семейството да бъде част от училищния живот на 
своите деца.

Какво променихме?

Въведохме групова работа, ролеви игри в учебните часове, обърната 
класна стая

Предизвикателството, пред което се изправихме при въвеждане на гру-
повата работа в началото е сформирането на групите, ангажирането на едни и 
същи ученици и недостатъчна натовареност на други и трудното определяне 
на индивидуалните постижения. Констатирахме възможности за развитие на 
лидерство, сътрудничество, критичност, толерантност, самоуправление, фор-
ми на самоконтрол и самооценка. 

Ролевата игра се приема от учениците като „извадка от реалността“. По 
този начин те лесно се впускат в различни приключения и успяват да „видят“ 
света през очите на другия. В часовете по БЕЛ героите и историите се изживя-
ват и четенето с разбиране се оказва изключително забавно и лесно. Ролевите 
игри намират своето приложение и в часовете по допълнителна подготовка – 
Религия. Този модел на учене позволява на учениците бързо да усвоят матери-
ала и в часовете по Английски език.

Целта е да се ангажира вниманието на учениците, като се стимулира тех-
ният интерес към активно участие. Учителите предварително поставят опреде-
лени задачи на различни ученици, които се подготвят по дадената тема. В деня 
на представянето на определения от учителя урок, учениците влизат в ролята 
на преподаватели и представят наученото пред класа. По този начин се моти-
вират повече учениците и придобиват по-голяма увереност във възможности-
те си. Така по – задълбочено осмислят учебното съдържание и изпитват удо-
влетвореност от постигнатите резултати. 

Сътрудничество с родители и различни институции
Сътрудничество с различни институции и музеи осъществяваме чрез из-

несена класна стая в часовете по Човекът и природата и Човек и общество. 
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През последните няколко години стана традиция организирането на благотво-
рителни базари в училището с подкрепата на родителите. Събраните суми да-
ряваме на детското отделение по Ендокринология към УМБАЛ „Св. Георги“. 
Организираме ежегодно беседи с родители и ученици за различните профе-
сии, заедно облагородяваме и озеленяваме училищния двор.

Какво постигнахме?

В НУ „Петко Рачов Славейков“ груповата работа вече се използва в 60 % 
от часовете по различни учебни предмети и това е един от най-забавните и 
ангажиращи вниманието на учениците метод. Прилагаме я и в извънкласните 
дейности с екологична насоченост. При посещенията си в Аграрния универси-
тет и различни паркове в града много по-лесно и достъпно се разбират и нау-
чават уроците по Човек и природа. Забавни и увлекателни учебни часовете по 
Човекът и обществото учениците от четвърти клас провеждат в Исторически 
музей, Природонаучен музей, Етнографски музей в гр. Пловдив. Татяна Нико-
лова спечели със своите ученици първо място на Областния конкурс, органи-
зират от РУО Пловдив, за най-добра драматизация на приказка или част от 
книга на английски език.

Мотивирани сме да работим по разнообразни проекти. В НУ „Петко Ра-
чов Славейков“ всички ученици са ангажирани в различни проекти. Чрез един 
от тях – „Да се храним разумно“, все повече ученици и техните родители започ-
наха да обръщат внимание на начина, по който се хранят. В часовете по проек-
та в извънкласните занимания се обръща внимание на връзката между храната, 
здравето на човека и опазването на околната среда. Нашият координатор беше 
един от шестимата избрани от цяла България да представи училището ни на 
международната конференция през 2018 г. в Прага. 

Друг проект, по който работим активно е „Големият лов на растения“. С 
него нашите ученици се запознават с биоразнообразието и приноса на човека 
към опазването му. Спечелихме и специална награда в Националния учениче-
ски конкурс „Посланици на здравето“, за учебната 2017/2018 г., организиран 
от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството 
на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството 
на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представи-
телството на Европейската комисия в България. Мисията: „Храни се здраво-
словно, спортувай редовно и се отнасяй към здравето си отговорно!“, спечели 
сърцата на организаторите и накара родители и деца да осъзнаят колко важна 
е ролята на храненето и спорта за здравето им.

 През учебната 2018/2019 година участвахме в проекта на NESTLE 
„По-здрави деца“ и от 120 училища от цялата страна спечелихме Специална 
награда – консултация с шеф Жоро Иванов. 

 Прилагаме иновативни методи и подходи в обучението, предоставяме 
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възможно най-добрите условия и въвеждаме съвременни технологии. Броят 
ученици с участие в състезания, конкурси, олимпиади и проекти нараства от 
200 на 247 за три години, а тези с постигнати отличия в състезания, конкурси, 
олимпиади са се увеличили двойно и през 2019 г. са 114. Нямаме регистрирани 
неизвинени отсъствия, нито агресивни прояви. Броят проведени часове с ино-
вативни методи на преподаване е нараснал на 60 % спрямо общия. Обучените 
по Проекта учители преподават иновативно вече на всички ученици в НУ 
„Петко Рачов Славейков“ през 2018/2019 г. Постигнатия среден успех в учи-
лището за последната година е 5.90, като имаме постигнат отличен резултат и 
на националното външно оценяване. Резултатите показват устойчиво и добро 
развитие на училището, а светът на иновативната класна стая ще става по-раз-
нообразен и успешен с новите предстоящи инициативи. 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В 
ОБУЧЕНИЕТО ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА  

ОКОЛНАТА СРЕДА В VІІ КЛАС
Лилия Ив. Топчийска 

ОУ „Алеко Константинов“

Светът, в който живеем е изправен пред решаването на редица проблеми, 
свързани със замърсяването на околната среда, промените в климата, търсене-
то на нови енергийни източници, за което са необходими добре подготвени 
специалисти. В противоречие с тази необходимост се наблюдава липса на ин-
терес у учениците към природните науки, особено по химия и физика. Необхо-
димо е да се намери решение на проблема и това разминаване да не се задълбо-
чава. 

Съвременното общество изисква ново образование, за което ключовите 
понятия са грамотност – езикова, математическа, природонаучна, компетент-
ности, активно и интерактивно обучение, обучение през целия живот. Учебни-
ят процес приема нова форма и ново съдържание и това естествено поражда 
нови въпроси и страхове, но и ново мислене, подходи, техники. Сменя се и 
социалната среда с нова, по-необичайна образователна среда, в която учени-
ците се чувстват свободни и вече партньори на учителя. Те желаят да експери-
ментират, без да са застрашени от провал. Съвременното обучение изисква 
ученикът да се изведе от ролята на пасивен участник в процеса, която е второ-
степенна роля и да се превърне в сътрудник на учителя. Това налага наред с 
използването на традиционни подходи за обучение и въвеждането на лич-
ностно ориентирани технологии, част от които са интерактивните методи. 

Интерактивните методи са специфична форма на организация на позна-
вателната дейност, в която учениците от обекти се превръщат в субекти на 
обучението, поставени са в роля, при която си взаимодействат и съпреживяват 
това, което се случва в урока. Те се намират в действителна ситуация на ця-
лостно учене – в която са включени емоционално, интелектуално и в която се 
развива цялата личност и интелигентност, а не отделни компоненти. Ролята на 
учителя коренно се изменя. Той трябва да отстъпи от познатата водеща, актив-
на позиция към тази на медиатор и консултант, чиято цел е да направлява уче-
ника сам да достигне до желаните резултати на дадения етап. Бързото развитие 
на технологиите, нарастването на информационните източници предполага 
търсене на нови методи за формиране на природонаучната грамотност у уче-
ниците.   

Един от методите, който предизвиква интерес у учениците в часовете по 
химия е „кооперативното учене“ или „учене чрез сътрудничество“. При използ-
ването на този метод, обучението се организира по такъв начин, че процесът 
на учене да се превърне в социална дейност. Това се постига като се стимулира 
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сътрудничеството между учениците, организирани в група. Разликата между 
метода „работа в група“ и „учене чрез сътрудничество“ се състои в това, че при 
използване на втория метод, крайният резултат зависи много от приноса на 
всички участници и най-вече от тяхното близко сътрудничество. Ученето чрез 
сътрудничество не може да се осъществи, ако не се спазват следните основни 
принципи:

 – Лична отговорност – всеки от учениците трябва да извърши опреде-
лена част от работата, допринасяйки за цялостното представяне на 
групата. Всеки докладва пред групата, така че те знаят какъв е при-
носът на всеки един от тях.

 – Конструктивна взаимозависимост – индивидуалното развитие и раз-
витието на групата могат да си влияят положително. За да се постигне 
това е необходимо да се създаде такава организация, при която разви-
тието на един ученик, предполага развитието на другите, а успехът на 
групата е успех и за отделния ученик.

 – Равно участие – учениците участват в работата според своите способ-
ности. Тази цел може да бъде постигната чрез разпределение на зада-
чите вътре в групата.

Обикновено групите се формират на случаен принцип. Броят на учас-
тниците в една група трябва да е съобразен с броя на материалите, които пред-
варително е подготвил учителят.

Методът „кооперативно учене“ успешно използвам в урока „Значение и 
приложение на алкалните метали“. Предварително подготвям информацията, 
която ще предоставя на учениците и изработвам т.нар. „учебни фишове“, свър-
зани със значението на всеки елемент от алкалната група. На всяка група раз-
давам комплект с материали. Всеки ученик има задача за определено време да 
прочете един от материалите, да намери ключовете думи и да запомни най-ва-
жната според него информация. Следващата дейност на учениците е всеки от 
тях да запознае останалите членове на групата с това, което е прочел и научил. 
Проверката се осъществява чрез контролни въпроси от страна на учителя към 
отделните групи. При предварителната инструкция съобщавам на учениците, 
че успехът на групата зависи от това дали всички нейни членове са усвоили 
ключовите знания. Индивидуални успехи не се отчитат. Предварително об-
съждам с учениците правилата за ефективна работа: контролиране на времето 
за работа, водене на бележки, бързо откриване на ключовите думи, умение за 
бързо предаване на информацията.

„Учене чрез сътрудничество“ има определени предимства пред познатата 
ни „работа в група“, защото всички ученици са включени в работата на групата, 
формират се качества като сътрудничество, толерантност, търпение, отговор-
ност към другите, стремеж да бъде полезен, усвоява се техника на учене, техни-
ка за откриване на важната информация. Използването на този метод на рабо-
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та е удачен, когато новите знания не биха затруднили учениците и те лесно 
биха ги усвоили. Предварителната подготовка за урока от страна на учителя е 
особено важна и за нея той трябва да отдели достатъчно време. Информация-
та, която ще подготви за учениците, инструкциите, които ще направи, кон-
тролните въпроси, които ще формулира, са от изключително значение за ус-
пешното използване на „кооперативното обучение“. Учителят трябва да 
притежава добри организационни и комуникационни умения, способност за 
превключване на вниманието, способност за адаптация към очакванията на 
учениците и рационално да използва времето.

В годишното тематично разпределение по химия в VІІ клас за раздел „Не-
метали. Хлор и съединенията му“ планирам провеждането на урок – дебат на 
тема „За и против съединенията на хлора“. Предварително запознавам учени-
ците какво представлява дебатът и по какво той се различава от дискусията, 
със сценария, по който се организира и с неговата цел – да убедиш трета, неу-
трална страна, че твоите аргументи са по-добри от тези на опонента ти. Кла-
сът се разделя на две групи. Всяка група определя по четирима ученици, които 
участват в състава на отбора. С теглене на жребий определяме кой отбор ще 
защитава утвърждаващата и кой ще защитава отрицаващата теза. 

При провеждането на дебата спазваме следните три стъпки: 
 – конструктивна реч – за кратко време (до 5 мин.) се излага позицията 

по проблема. Тя се подготвя предварително. Целта ѝ е да се убеди тре-
тата страна в правотата на позицията.

 – кръстосани въпроси – всеки отбор задава въпроси на противниковия. 
Броят на въпросите се определя предварително. Не се влиза в спор.

 – заключителна реч – обобщава се върху пресечните точки на двата от-
бора.

Учениците се запознават предварително с правилата, които следва да се 
спазват по време на дебата: да изказват спокойно мнението си; да уважават 
идеите на другите; да оборват идеите чрез добре подготвени и обмислени ар-
гументи; не е задължително точно предложеното становище да е правилно; 
преди да се направи заключение, да се изслушат различните страни на спора; 
да се научим е по-важно от това да се постигне победа; да не се колебаят да 
споделят, когато има грешки в разсъжденията им; да не се срамуват да призна-
ят, че твърдението им не е добре обосновано.

Провеждането на урок-дебат изисква много добра предварителна подго-
товка, от страна на учителя и на учениците. Подготовката на конструктивната 
реч е свързана с прецизен подбор на информацията, намирането на неоспори-
ми факти, които подкрепят или отричат тезата. Учениците предварително пра-
вят опит да формулират предполагаемите въпроси от страна на противнико-
вия отбор за втората част и да подготвят предполагаемите отговорите. Това 
изисква задълбочена работа от страна на всеки участник в отбора и проучване 
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на голям обем информация, свързана и с двете тези. За успешното провеждане 
на дебата е много важно предварителното разпределение на отделните роли на 
всеки участник от отбора. С моя помощ и двата отбора по отделно определят 
ученика, който ще изнесе конструктивната реч, този, който ще задава въпро-
сите и този, който ще отговаря на въпросите на противниковия отбор, както и 
участника, който прави заключението за отбора. Опитът ми показва, че пре-
живяването по време на урок-дебат е невероятно не само за участниците в от-
борите, но и за публиката (останалите ученици от класа). 

При обучението в раздел „Метали. Натрий и съединенията му“ ученици-
те изработват свое портфолио, което се използва за оценяване на знанията и 
уменията им. Портфолиото включва както материали, които разработваме в 
час по химия под формата на решени задачи и тестове, така и материали, които 
учениците подготвят извън часовете по химия. Портфолиото се оценява по 
критерии, предоставени предварително на учениците. Това им позволява да го 
използват и за самооценка. Предварително правя писмено обръщение лично 
към всеки от учениците, с което ги мотивирам да започнат подготовката си. 
Предоставям им разписани инструкции, както и образци на материалите, вър-
ху които те работят самостоятелно. Предварително получават моето съгласие 
за безусловната ми подкрепа. Знаят, че могат да се обръщат към мен за консул-
тации, за предоставяне на материали по темата, за споделяне на идеи. Опреде-
ля се краен срок за представяне на портфолиото, който обикновено е след 5-6 
седмици. Родителите също са информирани предварително какво предстои да 
направят учениците.

Предлагам на учениците портфолиото да включва следните раздели:
 – Титулна страница 
 – Представяне на ученика – получават опорни фрази, върху които опре-

делят какви успехи и трудности срещат в обучението по химия, както 
и какви са техните интереси и очаквания, свързани с учебния предмет.

 – Материали от учебната дейност – включени са решените от ученици-
те задачи за самоконтрол в часовете по химия, работни листове от ча-
совете за упражнения.

 – Материали, подбрани от ученика – това са материали, които ученици-
те изработват извън училище и могат да включват: кръстословици, 
ребуси, интерактивни игри, съставяне на генетични преходи, тестови 
и логически задачи, съобщения, проекти. На учениците се обръща 
внимание, че за всеки един от материалите трябва да се постави дата, 
както и че биха могли по-късно да се върнат към материала и да го 
преработят, ако са открили нова информация или са натрупали нови 
знания.

 – Описание на личния опит – когато завършат своето портфолио, на-
кратко да опишат процеса на неговото изработване. 
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Учениците с удоволствие работят върху своите портфолиа. Това показват 
и проучванията, които правя чрез анкети, както с тях, така и с родителите. При 
подготовката на колекцията от материали учениците придобиват умения за 
планиране на дейностите, спазване на определени срокове, имат възможност 
да откриват нова информация за алкалните елементи. Научават се да бъдат са-
мокритични и да преработват вече създадени от тях материали, за да се пред-
ставят по най-добрия начин, съобразно възможностите си. 

В работата си като учител се ръководя от убеждението, че партньорство-
то с учениците е най-прекият и успешен път към желаните резултати. Стреме-
жът ми е моите ученици да се чувстват спокойни в часовете по химия, да се 
изградят като творчески личности, да се научат да търсят необходимата им 
информация, да умеят да планират, да си сътрудничат и да бъдат отговорни 
към себе си и към другите. Опитвам се да предоставям възможности на всеки 
ученик да осъзнае, че не е безпомощен и да открие, че той може много, много 
повече, отколкото си мисли. Методите, които използвам мотивират учениците 
за постигане на високи резултати, които намират своето измерение не само 
като много добри и отлични оценки. Последните шест години десет мои уче-
ници са участвали в националните кръгове на олимпиадата по химия и опазва-
не на околната среда, което е безспорен успех за училището ни. 

Използвана литература:
Freeley, A &, D. Steinberg (2009). Argumentation and debate critical thinking for 

reasoned decision making. Boston: Wadsworth.
http://shu.bg/tadmin/upload/storage/1480.pdf
https://eduset.net/novini/portfolio-na-dete-uchenik-obnovena
https://www.thinkingcollaborative.com/wp-content/uploads/2013/09/Norms-Full-

Toolkit-TC-20171.pdf
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ИНОВАТИВНИ ДЕЙНОСТИ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 
„ЕЛИН ПЕЛИН“, ГР. ПЛОВДИВ

Татяна С. Вангелова, Татяна И. Минкова, Елена И. Грозданова 
ОУ „Елин Пелин“, гр. Пловдив

Участието в Проект „Иновативни училища“ на фондация „Световен об-
разователен форум България“ и Община Пловдив за промяна на модела на 
обучение ни даде възможност за развитие. В ОУ „Елин Пелин“ иновацията за-
почна с изготвяне на План на иновативното училище на тема „Иновативните 
методи на преподаване – стъпка към образование, обърнато към бъдещето“. 
Описани бяха всички предвидени дейности, определени срокове за изпълне-
ние и отговорници, както и беше разработена процедура за вътрешен монито-
ринг и популяризиране на планираните дейности. Решението за включване в 
проекта беше взето на Обществен съвет, на следващ етап бяхме одобрени и от 
МОН като едно от първите иновативни училища в България. 

Създадоха се професионални и работещи екипи от педагогически спе-
циалисти в начален и прогимназиален етап. Включиха се всички учители и уче-
ници. Иновацията стартира с позитивни нагласи от страна на учители, учени-
ци и родители след популяризиране на дейностите, включително и на медийно 
ниво.

Цели на иновацията

Училището е среда на различни социални групи и ние работихме за син-
хронизирано повишаване на мотивацията на всяка една от групите и парт-
ньорство. Целта на иновацията е обучението да се превърне във взаимно моти-
вираща дейност, осъществена в различна среда с подходящи средства за 
постигане на качествен образователен процес. Учениците често очакват да 
получат само знания в учебния час, а учителите приемат това за естествено и са 
склонни да предложат колкото се може повече факти и данни, вместо да фор-
мират умения за учене. Това води до демотивация на голяма част от учениците, 
лошата успеваемост и дисциплина и прави учебно-възпитателния процес не-
привлекателен. Чрез въвеждането на иновативни методи на работа училището 
реагира, за да превърне средата в желана и да мотивира учениците да учат пъл-
ноценно. Чрез предложената иновация ученето може да бъде източник на удо-
влетвореност, без от това да пострадат неговото качество и ефективност.

Чрез въвеждане на иновациите се постига един различен образователен 
процес, с по-позитивна учебна среда и привлечени партньори като участници 
в процеса на обучение. Обогати се материалната база чрез участие в проекти, 
програми, както и чрез разширяване на дейностите, инициативите и парт-
ньорствата с организации, сдружения, партньорски общности и др. Повиши 
се квалификацията и мотивацията за работа на учителите, които имат достъп 
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до повече образователни ресурси, учениците се чувстват ангажирани и по-от-
говорни, децата със специални потребности са реално приобщени, подпома-
гаме и талантливите ученици, родителите са в по-голяма степен удовлетворе-
ни. Училището изгради съвременен имидж на общност, чиито членове са 
активни, гъвкави, способни, енергични и продуктивни. Постигаме заедно впе-
чатляващи постижения, като резултат от добре организиран учебен процес в 
контекста на приложените иновативни методи на работа. 

Какво променихме?

Организация на учебната среда по нов начин, въвеждане на ИТ.

Създаваме последователно нов дизайн на класните стаи. Това позволя-
ва панелна работа по екипи и изпълнение на различни задания и мисии с раз-
витие. Така всеки един кабинет става интерактивна образователна стая обо-
собихме и дворното пространство със зони за спорт, опитна и 
експериментална дейност, мисии. Част от него е с почвена настилка за опит-
ни полета и експерименти, които се преобновяват с помощта на ученици, 
учители и родители. 

Въвеждаме платформата G Suite for Education, която променя формата на 
общуване между учители, ученици, ръководство и родители. Към наличната 
техника добавихме компютри, получени чрез Фондация „Мария Кюри“ и Об-
щина Лозана, Швейцария. С тях понастоящем се реализира проекта „Европа 
21“ за визуализиране на средата, за споделяне на родителски и педагогически 
добри практики, за осъществяване на конферентна връзка със специалисти. 
Чрез допълнителното включване на апарати, средства, осветление, се постига 
нов тип визуализиране на класното пространство.

 За нас е важно да са гарантирани сигурност и безопасни условия на обу-
чение. Училищната мрежа и интернет се използват само за образователни 
цели. Осигурени са условия за безопасно придвижване в училищната сграда, 
до нея, както и във връзка с напускането ѝ.

В ОУ“ Елин Пелин“ мотивираме учители да работят иновативно.

Единадесет души преминаха курсове на обучение в рамките на проект 
„Иновативни училища“ на фондация „Световен образователен форум Бълга-
рия“ и Община Пловдив. Техният опит беше споделен с останалите членове на 
педагогическия колектив чрез работни срещи на методични обединения, спо-
деляне на добри практики, изготвяне и презентиране на уроци. Споделяме об-
разованието като ценност и необходимост. Стремим се да популяризираме 
наши добри практики и да се запознаем с добри чужди. 

Включваме родителите като равнопоставени партньори в 
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процеса на иновация.

 Родителите разбраха, че тяхното мнение е значимо за нас, когато е до-
бронамерено и критично, за да подпомогне развитието на учениците по въз-
можно най-добрия начин. Работата по поставените проектни задачи стимули-
рат инициативността и сътрудничеството, изграждат доверие и същевременно 
се подобрява качеството на образование.

Въведохме критерии за оценяване на прилаганите иновации

 – ясна и конкретна цел на проекта, свързана с повишаване качеството 
на образованието;

 – съответствие на предложените дейности с целите на проектите;
 – възможност за проследяване на въздействието от иновативния про-

цес и иновацията върху качеството на образованието;
 – измеримост на очакваните резултати;
 – приложимост на иновацията и възможности за мултиплициране;
 – съответствие с изискванията в държавните образователни стандарти 

за учебния план, за организацията на дейностите в училищното обра-
зование и за общообразователната подготовка.

Описахме иновативните подходи, които успешно прилагаме

 – Провеждане на регулярни методически семинари за колеги с цел из-
работване на проектни задачи за проектните седмици и осъвременя-
ване методите на работа. 

 – Въвеждане на Формиращо и сумативно оценяване – запознаване с 
plickers, kahoot и други разнообразни техники за оценка, самооценка 
и взаимно оценяване на учениците. 

 – Приобщаване и адаптация на новоприетите ученици – преодоляване 
на затрудненията.

 – Въвеждане на две проектни седмици годишно. Проектните седмици 
ще дават възможност за работа на учениците по групи и по теми и за-
дачи включващи знания по няколко предмета. Оценяването на рабо-
тата на учениците по проектите ще включва подготовката и предста-
вянето на проекта, както и оценка от страна на съученици, учители и 
представители на родители. 

 – Изграждане на професионална учителска общност. Провеждане на 
семинари за комуникация за всички колеги с цел подобряване на об-
щуването при работа с родители, ученици и ръководство.

Избрахме методология, критерии и индикатори за наблюдение и оценка 
на прилаганите иновации.

За постигане на целите на иновацията екипът определи да работи със 
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следните методи и средства (инструменти):

Методи и похвати Инструменти
Събиране, обработка, анализ и 
публикуване на информация за 
очаквания и удовлетвореност на 
заинтересованите страни. 

Анкети 
Информационни листи 
Чеклиста за работа с родители 
SWOT-анализ

Изграждане на устойчиви екипи за 
внедряване и комуникация на инова-
цията 

Екипни срещи

Обучения на педагогически персонал Квалификационен курс
Провеждане на дейности с ученици от 
целевата група за подобряване на 
житейските им умения (съвместно със 
заинтересовани страни)

Състезания, изложби (на съвместно 
изработени продукти), пленери, виртуални 
пътешествия; дискусии, панаирни изложе-
ния; образци на документи от ежедневието 
на хората; етикетни правила на поведение 
в различни ситуации; информацион-
но-консултационни срещи и др.

Мотивиране на заинтересовани страни 
и целеви групи за участие в иновация-
та

Срещи, разговори, заседания на Педагоги-
ческите съвети на училищата; родителски 
срещи; структурите на ученическото 
самоуправление като инструмент за 
мотивация; сайтове на училища и РИО, 

Изграждане на устойчиви екипи за 
внедряване и комуникация на инова-
цията 

Екипни срещи

Обучения на педагогически персонал Квалификационен курс
Провеждане на дейности с ученици от 
целевата група за подобряване на 
житейските им умения (съвместно със 
заинтересовани страни)

Състезания, изложби (на съвместно 
изработени продукти), пленери, виртуални 
пътешествия; дискусии, панаирни изложе-
ния; образци на документи от ежедневието 
на хората; етикетни правила на поведение 
в различни ситуации; информацион-
но-консултационни срещи и др.

Постигане на широка публичност с 
цел информираност и пораждане на 
интерес и желание за участие. Изграж-
дане на пресцентър 

Срещи, разговори, родителски срещи; 
структурите на ученическото самоупра-
вление като инструмент за мотивация; 
сайтове на училища и РУО, сайт

Отчитане на резултати и обсъждане на 
алтернативни решения за усъвър-
шенстване на изградените умения на 
по-високо качествено ниво.

Форум

Разработихме критерии за оценка на приложените иновациите – Успеш-
но управление на времето (спазени срокове), степен на удовлетвореност, мул-
типлициране и устойчивост, популяризиране на добрите практики. Приехме и 
съответни индикатори – спазени работни графици, проведени анкети, включ-
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ване на планираните дейности в стратегията за развитие на училището. 

Какво постигнахме?

В отношенията с родителите е налице подобряване на комуникацията, 
включването им в различни училищни дейности. Родителите толерират и сти-
мулират използваните от учителите методи, включват се активно в дейностите. 
Сред реализираните съвместни иновативни дейности само през последната 
година са: „Творилница“ – съвместна дейност с родители на бъдещите първо-
класници; „Вечер на иновациите”; две иновативни родителски срещи; две да-
рителски акции: „С добро по Великден“ и в подкрепа на съученици в неравно-
стойно положение; посещения в часове като участници в учебно-възпитателния 
процес – 15 участници в 3-тите и 5-тите класове; участие в еко-проекти – 25 
родители от 6 клас и 22 родители от 4 клас. Всички проведени анкети разкри-
ват родителска удовлетвореност от въведените иновативни иновации в ОУ 
„Елин Пелин“.

Броят ученици, на които обучените по Проекта учители преподават ино-
вативно е нараснал от 162 на 346, което говори за придобита увереност на учи-
телите да работят с всички ученици от училището като използват новите мето-
ди и информационни технологии. Общият брой ученици в училището се е 
увеличил от 278 на 346 ученици, което говори за повишен имидж и доверие 
към училището. Постигнатият среден годишен успех за училището се запазва 
устойчиво много добър. Няма регистрирани агресивни прояви, няма отпадна-
ли ученици, а общият брой неизвинени отсъствия за три години е намалял 
двойно. Броят проведени часове с иновативни методи на преподаване за три 
години нараства от 14 часа на 652 часа годишно, което е доказателство за ефек-
тивността на проведената квалификация в рамките на Проект „Иновативни 
училища“, както и на значимостта на работата на методичните обединения за 
споделяне на добрите практики.

Мотивацията на учениците се подобри също и това се доказва с нараства-
не на брой ученици с участие в състезания, конкурси, олимпиади и проекти, 
като само за последната година постигнатите отличия са в различни области и 
многобройни.

С особен ентусиазъм подхождат учениците към всеки „различен“ урок и 
дават искрена позитивна оценка на приложените иновации. 

 Увеличен е броят на изнесените в природна среда уроци. В училищната 
дейност се включват експерти от НПО, експерти от държавни и културни ин-
ституции – музеи, университети, общински и районни структури и други.

Какво предстои?

Планираме като част от споделянето на добри практики да организираме 
и да участваме в конференции, кръгли маси и майсторски класове. Предстои 
по-мащабна дигитализация с включване и на административните дейности. 
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Ще продължаваме да се развиваме организационно като професионална общ-
ност. Ще обърнем особено внимание на младите и новодошли учители с ак-
цент върху менторството и лидерството. Планираме всеки колега да има анга-
жимент да посещава други учители от училището като използва предварително 
зададен за целта протокол. След посещението ще се дава обратна връзка на 
колегата. Ще бъде създадено пространство за записване на положителните на-
блюдения. Използваните иновативни методи на обучение водят до развитие 
на творческото мислене и самостоятелно намиране на различни знания. Всич-
ко това укрепва нашето убеждение, че сме на прав път.
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ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ В ЧАСОВЕ 
ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА – III КЛАС

Божанка Ф. Панайотова 
ОУ „Райна Княгиня“ 

С напредването на технологиите и динамичната среда за развитие на 
съвременните учениците ние търсим най-добрите пътища, така че това, с кое-
то те се занимават в училище да им харесва и да провокира интерес и мотива-
ция за учене. Нашата цел е изграждане на търсещи личности, с нестандартно 
мислене, толерантни, креативни, такива, които могат да се образоват през це-
лия си живот. Новите методи и форми, които да стимулират активното учене в 
безопасна среда и индивидуалното отношение са ключът за нашия успех като 
учители. 

Проектно-базираното обучение успешно се вплита в най-новите вижда-
ния за осъвременяване на класно-урочната система и на процесите на препо-
даване и учене. Съпътстващите го интерактивни техники допълнително до-
принасят за развитието на детската личност. Дидактическата роля на 
проектната работа в процеса на екологично обучение и възпитание на малките 
ученици е особено значима. 

Проектно-базираното учене, обучение – „учене чрез правене“, изследова-
телски подход и развиване на експериментални умения у учениците от ранна 
възраст, обучение чрез интерактивни методи, насочено към развиване на клю-
чови компетентности и решаване на задачи и проблеми в реални ситуации са 
част от пътищата, които могат да доведат до изпълнение на очакваните резул-
тати.

Темите в цикъла от уроци са съобразени с възрастовите особености на 
учениците. Поставените цели са заложени в учебната програма по Човекът и 
природата за III клас. Осъществяването на проектно-базираното обучение в 
уроците включва предварителна подготовка на учениците и участието им в 
учебния час. Дейността на децата при реализиране на проектите е свързана с 
търсене на информация, проучване, наблюдение, формулиране на хипотеза, 
извършване на елементарни експерименти, формулиране на изводи. Ученици-
те работят в група и индивидуално. В цикъла от уроци се използват „интерак-
тивни техники, основани едновременно на получаване на знания, формиране 
на умения и изграждане на нагласи, чрез поставяне на учениците в ситуации, в 
които могат да си взаимодействат и след това да ги обсъждат въз основа на 
преживяното“ (Angelova B.  2008) (мозъчна атака, групова мозайка, ролева 
игра). По време на проектната работа в уроците учениците имат събирателна 
дейност, изготвяне на албум, изработване на модел (3D), създаване на постери 
и изложби.
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Какво постигнахме?
Използването на иновативни методи на работа стана част от ежедневната 

ми работа като учител. Важно преимущество на метода на проектите със съ-
пътстващи интерактивни техники е, че се акцентира на „учене чрез действие“. 
Друго предимство е, че се дава възможност за изява както на по-будните уче-
ници, така и на тези, които са по-пасивни и неуверени. Чрез работа по проект 
се надграждат екологичните знания и компетенции на учениците, а също така 
уменията за самостоятелно конструиране на знанията. Някои от разработени-
те иновативни уроци и резултатите са представени тук:

Работа по проект със съпътстващите техники мозъчна атака и 
дискусия 

Тема на урока: Опазване на чистотата на водата и въздуха
 – Група ученици изготвя мултимедийна презентация;
 – По време на урока класът е разделен на групи;
 – Екипите отговарят на въпроси върху постери, обсъждат и дават пред-

ложения;
 – Представя се презентацията, а останалите групи следят дали са дали 

изчерпателен брой предложения и идеи;
 – Обсъждат и допълват;
 – Правят изводи и обобщения.

Резултати 
Учениците от групата, която представи проекта, бяха използвали своето 

въображение и креативност, измисляйки история, в която те са главни герои. 
Представиха работата си атрактивно. Това приобщи към проблема и останали-
те ученици. Освен това така подготвеният проект и този начин на работа с де-
цата бе изключително полезен в посока мотивация за учене и усвояване на не-
обходими за съвременното общество знания и умения. След часа и други 
ученици пожелаха да разработят и представят свои мултимедийни проекти.

 В проведения урок всички ученици бяха активни участници в учебния 
процес. На децата се даде възможност от една страна да бъдат изследователи 
(изработвайки предварително проект), да търсят и използват информация, 
снимков материал, да бъдат креативни, да умеят да презентират и в същото 
време бе активизирано участието на всички, дори и най-притеснителните. 
Съвместното учене, което се използва в този случай, развива и други качества 
у учениците – да се изслушват, да приемат идеи, да бъдат активни и толерант-
ни.

Работа по проект със съпътстваща техника ролева игра 

Тема на урока: Билки
 – Всеки ученик изготвя индивидуален проект за лечебно растение спо-
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ред изисквания, зададени от учителя;
 – Имат свобода за творчество при изработване на проекта;
 – В учебния час класът е разделен на екипи;
 – В групите се разпределят роли: лекар, билкар, еколог и т.н.;
 – Учениците представят индивидуалните си проекти чрез играта; из-

вличат само информацията, която им е необходима за съответната 
роля;

 – Участват и в друга игра за разпознаване на билки по аромат;
 – В края на часа се сглобява общ класов албум от индивидуалните про-

екти. 
Резултати
Атмосферата по време на урока беше приятна, приповдигната. На децата 

им беше интересно. Създаде се общ класов продукт, в който има участие всеки 
един ученик. Албумът бе поставен в класната стая. Децата го разглеждаха през 
междучасията, показваха един на друг какво са направили лично, сравняваха 
полезните свойства на различните билки, разглеждаха снимките и илюстраци-
ите, коментираха помежду си. Някои от учениците, запалени от общото на-
строение, проявиха инициатива и приготвиха по същата тема и втори проект с 
по-големи размери. В този урок децата бяха изследователи и творци. Освен 
това показаха умения да отделят и използват в определена ситуация конкретни 
знания, извлечени от общата информация, която сами са намерили и проучи-
ли. В хода на играта се изслушваха, подкрепяха и забавляваха. Направиха изво-
ди и обобщения. Заявиха желание да работят и върху други проекти.

Работа по проект със съпътстващата техника групова мозайка 

Тема на урока: Значение на средата на живот и нейното опазване
 – Учениците работят в група, по двойки и индивидуално за изработване 

на 3D проект;
 – Разпределят подтеми за екипите и участието на всеки в групата;
 – В час презентират резултата от проектната работа; сглобяват мозайка-

та;
 – Слушат и наблюдават внимателно представянето на останалите про-

екти;
 – Участват в кратки дискусии, решават учебни задачи;
 – Заедно оценяват работата на всяка група.

Резултати
За да придобият знания по темата на ниво Учебна програма и надгражда-

не, на учениците се предостави възможност да изявят и развиват редица други 
умения и компетентности. Подпомогнати от учителя, децата работиха в група 
чрез сътрудничество, даваха идеи, подкрепяха се. Всеки от участниците във 
формирания екип имаше възможност да прояви своята лична активност или да 
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я развие, тъй като те си помагат, подсещат, критикуват. Подобри се отборния 
дух, самоконтрола, вътрешния контрол в екипа. Груповата работа по проект 
допринесе за изграждането на позитивно общуване и качествено взаимо-
действие между децата, провокира и повиши активността при по-пасивни и 
неуверени деца. 

Работа по проект със съпътстващи техники експеримент и 
дискусия 

Тема на урока: Вода. Свойства и състояния на водата
 – На група ученици се възлага предварително проучване и планиране 

на дейностите; 
 – Провежда се консултация. Децата споделят плановете си. Уточнява се 

организацията на учебния час, последователността на задачите и про-
веждането на опитите, осигуряването на необходимите материали, 
както и изработване на таблица за предположения и резултати;

 – Водещите разпределят материали за провеждане на опитите в екипи-
те;

 – Класът работи на групи за доказване на: цвят, вкус, форма, маса, раз-
тваря – не разтваря, потъва – изплува и др. Попълват в таблици пред-
положения и резултати, обсъждат;

 – Учениците се запознават от водещите с трите състояния на водата. 
Наблюдават и коментират снимки и илюстрации. Проверяват чрез 
опит дали кубче лед ще изплува на повърхността на водата. Обясняват 
причините.

 – Обсъждат се резултатите от предварително проучване на ученик как-
во се случва с водата от локвите;

 – Наблюдават демонстрация на свой съученик и дискутират защо не 
може да се спука балон пълен с вода, когато го поставим над запалена 
свещ. 

 – Обясняват се причините;
Резултати 
В така проведения урок учениците бяха водещи, класът – активен. Стигна 

се до новото знание чрез личния опит и експеримент. Децата използваха зна-
нията си от реалния живот, изказваха предположения, изграждаха хипотези, 
сравняваха, анализираха. Аргументираха се въз основа на наблюдение и експе-
рименти.

Работата по проект развива както уменията на водещите ученици да на-
мират и отделят необходимата информация, така и уменията да изберат адек-
ватна и атрактивна форма за нейното представяне, а също така и презента-
ционните им умения и организаторски качества. Провеждането на 
експериментите в група развива социални умения – работа в екип, сътрудни-
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чество, диалог и договаряне. Децата се учат на позитивизъм и толерантност 
към останалите в групата. Включиха се и участваха с удоволствие в упражне-
ния и дискусии, водени от техни връстници.

При провеждане на цикъла от уроци наблюдаваме, че учениците с удо-
волствие работят по проект в група и самостоятелно, активни са, справят се с 
намиране, избор, ползването и изготвянето на материали, научават се да пре-
зентират и да дават оценка на работата – своята и на останалите, проявяват 
лична инициатива като продължение на проектна работа, представена в клас. 
Повишава се успехът на класа по Човекът и природата и общата екологичната 
култура на децата.
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УЧЕНИЦИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
ПОТРЕБНОСТИ В ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА 

проф. д.п.н. Дора Левтерова – Гаджалова 
ПУ „Паисий Хилендарски“

В училищата, които са избрали иновативно развитие, иновациите създа-
ват изключително благоприятни условия и силно подкрепяща среда за успеш-
ното реализиране на приобщаващото образование за учениците със специал-
ни образователни потребности (СОП).

Иновациите в образованието са свързани с процеси на промяна на орга-
низацията на училищния живот, на използваните стратегии, методи и стилове 
на обучение. Иновациите в образованието приемат предизвикателствата за 
напредък и за по-високи постижения на всички ученици, включително и на 
учениците със СОП. В процеса на прилагане на иновативни модели, техноло-
гии и техники за обучение и за възпитание, действително иновативните, ис-
тинските иновативните училища успяват да избегнат „капана на търсене, из-
мисляне и откривателство на новости“ и изместване на фокуса на обучението 
и възпитанието от същността на учебната дейност към екстравагантни инова-
тивни технологии на образование. Иновативните училища търсят и прилагат 
вълнуващи и привлекателни начини за преподаване и учене, и за мотивиране 
на учениците за овладяване на нови знания, нови умения и социални отноше-
ния, за подобряване на образователната среда и ефективно партньорството в 
многослойното пространство на училищната общност и на училищната общ-
ност с други общности. В изключителен аспект, това важи за учениците със 
СОП. За тях е валидно дефинирането, че иновациите в образованието са там, 
където учениците със СОП учат с желание и с мотивация, харесват ученето и 
имат постижения на нивото на максималния си потенциал независимо от при-
тежаваните специални образователни потребности.

Иновативните училища реализират изискванията за приобщаваща обра-
зователна среда и респективно приобщаваща класна стая и за учениците със 
СОП като извеждат ползването на:

 – гъвкав и динамичен приобщаващ пространствен дизайн, който:
 ○  позволява на учителя да структурира различни по големина и учас-

тие групи от ученици и да включва в тях ученика/учениците със 
СОП съобразно силните и слабите им страни, съобразно вида на 
урока и съобразно поставените учебни цели;
 ○ създава възможности за мобилност на чиновете в класната стая или 

избор на П-образно, Т-образно, блоково или друго оформление на 
учебното пространство;
 ○ предоставя преференциален избор на място за ученика със СОП; 
 ○ минимизира сензорните и/или емоционалните дразнители за уче-
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ниците със СОП;
 ○ обособява на зони за отдих и релаксация за всички ученици и за 

учениците със СОП с вземане предвид мнението на ученици и ро-
дители;
 ○ създава различни среди за учене.;

 – управление на времето, което флуктуира съобразно вземането на ре-
шение от учителя в рамките на учебния час, в извънкласните дейности 
и в извънучилищните дейности чрез: 
 ○ определяне на различно време за изпълнение на различните задачи 

и за различните ученици; 
 ○ при необходимост за учениците със СОП се правят по-чести по-

чивки; 
 ○ сменят се дейности и за целия клас, и за учениците със СОП; 
 ○ променят се сензорните и емоционалните стимули; 
 ○ варират интензивността и темпа на дейността и т.н.

 – модели за създаването и спазването на правила в класната стая, 
формулирани от всички ученици, включително и от учениците със 
СОП без да неглижира поведенческата рефлексия на много от учени-
ците със СОП, свързана с разбирането и поведенчески модели „пра-
вилата не са за ученици със СОП и не трябва да се спазват от тях“. Де 
факто, подобна асоциална рефлексия извежда не приобщаване, а са-
мосегрегиране на учениците със СОП. Правилата са за всички учени-
ци, измислят се и се артикулират от всички и се спазват от всички. 
Правилата в училище всъщност са базисните социални норми на об-
ществото, които овладяват учениците по-неусетно в училищна среда. 
От друга страна, когато учениците извеждат социални норми за себе 
си, за класа и за училището и ги спазват, те вече формират гражданско 
демократично общество в рамките на училището. 

Правилата създават традиции. Традициите могат да се използват всеки 
ден и през целия ден в училище и помагат за създаването на позитивна атмос-
фера и идентичност на ученика с неговия клас и с неговото училище. За учени-
ците със СОП, правилата и традициите подпомагат спазването на дисципли-
ната, правилата и традициите създават рутина и не позволяват да се появяват 
силни и внезапни емоционални и поведенчески реакции спрямо различни сен-
зорни и/или други дразнители.;

 –  професионално презентиране на стилове на обучение в двата баз-
исни аспекта: 
 ○ стиловете на преподаване от страна на учителите са отражение 

на техните професионални компетентности, но и на техния собст-
вен стил на учене. Безспорно, стилът на преподаване на учителя не 
винаги е най-подходящия за учениците със СОП. В иновативните 
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училища стиловете на преподаване не са свързани само с препода-
ване от учители, а се ползват и персоналните стилове на преподава-
не от връстници. Съучениците, често преподават нови знания на 
учениците със СОП по-ефективно от учителя. Може би защото 
съучениците не ползват определен стил на преподаване, а има въз-
растово съответстваща комуникация. Може би защото няма стере-
отипно възприемане на ученика със СОП и може би защото за уче-
ника със СОП, комуникацията с връстник създава по-силно 
удоволствено преживяване. Не би следвало да се пренебрегват и 
терапевтичните интервенции за ученици със СОП като стил на 
провеждане от съответните педагогически специалисти и като 
иновационно възникващи, доказали се и прилагани в иновативните 
училища.
 ○ стиловете на учене на учениците със СОП и на всички ученици се 

формират и презентират съобразно когнитивни, емоционални, 
екологични, социални фактори и съобразно натрупания опит за 
овладяване на нови знания. Учителите – иноватори познават и раз-
бират различията и индивидуалността в стиловете на учене на 
своите ученици, включително и на учениците със СОП, и съответ-
но избират и прилагат най-удачните собствени стилове на препода-
ване в своите ежедневни дейности, учебни програми и оценки за 
учениците със СОП. 

В иновативните училища, стиловете на обучение имат ефективност в ця-
лостния процес на обучение: и при преподаване, и при учене. Всеки иновати-
вен учител може да направи и прави гъвкав избор за апликиране на определен 
стил на обучение с ученици със СОП спрямо отделната учебна задача, спрямо 
определено учебно съдържание, и/или спрямо индивидуалните характеристи-
ки на ученика.

Когато даден ученик среща трудности в ученето и в усвояване на учебно-
то съдържание, често фокусът е към ученика в контекста на мързелуване, липса 
на навици за учене, специални потребности, рискова среда, липса на родител-
ска заинтересованост. Учителите иноватори намират навреме и съобразно си-
туационния контекст, вярното решение, правилния стил на обучение в зависи-
мост от проблемите и трудностите в ученето и в поведението на учениците със 
СОП.

 – различни инструкции за учениците със СОП, а и за всички ученици. 
Инструкциите могат за варират като: индивидуални и групови, дифе-
ренциални, директни и системни, експлицитни и стратегически. Са-
мите инструкции се предоставят от учителите – иноватори последо-
вателно, на малки стъпки, в различни материали и в различни формати 
за различните ученици, включително и за учениците със СОП. 
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 – интерактивни методи чрез които се създава и поддържа позитивен 
психо-климат за преподаване и учене, за приятелство и за сътрудни-
чество за всички ученици, включително и за учениците със СОП;

 – въвеждане на ефективни модели за мотивация за учене, в които се 
включват:
 ○ по-интензивно неформално общуване с учениците със СОП – учи-

телите иноватори така научават не само за проблемите на ученици-
те със СОП, но и за техните мечти, идеи и планове;
 ○ ползване на интерактивността за повишаване на интереса, за значе-

нието на темата за постиженията по други учебни предмети и/или 
за живота, разбирането на учебното съдържание; 
 ○ предоставяне на задачи с предсказан успех, които повишават уве-

реността на учениците със СОП за учене и за успех;
 ○ създаване на позитивни емоции и удоволствие в процеса на учене;
 ○ повишаване на увереността на учениците със СОП, че могат да 

овладеят учебния материал и да учат заедно с всички ученици;
 ○ признаване на усилията, които полагат учениците със СОП за нау-

чаване на определено учебно съдържание. Понякога тези усилия са 
неимоверно повече от усилията, които прилагат други ученици и 
съответно имат по-голяма персонална и училищна стойност.

Учителите – иноватори, които работят с ученици със СОП концептуали-
зират и отчитат наличието на вътрешна и външна мотивация за учене. В кон-
цептуализацията се включват изучаването и разбирането на мотивиращите 
фактори за учене:

 ○ при учениците със СОП (как и защо учат учениците, какви пости-
жения имат учениците със СОП, разрешава ли им се да влизат ли в 
ролята на формални лидери или да получават ли делегирана отго-
ворност – например да проверяват дали всички ученици със до-
машни работи и т.н., получават ли награди и поощрения, имат ли 
вътрешна мотивация за учене учениците със СОП или мотивация-
та им е външна и т.н.);
 ○ при членовете на семейството (дали родителите оценяват реално 

постиженията на децата си, какви са амбициите за постижения и 
успех от страна на родителите, дали са налице прехвърлени амби-
ции на родителите към учениците със СОП, как се стимулира въ-
трешната мотивация за учене у учениците със СОП, дали се под-
държа от родителите външна мотивация, дали е налице липса на 
мотивация у родителите за постижения на учениците със СОП, 
дали родителите неправомерно, неправилно, понякога и неволно 
подпомагат формирането на персонална идентичност с уврежда-
ния, нарушения, разстройства у децата си и т.н.);



– 76 –

 ○ ежедневна апликация на индивидуално програмиране за ученици-
те със СОП с включено разработване на инструкции, адаптиране 
на учебния план и на учебното съдържание, учене чрез практика 
(чрез правене), учене с позитивни емоции, съобразяване с предпо-
читанията и интересите на учениците със СОП в училищен, във 
фамилен и в общностен контекст;
 ○ динамично използване на помощни средства, адаптивни и асис-

тиращи технологии за учениците със СОП. Иновативните учи-
лища правят класната стая все повече приобщаваща и за учениците 
със СОП чрез компетентностния модел. В иновативните училища, 
класната стая става все повече „умна“, smart, чрез включването на 
образователните мобилни приложения, образователната геймифи-
кация, образователната роботика и т.н.

Образователните иновации за ученици със СОП имат уникалната въз-
можност да синергизират иновациите от приобщаващото образование, педа-
гогиката, включително и от специалната педагогика, психологията, науката, 
техниката, ергономията, икономиката, методологията и др. В този контекст, 
образователните иновации за ученици със СОП формират отделен клас в так-
сономията образователни иновации – специфични иновации за ученици със 
СОП. Във всяко иновативно училище се работи ефективно и по този таксоно-
мичен клас. Иновативните училища са лидери на всяка образователната систе-
ма, особено когато в иновативните училища се обучават както всички учени-
ци, така и различните ученици, час от които са учениците със СОП. 
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ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ  
МЕТОДИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ В 

ОУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“
Мариана Г. Кувенджиева 

41 ОУ „Райна Княгиня“

Насоките за развитие на съвременното образование се свързват с прило-
жение на иновативно ориентирани стратегии на обучение, осигуряващи ефек-
тивното общуване в класната стая и превръщане на учениците в активни су-
бекти. Иновативните методи разчупват шаблонните структури и позволяват 
на урока да стане по-динамичен. Те се основават на засилено взаимодействие и 
взаимно влияние между самите ученици, между учителя и учениците и прово-
кират активното включване на всеки участник в процеса. Осъществяват се 
особено пълноценно в условия на групова работа. 

В настоящия доклад са описани използвани иновативни методи в обуче-
нието по различни учебни предмети при работата с ученици от I-ви до IV-ти 
клас: 

Мозъчна атака (Брейнсторминг) – представлява безкритично предста-
вяне на различни мнения, генериране на идеи. Асоциациите се записват на дъс-
ка (флипчарт) и след това се използват за различни цели (обобщение, като 
опорни думи за писане на текст, за изработване на мрежа от понятия, за изра-
ботване на мозъчни карти и пр.).

Панелна дискусия – метод за обмен на мнения и търсене на решения по 
проблем. Работи се в подгрупи като всяка получава специфична задача. Реше-
нието на комплексния проблем е сбор от отделните решения на проблемите в 
подгрупите. 

Светкавица – методът се използва както в началото на часа, така и за бър-
за проверка на знания или отношението на учениците към даден проблем. С 
учебна цел се хвърля подходящ предмет към определен ученик, като се изисква 
същият да се представи или отговори на въпрос с кратък отговор.

Техника на разделения постер – осъществява се като се сравнява мне-
нието на учениците (резултат от мозъчна атака) с научната обосновка по даден 
проблем. Подходяща е за обобщаване на основни моменти в края на часа, за-
вършване на определен раздел от учебния материал.

Визуални стратегии – мисловни карти – свързани са с умения да четем 
образи като текст и да разбираме съдържанието им, да манипулираме образи-
те, да предаваме информация, използвайки различни линии, цветове, форми, 
символи, структура. Те са приложими за построяване на картини, фотогра-
фии, илюстрации, символи, знаци, таблици, диаграми

Моделиране под формата на опит (експеримент) – това е методът с 
помощта на който се изследват предметите и явленията чрез модели. Моделът 
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изкуствено репродуцира отделни съществени страни на предметите и явлени-
ята, свързан е с опростяване, приближаване и схематизиране на действител-
ността. 

Мозайка – учениците в групи по 4-6 изпълняват отделни части от поста-
вената задача, след което сглобяват цялостната структура- решение на задачата

Групова работа – учениците работят по групи, за да решат поставената 
от учителя задача. При груповото обучение се обменя по-голям обем от ин-
формация и те усвояват повече знания, има възможност за диференциране на 
поставените опитни задачи в зависимост от индивидуалните особености на 
учениците – интереси, предпочитания и умения.

Рефлексия – учениците оценяват степента на удовлетвореност от рабо-
тата си с помощта на индивидуални знаци, символи с имената им, които поста-
вят до съответния емотикон. Те показват степента им на овладяване на знани-
ята и удовлетворение от учебния час.

Няколко примера за споделени с колеги от училището тематично разра-
ботени идеи за уроци по човекът и природата IV клас и математика II клас:

Урок за нови знания по човекът и природата, IV клас. 
Тема: Сили, движение, звук.

№ Дейност Метод на обучение
1. Поставяне на темата от учителя, задачите на урока и 

мотивиране за работа. Поставят се проблемните 
въпроси, записват се всички идеи, мнения, хипотези
Кои тела около нас се движат? По какво разпознава-
ме тяхното движение? Защо чуваме звуците около 
себе си? Кои звуци са вредни за нашето здраве? Как 
различните сили действат на телата? Кои сили са 
полезни и кои са вредни?

Мозъчна атака 

2. Актуализиране на обобщените понятия. Попълни 
пропуснатите думи (изречения на мултимедиен 
проектор). Учениците ги попълват. Сравняват се с 
научните понятия от учебника и се сглобяват 
отделните изречения в цялостен текст.
Когато едно тяло променя положението си спрямо 
земната повърхност или друго неподвижно тяло, 
казваме, че то ...............................(се движи)
Трептенията, които достигат до нашето ухо през 
въздуха, водата или твърди тела се нари-
чат...........................(звук)
За да променим движението на едно тяло или 
формата му използваме.......................................(сили)

техника на разделения 
постер
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№ Дейност Метод на обучение
3. Систематизиране на изучена информация. 

Попълване на мисловни карти. 
Учениците се разделят на три групи. 
Попълват обобщените понятия в мисловната карта. 
Дописват примери за видове движения, разпрос-
траняване на звук в течности, твърди тела и газове, 
източници на шум, видове сили и промяна на 
движението и формата при действие на сила върху 
телата. Работят по групи върху работни листове, 
обсъждат, записват, илюстрират с примери, 
залепят. 

визуална стратегия – ми-
словна карта,
групова работа

4. Проверка на знанията „Взаимодействие между 
телата“
Провежда се под формата на въпроси, на които 
учениците отговарят устно, връщайки подадена към 
тях топка. 
Целта е бърз, верен и пълен отговор. Учениците 
спечелили точки за верен и бърз отговор получават 
стикер за отлична работа.
Как се нарича движението на педалите при велоси-
педа? (въртене)
Как се нарича движението, което извършват крилете 
на пеперудата, комара, пчелата при летене? (трепте-
не)
Как звукът на пианото стига до ушите ни? (чрез 
трептения, предавани по въздуха)
Какво е сила? (мярка за взаимодействие между 
телата)
Какво се променя в парче пластилин, когато от него 
моделирате ябълка? (формата)
Коя сила действа на ябълката, откъснала се от клона 
на дървото? (земно притегляне)
Каква сила използва строителен работник, който 
пренася дъска? (мускулна сила)
Коя сила спира движението на топката по трева? 
(сила на триене)

метод 
светкавица

5. Учениците обобщават: „Трите важни неща за ...
сили“, Трите важни неща за... звук“, „Трите важни 
неща за... движение на телата“
Оценяват работата, отношението и интереса си 
към темата чрез различни по цвят и форма емо-
тикони.

метод  
„Трите най- важни неща 
за...“
Рефлексия – самооценя-
ване
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Обобщителен урок по човекът и природата в IV клас. 
Тема: Трептене, звук.
 

№ Дейност Иновативен метод
1. Всяка група получава работен лист за провеждане и 

описване на опит (експеримент) 
групова работа

2. Експеримент 1 – „Махало“ (Движение на телата и 
трептене)
Извършете опита (експеримента) според описани-
ята. Прави се махало с дължина на конеца 1м.. 
Преброяват се трептенията му за 1мин. Намалява 
се дължината на конеца наполовина. Преброяват се 
трептенията за 1 мин.
Попълнете таблицата като отговорите на въпроси-
те.
Как се промени броя на трептенията? Кое махало 
извършва повече трептения? Защо ? От какво 
зависи броя на трептенията на махалото? Къде 
може да го използваме? Напишете текст по темата 
като отговорите на въпросите. Попълнете пропус-
натата информация в текста 

експеримент, групова 
работа

3. Експеримент 2 – „Музикална линийка“ (Звук)
Извършете опита (експеримента) според описани-
ята. Около линийка се опъва ластик. В двата края се 
пъхват два молива. Дръпни ластика с пръст. 
Получава се звук. Бутни молива по-навътре. 
Дръпни ластика. Получава се друг звук.
Попълнете таблицата като отговорите на въпроси-
те.
Какъв звук чуваш в единия и в другия случай? Кога 
звукът е по-висок ? Защо? Кога звукът е по-нисък? 
Защо? От какво зависи височината на звука? Къде 
се прилага? Напишете текст по темата като 
попълнете пропуснатата информация в текста.

експеримент,
групова работа

4. След като извършат експеримента, групата попълва 
работен лист - съставя проект с таблица и отворени 
отговори.

дискусия, групова 
работа, проектен подход

5. Всяка група презентира проекта си пред останали-
те, обсъждат се резултатите, правят се изводи и 
обобщения.

групова работа, 
проектен подход

6. Учениците оценяват степента на удовлетвореност 
от работата си с помощта на индивидуални знаци, 
символи с имената им, които поставят до различен 
по цвят и значение емотикон. Те показват степента 
им на овладяване на знанията и удовлетворение от 
учебния час.

Рефлексия, самооценя-
ване
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Работен лист
Попълни таблицата

Описание на експеримента Резултат Причина Извод Приложение
1.

2.

Напишете кратък текст като попълните пропуснатото:
Когато линията или ластикът са ......................................., те трептят ................

.......................................... и произвеждат по-.................................... звук. Когато мо-
ливът се придвижи по-......................................, ластикът стана по-....................., те 
трептят по-................... и произвеждат по-............................. звук. Височината на 
звука зависи от това колко................................. предметите. Това намира прило-
жение при...............................................................................................

Урок за упражнения по математика, II клас. 
Тема: Съставни текстови задачи.

№ Дейност Иновативен метод
1. Моделиране структурата на текстова задача. 

Построй къщата на текстовата задача като подредиш 
основните части. 

групова работа

2. Разширяване на представата за видове решения на 
текстови задачи.
Всяка група получава работен лист, на който свързват 
с различни по вид линии видове решения на съставна 
текстова задача- последователно, с отделни пресмята-
ния, с един числов израз. 

групова работа

3. Учениците получават работен лист със съставна 
текстова задача като всеки в групата открива отделен 
компонент или изпълнява част от нея – условие, 
числови данни, въпрос, съкратен запис, решение, 
отговор. 

групова работа,
мозайка

4. Групите сглобяват постер с отделните проекти-изра-
ботените текстови задачи „Голямата къща на тексто-
вите задачи“. Презентират работата пред останалите 
групи.

мозайка,
групова работа, 
проектен подход

5. Самооценка- представители на групите на разменен 
принцип оценят точно, вярно и коректно изпълнена 
текстова задача на друга група като поставят разли-
чен по цвят емотикон. 

рефлексия – самооце-
няване
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Какво постигнахме?

Ежедневно и в обучение по различни учебни предмети прилагаме инова-
тивни методи. Постигаме по-добри резултати в учебния процес. Осигурява се 
интензивна комуникация между учениците в групата и между учителя и учени-
ците по време на работа. Осъществява се честа смяна на дейностите, тъй като 
докато изпълняват учебните задачи учениците действат, експериментират, 
движат се в пространството, боравят с различни материали – текстове, пред-
мети, материали. Процесът на учене е по – емоционално наситен, реално се 
осмисля и преработва информация и се постига учене в резултат от преживя-
ване, обогатява се житейският опит на учениците и се овладяват социални 
умения. Постига се рефлексия, което е свързано с осмисляне, самоанализ, 
оценка на своята дейност и поведение и върху процеса на учене. Осигурява се 
обратна връзка от учениците към учителя, което регулира взаимодействието. 

Представените уроци, построени чрез система от иновативни методи и 
техники и показват работещи успешно спрямо поставените цели уроци. Из-
ползването на иновативни методи предоставя възможност за усвояване на по-
нятията на едно по-високо, творческо равнище. Това повишава качеството на 
обучението и осигурява пълнота при усвояване на необходимите знания. Това 
се вижда от високите резултати при оценката в края на дейностите. Използва-
ната методика създава положителна нагласа у децата, изгражда интерес и мо-
тивация за работа. Обучението придобива вид на личностно ориентирано, с 
интензивност на взаимодействието и учениците са поставени в активна учебна 
позиция. Развиват се личностни и социални умения и компетентности като 
способност за критично мислене, презентационни умения, сътрудничество, 
толерантност, емпатия, самоконтрол и самооценка.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗБРАНИ  
ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В ОБУЧЕНИЕТО  

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС
Гергана П. Стоицова  

ОУ „Алеко Константинов“, гр. Пловдив

Участието на ОУ „Алеко Константинов“, гр. Пловдив в проект „Инова-
тивни училища“ от учебната 2015/2016 година стимулира промяна на методи-
те на преподаване в поверения ми клас в рамките на учебния час за развитие на 
необходимите ключови умения за успех чрез прилагане на групова работа, 
участие на родители в учебния процес и използване на ИКТ технологии. Оч-
акванията от прилагането на подобни иновации са насочени към създаване на 
позитивна среда, по-качествено обучение, повишаване на мотивацията, по-ви-
сока степен на доверие между учител-ученик-родител.

Мотивацията (Ilin, 2002) стои в основата на всяко учене, провокирана от 
желанието или необходимостта да се усвои ново знание. Мотивацията за уче-
не при учениците от начална образователна степен в основната си част е резул-
тат от провокацията на възрастните (учители и родители), които се стремят да 
убедят детето в необходимостта от образователни усилия, които имат смисъл.

Основните предпоставки, подтикващи учениците към учене могат да бъ-
дат: желание за учене, похвали и страх от провал. На по-късен етап от обуче-
нието, с увеличаване на трудностите по учебни предмети, при по-голяма част 
от учениците се наблюдава понижаване на желанието за учене и възприемане 
ходенето на училище като нещо досадно и задължително. Това поражда необ-
ходимостта от търсенето и прилагането на методически решения, наречени 
иновативни подходи, стимулиращи мотивацията за учене (Koleva, Eredzhebova 
& Moldovanova, 2016). 

Разработката има за цел, установяване промяна нивото на учебната мо-
тивация на учениците след използване на избрани иновативни подходи в обу-
чението по Български език и литература: работа по групи; използване на ИКТ; 
участие на родители в учебния процес.

Груповата работа като иновативна форма на обучение

Груповата работа на обучение значително разширява педагогическото 
общуване между учителя и учениците, от една страна, и между самите учени-
ци, от друга страна (Petrov, Stanev & Hadjipetrov, 1998). Типологията на групо-
вата учебна работа може да се изгражда върху основата на различни призна-
ци. В зависимост от това, кой признак се поставя в основата на 
класификацията могат да се обособят разнообразни видове групова работа:

 – според продължителността на функциониране на групите групи;
 – според броя на членовете на групата;
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 – според типичните особености на членовете на групата;
 – според съдържанието на изпълняваните задачи и т.н.

Най-общо структурата на груповите занятия може да се представи като 
единство от три компонента: уводна част, същинска групова работа и заклю-
чителна част. Използвам тази структура, както при диференцираната, така и 
при единната групова работа. Регламентирам времето на уводния инструктаж, 
самостоятелната работа на учениците и отчитането на резултатите. При избо-
ра и формулировката на задачите се съобразявам с изискването те да съдейст-
ват за възникване на различни мнения; да са проблемни с относително висока 
степен на трудност; да предполагат използване и осмисляне на жизнения опит 
и информацията, с която разполагат учениците.

Практиката ми показва, че по-добри и трайни резултати се постигат при 
относително постоянните групи от ученици, които работят през цялата учеб-
на година или поне един учебен срок. Постоянният състав на групата позволя-
ва учениците да се опознаят по-добре взаимно, да си изградят навици за съв-
местна дейност, като непрекъснато се усложняват задачите, които решават. 
При необходимост винаги могат да се направят промени в състава на групите.

Цели на груповата работа в урока по български език и литература:
 – формиране и усъвършенстване на уменията на учениците да говорят 

правилно и да четат изразително;
 – възприемане, осмисляне и разграничаване в практически план на ху-

дожествените текстове – приказка, разказ, стихотворение, басня и др.
Задачи:

 – формиране на умения за възприемане, осмисляне и интерпретиране с 
помощта на учителя на кратки по обем и достъпни по съдържание ли-
тературни произведения;

 – развитие и усъвършенстване на четивната техника на учениците;
 – формиране на емоционално-оценъчно отношение към герои и ситуа-

ции в литературната творба.
Дейности:

 – изготвяне на мултимедийни презентации от учителя към отделните 
уроци;

 – използване на електронни тестове за проверка и оценка знанията на 
учениците по предмета чрез електронната система на класа;

 – изготвяне на групови проекти от учениците по зададени теми от 
учебното съдържание.

Единна групова работа използвах в уроците за нови знания, а при упраж-
нения и обобщения диференцирана групова работа. За бърза проверка на зна-
нията и отношението на учениците към определен проблем прилагах метода 
„светкавица“ – при изучаване на части на речта, граматически категории. За 
събиране на информация „чрез натрупване“ използвах метода „лавина“, при 
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който учениците писмено изразяваха мнението си по зададена тема – открива-
не на художествени изразни средства в изучавано литературно произведение.

Използването на ролевите игри е чудесен начин децата да изразят в малка 
група собственото си отношение към определен проблем с учебна цел. Мето-
дът помага на учениците да покажат скритите си чувства и да обсъждат про-
блеми, които ги вълнуват. Подходящ е за формиране на умения за адекватна 
реакция в определена ситуация, за „усещане“ поведението на хора и герои 
(Gurova, Bozhilova, Valkanova, & Dermendzhieva, 2007). 

Силен емоционален заряд носят драматизациите, които като ролевите 
игри дават възможност за възпроизвеждане на определен сценарий под фор-
мата на монолог, диалог, пантомима. След драматизация на избран текст (в на-
чален етап това най-често са приказките), се извършва коментар и се извежда 
поука, свързана с реалността.

В обучението по четене груповата работа дава възможност:
 – на учениците естествено и непринудено да изказват собственото си 

мнение за творбата, героите, автора;
 – на четящите по-успешно да провокират интереса на съучениците си 

към книгата като цяло;
 – да се нарушава шаблонът в урока по четене.

Идеята е чрез групова работа творчески да се интерпретира всяка твор-
ба, да се търси връзката автор-книга-тематика-жанр-герои. Чрез създаване и 
поддържане на интерес към художествената творба и емоционална атмосфера 
при работа в групите постигнах:

 – по-пълно осмисляне на произведението;
 – емоционално съпреживяване от учениците на творбата;
 – развитие на творческото им въображение;
 – подобряване на общуването между тях;
 – усъвършенстване на четивната техника на учениците.

Използване на ИКТ

Използвам компютърните презентации в часовете по Български език и 
литература, за да разнообразя и представя по интересен начин учебното съ-
държание с идеята учениците да бъдат активни участници в неговото усвоява-
не. Игровите похвати и форми улесняват възприемането на конкретното съ-
държание на литературното произведение. В изготвените презентации са 
използвани: гатанки; картинни ребуси, кръстословици, словесни верижки. 

Разработената електронна система на класа може да се категоризира като 
под помагащ дейността на учителя виртуален инструмент, осигуряващ опреде-
лена степен на иновативност в процеса на обучение (Stoitsov & Stoitsova, 
2017). 
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Фигура 1. Тестова функционалност

До момента функционалността, свързана с учебната дейност осигурява:
 – достъп до тестове за отчитане нивото на усвоените знания (фигура 

1);
 – стимулиране читателската активност на ученика (фигура 2);
 –

Фигура 2. Спечелени символични награди

 – статистическа информация, базирана на натрупаните данни за всеки 
ученик от проведена учебна дейност;

 – класиране, подреждащо учениците по степен на обща успеваемост от 
всички направени тестове по предмета, зададена чрез формулата:

 – участие на родителите като партньори в учебния процес. 
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Фигура 3. Въвеждане на прочетени произведения

Дейностите, свързани с включване на родителите към училищното обу-
чение могат да се класифицират в следните направления:

 – ангажиране на родителя със създаване на профил на ученика;
 – своевременно информиране на родителя за състояли се учебни дей-

ности и постигнати резултати от ученика. На електронната поща на 
родителя, с която е създаден профила на ученика, се изпраща автома-
тично информация за постиженията на детето му. Поддържа се и въз-
можност за изпращане на съобщения по инициатива на учителя;

 – четене за удоволствие, съвместно с родители (фигура 3).
Използването на виртуалния инструмент мотивира учениците, защото:

 – формира умения за изпълнение на инструкции с цел подобряване на 
резултатите от учебната работа.

 – те приемат спокойно своите успехи и неуспехи, защото виждат обек-
тивно оценяване;

 – възприемат като значими своите резултати и виртуални награди.
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Участие на родители

През учебната 2018/2019 година родителите на четвъртокласниците се 
включиха в различни инициативи, свързани с насърчаване на четенето: „Мое-
то семейство чете“, „Моята любима детска книга“, „Вълшебството на книгата“. 
С тяхно участие бяха проведени уроци по литература, използвайки работа по 
групи и електронната система на класа чрез мобилни устройства. Всеки роди-
тел представи пред учениците в групата своя любима детска книга, като ги мо-
тивира да я прочетат и добавят в електронния си профила. Резултатите от про-
ведена електронна анкета в края на инициативата „Моето семейство чете, 
защото …“ са показани на фигура 4.

Фигура 4. Анкета към инициативата „Моето семейство чете“

Оценка на резултатите от проведено педагогическо 
изследване

През учебните 2017/2018 и 2018/2019 години беше проведено педаго-
гическо изследване с ученици и родители от ОУ „Алеко Константинов“, гр. 
Пловдив с цел, установяване промяна нивото на учебната мотивация след из-
ползване на посочените иновативни подходи – работа в група, използване на 
ИКТ и участие на родителите в учебния процес.

Методология на изследването
Изследването е насочено към установяване на въздействието на избрани-

те иновативни подходи върху мотивацията на учениците от 4 клас на ОУ „Але-
ко Константинов“. Включените в анкетите въпроси обхващат вътрешната и 
външна мотивация на учениците (Gordeeva, Sychev & Osin, 2014).
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За провеждане на предприетото проучване бяха разработени и използва-
ни три варианта на анкети, съдържащи общо 16 въпроса: 

 – Анкета, измерваща началната мотивация – 5 въпроса;
 – Анкета за проучване на мотивацията при работа в група – 5 въпроса;
 – Анкета за проучване на мотивацията при използване на ИКТ и учас-

тие на родителите в учебния процес – 6 въпроса.
Работна хипотеза
Използването на избрани иновативни подходи за обучение – работа по 

групи, използване на ИКТ и участие на родителите в учебния процес – пови-
шава нивото на учебната мотивация на учениците от 4 клас в ОУ „Алеко Кон-
стантинов“ в часовете по Български език и литература.

Обработка и анализ на резултатите
Анкетирането беше проведено за часовете по Български език и литерату-

ра. Получените резултати са обработени с програмата SPSS на IBM. За означа-
ване на видовете анкети се използват съкращенията: начална мотивация (НМ), 
мотивация при работа по групи (Мгр), мотивация при използване на ИКТ и 
родителско участие (МИКТ).

Вариационен анализ показва, че има разлика в средните балове на трите 
варианта на проведените анкети по Български език и литература:

Мгр(Mean) – НМ(Mean) = 0.9423 МИКТ(Mean) – НМ(Mean) = 2.1538.

Проверката за нормално разпределение на резултатите чрез тестовете на 
Колмогоров-Смирнов и Шапиро-Уилк, връща стойности за Sig. (степента на 
значимост) под 0.05 (0.000), което е достатъчно условие за приемане на алтер-
нативната хипотеза за не нормалното разпределение на обработваните резул-
тати.

Сравненията при двойките Мгр(БЕ)–НМ(БЕ) и МИКТ(БЕ)–НМ(БЕ) 
са направени с непараметричния T-критерий на Уилкоксън (Wilcoxon Signed 
Ranks Test), където за Asymp.Sig.(2-tailed) (степен на значимост) се получава 
стойността ,000.

На базата на тези резултати (степен на значимост < 0,05) може да се на-
прави заключението, че разликите между баловите стойности при двойките 
Мгр(БЕ)–НМ(БЕ) и МИКТ(БЕ)–НМ(БЕ) не се дължат на случайност, а е 
резултат от приложените иновативни подходи. С други думи се потвърждава 
работната хипотеза за предмета „Български език и литература“.

Изводи и оценки

Проведено е педагогическо изследване с ученици и родители от 4 клас от 
ОУ „Алеко Константинов“, гр. Пловдив с цел, установяване на промяната на 
нивото на мотивация на учениците след използване на избрани иновативни 
подходи за обучение – работа по групи, използване на ИКТ и участие на роди-
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тели в учебния процес.
Получените резултати са оценени чрез софтуера SPSS на IBM за анализ 

на резултати от изследвания, използвайки T-критерий на Уилкоксън за две за-
висими извадки за отхвърляне на допускането за случаен характер на резулта-
та;

На базата на горепосочените действия и получени резултати могат да се 
направят следните заключения:

Резултатите от проведените анкети по предмета „Български език и лите-
ратура“ показват значима разлика в нивото на учебната мотивация.

Анализът потвърждава работната хипотеза, че използването на избрани 
иновативни подходи за обучение – работа в група, използване на ИКТ и учас-
тие на родители в учебния процес – повишава нивото на учебната мотивация 
на учениците от 4 клас в ОУ „Алеко Константинов“ по Български език и лите-
ратура.

Допълнително направеният сравнителен анализ между иновативните из-
вадки показва, че учебната мотивация при използване на ИКТ и участие на 
родители е сравнително по-висока, отколкото същата при работа в група.

Заключение

Основната хипотеза на изследването, че използването на избрани инова-
тивни подходи за обучение – работа по групи, използване на ИКТ и участие на 
родителите в учебния процес – повишава нивото на учебната мотивация на 
учениците от IV клас в ОУ „Алеко Константинов“ в часовете по Български 
език и литература беше потвърдена от резултатите на проведения педагогиче-
ски експеримент.

Получената обективна информация доказва смисъла на иновациите в на-
чален етап на ОУ „Алеко Константинов“.
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ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРИРОДНИ НАУКИ 
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Моника Д. Тенева 
ОУ „Райна Княгиня“, гр Пловдив

Основните ключови компетентности в областта на природните науки 
включват познаване на основните принципи в природата, „умения за подкрепа 
на устойчиво развитие и за здравословен начин на живот“, екологична култура, 
отговорност на всеки ученик към собственото и общественото здраве, към 
природната среда и нейното опознаване. 

 Създаването на интерактивна среда на учене и прилагането на иноватив-
ни подходи, методи и техники са най-важната стъпка в съвременната класна 
стая. Иновациите в моята практика на учител по биология и здравно образова-
ние са насочени към подобряване на образователните резултати на учениците. 
Това означава те да могат да експериментират, да наблюдават, да откриват, да 
изказват предположения, да обясняват и да се аргументират.

Всички прилагани иновативни дейности са насочени към повишаване 
мотивацията на учениците и поставяне на взаимоотношенията „учител – уче-
ник“ на основа на взаимодействие, взаимосвързаност и изграждане на ценнос-
ти. Американският математик Пол Халмош споделя позиция „Не проповяд-
вайте фактите, а стимулирайте дейността“.

Проектно-базирано обучение

Прилагане на проектно-базирано обучение в учебния час за всеки учител 
в началото е предизвикателство. В часовете по биология и здравно образова-
ние разработваме проекти, като сме обособили следните етапи: Формиране на 
екипи (групи), изготвяне на план за работа, срокове, обсъждане на източници 
(интернет, научнопопулярна литература), разпределяне на задачите в екипа 
въз основа на техните желания и възможности, обсъждане и обобщаване на 
събраната информация, уточняване на начина по който ще бъде поднесена ин-
формацията (доклад, изложба, презентация и др.), изработване на интересни 
въпроси, чрез които да се провокира класа, представяне на проектите, оценя-
ване и обратна връзка.

Обучение чрез сътрудничество - групова работа 

Една от основните концепции в обучението по природни науки е из-
граждане на умения за работа в екип. При използването на груповата работа в 
часовете по природни науки става по-шумно, по-трудно се организира учеб-
ния час и още по-трудно се оценява. Но работата в екип създава атмосфера на 
сигурност, коректност, неподправеност във взаимоотношенията между члено-
вете на групата. Проявяват се по голяма инициативност, доброжелателност и 
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добронамереност, създава се атмосфера на равнопоставеност и безусловно 
приемане на другите, учениците си помагат и напредват по-лесно. Обстанов-
ката е творческа. За да преодолеем констатираните първоначално проблеми 
въведохме правила и скала за оценка и самооценка 

Мултидисциплинарно учене – междупредметни връзки 

Те са средство за получаване на трайни и задълбочени знания, за изграж-
дане на добър понятен апарат, защото интегрират методи от един учебен пред-
мет в друг, допринасят за изграждане на рутинни умения и навици. Намират 
приложение в часовете по Природни науки – използват се знания от биология, 
химия, физика, география, Човекът и природата, литература, изобразително 
изкуство и др. Примерни задачи: Изразяване схематично плодовитостта при 
бозайници, изразяване зависимостта между температурата на водните басей-
ни и броят на организмите в процентно съотношение и др. В 6-ти клас раз-
глеждаме костите като лост от I и II ро (връзка с физика), химичния състав на 
костите(връзка с химия), пропорции в човешкото тяло (връзка с математика и 
изобразително изкуство).

Изследователска дейност- учене чрез изследване, чрез 
правене 

Тя е най-интересната и най-харесвана. Въвлича и ангажира учениците. 
Повишава активността им. Дава възможност да учат пълноценно, да експери-
ментират, наблюдават, откриват, да изказват предположения. Прави учениците 
отговорни и развива умения за учене в екип. 

Какво постигнахме?

 – Осигурена възможност да прилагаме ИКТ в учебните часове 
В ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив има възможност във всяка класна стая 

да се използват електронните учебници, да се използват IT технологии – 
Google presentation Google classroom, QR code, Youtube, мултимедийни пре-
зентации, схеми, диаграми, работа с интерактивна дъска, работа със сайта „Уча 
се“, онлайн тестови игри Kahoot, софтуерни продукти и др. Моята практика в 
последните три години включително и като базов учител показва еднозначно, 
че учениците очакват ние, техните учители да използваме активно и всеки час 
ИТ. Като резултат се повишават мотивацията за учене, устойчивостта на вни-
манието, интегрират се знания от други науки. Дават добри възможности за 
онагледяване и възприемане. Подсилват интереса към науката и дават възмож-
ност за самообучение.

 – Формираме умения, постигаме по-висока степен на удовлетвореност 
и мотивация за активно участие в учебния час

Чрез прилаганите иновативни методи на работа отчитаме, че се повиша-
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ва любознателността и мотивацията за учене. На практика се дава възможност 
ученикът да стане активен субект в процеса на обучение. Формираме умения 
за екипна работа, учене чрез правене, наблюдение и откриване, сравняване и 
анализ, правене на изводи, извършване на експерименти по предварително за-
даден алгоритъм, спазване правила за безопасна работа. Усъвършенствахме 
заедно прилагането на знания и умения за здравословен начин на живот, оказ-
ване на първа помощ и опазване на околната среда. За учениците, използване-
то на иновативните методи и средства носят радост, удовлетворение, усещане 
за значимост, желание за учене.
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„ПРЕДСТАВИ СИ, ЧЕ...“ 
ИЛИ УЧЕНЕ ЧРЕЗ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РОЛЯ

Ели Иванова,Мирослава Чалъкова 
СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив

 „Разкажи ми и аз ще го забравя, 
покажи ми и аз ще го разпозная, 
остави ме да го преживея и аз ще го разбера.“

Конфуций

Превъплъщение!

ЗАЩО?

 – За създаване на активно учене
 – За стимулиране на критическо и самостоятелно мислене
 – За пробуждане на любопитството

А защо децата да учат активно? Защо да стимулираме критическото и са-
мостоятелното им мислене? Защо да пробуждаме любопитството им? 

„Госпожо, не разбирам разликата между славяни и прабългари!“, „Какво 
означава тази трудна дума селскостопански животни? Как да я разбера?“, „За-
труднявам се да науча урока си!“, „Искам да се науча да чета, но ми е много 
трудно“, „Не мога да разбера какво трябва да запомня!“, „Научих го наизуст, но 
нищо не разбирам.”

Важно ли е да искаме учениците да запомнят голям обем от информация, 
или е важно да изградим умения за набавяне и селектиране на нужната такава, 
за нейното осмисляне, за нейното творческо приложение? 

Нашата цел е знанието да придобие индивидуална ценност за ученика. 
Умението за критическо мислене е необходимост за нашите ученици, защото 
то е ключово умение в живота.

В основата на нашата разработка е идеята за когнитивното развитие, кое-
то залага не на трупането на информация, а на търсенето, на самостоятелното 
построяване на значения и на индивидуален познавателен образ на действи-
телността.

В съвременното общество критическото мислене се цени високо и се 
превръща в главна цел на училището. То се определя като умение да се мисли 
чрез решаване на проблеми и да се намира изход от различни ситуации, като се 
прави разлика между факти и мнения. 

Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот също 
акцентира върху нуждата от критическо осмисляне на проблемите и от фор-
миране на умения за тяхното решаване [1].

Стандартите на учебните програми разкриват, че от ученика преоблада-
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ващо се изисква да извършва умствени операции без елемент на критическо 
мислене: той трябва да „назовава“, „описва“, „разпознава“, „илюстрира“, „избро-
ява“, „проследява“, „познава“. Решихме, че е необходимо да провокираме у на-
шите ученици критическо мислене чрез различни стратегии. 

Критическото мислене, като всяко друго, се осъществява в понятия, съж-
дения и умозаключения посредством основните мисловни операции: анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, абстракция и конкретизация. Мисленето – и 
критическото мислене в частност, се намира в пряка връзка с усещанията, въз-
приятията, представите и паметта. 

Обикновено критическото мислене се свързва с решаването на задачи. 
То е по-творческо, задължително е свързано с интелектуално усилие и има 
продуктивен характер. 

Мнозина изследователи сочат като дефинираща черта на критическото 
мислене тълкуването и оценяването на информацията [2], като се тръгва от 
постановката, че информацията е отправна, а не крайна точка в образовател-
ния процес. Близко до това стои виждането, че критическото мислене е про-
цес, свързан с подкрепянето или отхвърлянето на дадено предположение на 
базата на доказателства [3]. 

Под критическо мислене Д. Клустер разбира самостоятелното мислене 
– способността да се формират собствени идеи, ценности и убеждения [4]. 
Реймънд Никърсън изтъква, че „със или без специално обучение, всеки мисли“, 
но хората трябва да бъдат учени „да мислят по-ефективно: по-критично, по-ко-
херентно, по-творчески, по-дълбоко, отколкото го правим обикновено“ [5]. 

Критическото мислене е онази пресечна точка на учебните предмети, къ-
дето се повдига проблемен въпрос, проучват се различни източници на инфор-
мация, правят се анализ и оценка на изложените в тях чужди и собствени тези, 
изразява се лична позиция, привеждат се аргументи в нейна защита, предлага 
се решение на проблем. Когато търсят отговор на проблемен въпрос, поставен 
във връзка с учебния материал, учениците извървяват същия мисловен път, 
който изминават и при решаване на проблемен въпрос от друга образователна 
или житейска сфера. Колкото повече проблемни въпроси решава ученикът, 
толкова по-голямо основание имаме да допуснем, че в друга проблемна ситуа-
ция той ще има повече шансове за успех, отколкото някой свой връстник, кой-
то не е преминал през подобен мисловен тренинг. 

В пряка връзка с активната позиция на ученика в образователния процес 
се намира критическото мислене. Учител, който иззема словото за себе си, 
обикновено има ученици, неспособни да отговорят на въпрос с повече от ед-
на-две думи, опитвайки се да уцелят „верния“ отговор. Ученикът, привлечен за 
активно участие в урока, има неизмеримо по-голям шанс да развие умения за 
критическо мислене. 

В практиката на училището трябва да функционират стратегии, адекват-
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ни на изискванията на времето. В този смисъл все по-категорично се очертава 
необходимостта от приложение на учебни методи, насърчаващи активното 
учене. Това е предпоставка за качествено образование, за формиране на лич-
ности, притежаващи адекватни съвременни характеристики – адаптивност, 
комуникативност, предприемчивост, умение за контрол и самоконтрол.

Да се учи активно означава да се учи самостоятелно - чрез опита, чрез 
решаване на проблеми, в партньорство с другите. При активното учене се 
включват разнообразни по форма и съдържание дейности, но всички те пред-
поставят условия за повишаване качеството на ученето чрез въвличане на уче-
ниците в активна учебна дейност, подпомагаща конструирането на собствено-
то знание. 

Въпроси, които си поставяме

Как ние опитахме да изградим критическо мислене? 
Как децата чрез влизане в роля учиха активно? 
Как, поставяйки ги на мястото на друг и провокирайки ги да разсъждават 

от името на друг, ние им помагаме да развият своя аналитичен и творчески ум?
Какво направихме?
Нека си представим, че сме редактори, архитекти, писатели, супергерои 

и какво ли още не, и така да създадем умения за критическо мислене, защото те 
са ключови умения в живота?

Учениците като изследователи в часовете по Околен свят
 ○ Урок на тема: „Природни бедствия“

Представи си, че си изследовател. Ти и малката ти сестра сте сами вкъщи 
и изведнъж усещате силен трус. Всичко около вас започва да се люлее, предме-
тите падат от рафтовете, мебелите се местят. Чувате гласовете на съседите и 
разбирате, че сте в проблемна ситуация. Какво ще направите?

Децата бяха разделени на четири групи – земетресение, пожар, наводне-
ние и спасители. След като казусът беше поставен, учениците разполагаха с 
определено време за обсъждане и обмисляне на варианти за справяне със съ-
ответното природно бедствие. Децата от групата на спасителите дадоха насо-
ки, отбелязаха пропуските и предложиха още начини за излизане от проблем-
ната ситуация. По този начин децата придобиха много нови и устойчиви 
знания, свързани с поставената тема.

 ○ Урок на тема „Сравнявам диви и домашни животни“:
Представи си, че си изследовател и ... кравата на баба се е загубила на по-

лето; или по време на разходка в гората намираш малко вълче и го взимаш на 
село при баба и дядо; или докато играеш в парка, откриваш ранено гълъбче и 
го носиш вкъщи. Какво ще се случи? Децата бяха разделени на три групи. 
Предварително бе зададена задача да изработят проекти за диви и домашни 
животни и домашни любимци. След поставяне на казуса и определено време за 
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обсъждане на задачата, те трябваше да изкажат мнение какво се случва с жи-
вотните. Така сами достигнаха до знанията за различията между животните, 
условията им на живот, кой се грижи за тях, кой помага за отглеждане на мал-
ките им, кой помага за отглеждането им.

Да създадем статия и да бъдем редактори 

Извършването на изследователска дейност в урока не изисква часове пла-
ниране, не се нуждаем от нещо твърде специално. Всичко от което се нуждаем, 
са любопитни умове и няколко прости стратегии. Учениците бяха разделени 
на групи и вместо обикновен урок по български език и литература за развитие 
на речта, децата влязоха в ролята на редактори във вестник и така създадоха 
своите съчинения. Всяка от групите представи написаните „статии“ за всеки-
дневника, които в последствие бяха издадени. Редакторският екип се справи 
чудесно със задачата и целите в урока бяха постигнати.

Да бъдем архитекти в часа по математика

Излизайки от всекидневната си роля на ученици, поставяйки се на място-
то на някой друг, децата по-лесно усвояват, достигат до нужните им знания и 
умения. Проведохме един различен урок по математика за геометричните фи-
гури, в който децата бяха архитекти в голяма строителна фирма. Учениците 
бяха разделени на групи и имаха поставени различни видове задачи, които им 
бяха нужни за да успеят да създадат своя проект на сграда. Децата чертаха, 
смятаха и плануваха бъдещата строителна дейност. Така затвърдиха знанията 
си по изключително вълнуващ начин.

Историк съм аз

Твърде многото исторически факти в часовете по Човекът и обществото 
сериозно затрудняват учениците, но това не е проблем за един уредник в му-
зей. Всяко дете подготви свой проект за велик българин, който представи пред 
ученици от съседен клас в нашия импровизиран Исторически музей. Децата, 
поставени в тази роля, научиха много, участваха активно и показаха своите 
знания, но не по стандартния начин, а през позицията на друг.

ИГРИ

Игри „Разгадай шифъра“ и „Домино“
Четенето е едно от основните умения, които развива всеки първоклас-

ник. Но как да бъде то по-забавно, лесно, интересно? Като четем например по 
даден шифър, влизаме в ролята на откриватели, играем домино. „Разгадай ши-
фъра“ е игра, в която децата четат думи с помощта на картинка, която е част от 
думата, а останалата е написана с букви. Или всяка буква отговаря на опреде-
лена цифра. „Домино“ е продиктувана от правилата на детската игра – едно 
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дете казва дума, а всяко следващо - нова дума, започваща с последната буква на 
предходната. Доминото се разваля, ако детето не успее да продължи. А така не 
само се учим да четем, а заучаваме нови думи. Обогатява се речниковия запас 
на първокласниците. Включват се с готовност и тези, които изпитват затрудне-
ния при стандартно четене. А какво по-хубаво от това, всички деца да са щаст-
ливи, защото са успели?!

„Шест мислещи шапки на Е. де Боно“
Влизайки в различни роли, учениците решаваха проблемни ситуации и в 

часовете по Човекът и природата, тема на урока: „Животът във водата“. Целта 
на шестте шапки е чрез тях да се намират нови аспекти на проблема и нови 
негови решения. След поставяне на темата на дискусията, която беше свързана 
със замърсяването на водите, всяко дете получи различен цвят шапка. В зави-
симост от нейната специфика децата имаха за задача да говорят от различни 
позиции, а именно: 

 – Информационната бяла шапка 
 – Мениджърската синя шапка
 – Емоционалната червена шапка
 – Креативната зелена шапка
 – Оптимистичната жълта шапка
 – Негативната черна шапка

За да развиваме критическото мислене, учим децата да видят нещата от 
друг ъгъл, от различни гледни точки. Да си представят проблема и да намерят 
най-оптималния начин за решаването му. Това постигнахме чрез Де Боно и 
неговите шест мислещи шапки.

„Снежинка улови и думичката прочети!“ и „Голяма бъркотия!“
Снежинки тук са долетели
и сега се разпилели.
Ти една си улови
и думичката прочети!

На листчета са написани думи. Всяко дете улавя едно и прочита думата. 
При въпрос Кой улови снежинка с дума, означаваща ............., отговаря ученик, 
хванал тази снежинка. Децата усвояват звуко-буквения състав на думите. Кол-
ко нови думи учим така!

А колко трудно е за някои деца да съставят изречение! Много лесно е да 
работим с учениците, които се справят. А онези, на които им е трудно? Как да 
им помогнем? „Голяма бъркотия“ е игра за усвояване на правилния словоред. 
Всяко дете получава индивидуален плик с разбъркани думи, които трябва да 
подреди в изречение. Трудността на задачата е според възможностите на от-
делните ученици. В друг вариант учениците са разделени на групи и заедно 
подреждат думите. Така и тези, които изпитват затруднения, са доволни, че са 
помогнали за справяне с общата задача на групата.
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Математическо „Не се сърди човече“ и „Цветна математика“ (Кси-
лофон)

Не се сърди и задачите реши! Или пък цветна математика? Може ли ре-
шаването на задачи да е забавно, лесно? Любимата детска игра „Не се сърди, 
човече!“ се превърна в Математическо Не се сърди, човече. Играе се със зарче 
и пионки, които се местят в зависимост от хвърленото число. Но във всяко от-
деление има задача. На бели капачки са записани отговорите. Печели този, 
който пръв достигне отново до стартовата линия и е решил всички задачи вяр-
но по пътя си. „Цветна математика“ – учениците оцветяват няколко квадратче-
та в тетрадките си с различни цветове. След това се задава цифра за всеки цвят. 
Например син, червен, зелен ..., отговарят 9, 7, 3 ... Червено плюс синьо; зелено 
плюс червено... Вниманието на децата е ангажирано, те развиват своите уме-
ния и владеене на фактите.

Училището – моят дом!
Без доброта и позитивна среда не бихме могли да постигнем резултати в 

учебната дейност. И ето работата ни в тази посока:
 ○ Какво мислиш за мен? Напиши го на гърба ми! 

Учениците в непринудена обстановка имаха възможността да покажат 
своите симпатии и да споделят качествата, които притежават съучениците им. 
Всеки от тях остана много удовлетворен и щастлив след приключването на 
това предизвикателство – целта беше да почувстват принадлежността и важна-
та си роля в нашето малко общество – класа.

 ○ Да си подадем ръка! 
Всеки един ученик имаше за задача да изтегли листче с предизвикател-

ство, което да изпълни с избран от него съученик. Децата играха, рисуваха, 
пяха, танцуваха, забавляваха се, прекараха щастливи мигове заедно и се спло-
тиха още повече, което беше и нашата цел. 

 ○ Прави това, което кара някого да се усмихва, и си вземи безплатна 
усмивка. Направихме табла с емотикони и усмивки, които може 
всеки да си откъсне за себе си и дари на свой приятел.

Представи си, че... ... мама е учител 
„Ех, сбъдна се моята детска мечта да бъда учител“ – каза една майка, кога-

то представихме Календар на родителя. Ден на Християнското семейство, 
Рождество Христово, Първи март, Великден, 24 май. Родителите представиха 
празника пред класа по предварително подготвен график. Заедно с децата те 
играха, четоха, рисуваха, учеха, изработваха тематични предмети, забавляваха 
се и всичко това в незабравимия час, в който родителите са учители. Така вклю-
чихме всички родители. И ето един полезен и различен начин дете и родител да 
се погледнат в различна светлина.

Представи си, че си артист...
 Представи си, че можеш да промениш света; представи си, че можеш да 
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помогнеш на някого. Ние го направихме, организирайки концерт за набиране 
на средства в помощ МБАЛ Пловдив. Учениците бяха артисти, певци, танцьо-
ри. Изпитаха огромно удовлетворение от това, че бяха полезни. Това беше на-
шият начин да запазим доброто у децата. 

Представихме нашия начин за работа с деца в първи и трети клас. И в 
двете паралелки има деца със специални образователни потребности и обучи-
телни затруднения; деца, които нямат нужната предучилищна подготовка. 
Всички наши дейности: разсъждаването от името на друг, решаването на казу-
си чрез проблемни ситуации, образователните игри научиха децата да мислят 
самостоятелно, да работят в екип, да бъдат активни, по-творчески, да достигат 
сами до необходимата им информация, ученето да бъде техен стремеж. Учене-
то се превърна в желана дейност, достъпна и лесна за всички.

Правим това, за да мотивираме учениците и да се опитаме да създадем 
невероятни хора – активни, вдъхновяващи, креативни и устойчиви. 
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