
Фокус за успешна промяна –
иновациите в училище

26.11.2019г.



 https://www.youtube.com/watch?v=Cx5aNwnZYDc






Време е за изкуствен интелект

Изкуственият интелект - AI е 
новата технологична граница, за 
контрола върху която се борят 
компании и цели държави.

Според  доклад на McKinsey, 
холдингът Alphabet (в състава на 
който е Google) е инвестирал 
приблизително 30 милиарда 
долара в разработката на AI 
технологии.

Baidu, китайският еквивалент на 
Alphabet, вложи 20 милиарда 
долара в AI още през 2017г.



Дигитална трансформация

Как ще изглежда класната стая на бъдещето?

Как изкуственият интелект и интернет ще променят 
света ?



Технологиите в образованието 

 https://www.youtube.com/watch?v=uZ73ZsBkcus

https://www.youtube.com/watch?v=uZ73ZsBkcus







ФОКУС ЗА УСПЕШНА ПРОМЯНА –
ИНОВАЦИИТЕ В УЧИЛИЩЕ

Фондация „Световен образователен форум България“ работи 
активно от учредяването си през 2015г. за въвеждането на иновации 
в училищното образование. 

Свързващите думи в ежегодните  инициативи на фондацията:

иновации

менторство умения

технологии

партьорство



Какво направихме?

 ЕЖЕГОДНИ ИНИЦИАТИВИ НА ФОНДАЦИЯТА 

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

- През юни 2016 г. се проведе международна конференция на тема 
„Образователната система през 21 век – иновативни подходи за 
качествено образование“. 

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

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

- Петата годишна инициатива - международна конференция през ноември 
2019 г. на тема „Как да бъдем иновативни в училище“. 

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

http://www.wefbulgaria.com/


Какво направихме?

 УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИ 
ДИРЕКТОРИ/ ESHA/

Втората посока на активност е участието на членове на Световен 
образователен форум България в международни конференции на 
Европейската асоциация на училищни директори /ESHA/, които се 
провеждат на всеки две години. 

През 2016 г. организирана група от училищни директори и зам.-директори 
и учители участваха в конференцията на ESHA в Маастрихт, Холандия. 

През октомври 2018 г. членове на фондацията посетиха Талин, Естония, 
където основна тема на конференцията беше иновациите в 
образованието.

Очакваме следващата международната конференция през 2020г., която 
ще бъде в Кипър.







Какво направихме?

 ОБУЧЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДЕН ОБМЕН

От 2018 г. месец април стартира ежегодно обучение във Финландия, 
организирано от фондация Световен образователен форум. 

То включва обучение на членове на организацията – директори, зам.-
директори, експерти и учители в Националната агенция по образование 
на Финландия и посещения на две учебни заведения в Хелзинки по 
избор. 

От 2020 г. предстои да се организират обучения с обмен на добри 
практики и в други страни по програма на Европейската асоциация на 
училищни директори.



Какво направихме?

 ТЕМАТИЧНИ ЕКСПЕРТНИ АНАЛИЗИ И АНКЕТИ

Две анкети са проведени онлайн с членовете на фондация „Световен 
образователен форум България“ 

– през 2018 г. темата е преждевременно напускане на училище,

- 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 предложения 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. 



Какво направихме?

 ПЕТГОДИШЕН ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА“ – РЕАЛИЗИРАНИ 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ В 14 ПЛОВДИВСКИ УЧИЛИЩА.

 КНИГА “КАК ДА БЪДЕМ ИНОВАТИВНИ В УЧИЛИЩЕ” – ОБОБЩАВАЩИ 
ПОСЛАНИЯ, СПОДЕЛЕН ОПИТ И РЕФЛЕКСИЯ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТА



Проект „ Иновативни училища“

 Проектът стартира през 2015 година по инициатива на фондация 
„Световен образователен форум България“, и се изпълнява 
съвместно с Община Пловдив, като през 2018 г. като партньор се 
включва и ПУ „Паисий Хилендарски“. 

 В проекта са включени 14 общински училища с над 600 учители

 Целевата група е съставена от училища - членове на Световен 
образователен форум България.



Концепцията на Проекта „ Иновативни 
училища“

 Стимулираме  вътрешна, съдържателна реформа в образованието 
чрез иновации в училище

 три основни елемента на промяна:

- организацията на средата на обучение, 

- методите на преподаване в рамките на учебния час 

- активно прилагане на съвременни информационни технологии. 

https://www.youtube.com/watch?v=B1bOIcnVI3g








Проект ” Иновативни училища”
2015г. - 2019г.

ЦЕЛИ:

 Училище: Да изградим професионална общност от иновативни училища

 Учители: да подкрепим учителите чрез тематични обучения и обмен на 
добри практики да бъдат активни и отговорни,  да знаят как да променят 
организацията и методите на преподаване.

 Ученици: Всички да бъдат активно  включени в учебния процес постоянно,  
да се повиши мотивацията им, да се развият техните умения за анализ, 
презентиране, позитивно общуване, работа в група и да се подготвят за 
успешната си реализация след 10-15 години във високо технологично 
общество. 



Малко статистика:
 През 2015г. бяха обучени първите 100 учители и 8 директори, а в рамките на целия 

Проект общо – 750 учители и 14 директори. 

За петгодишния период са обхванати над 5000 ученици от различни образователни 
степени – начална, прогимназиална и гимназиална.

През 2015г. са обхванати 2148 ученици, през следващите  три години броят им 
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. 

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

 99 % от обучените учители вече намират категорична връзка и констатират 
положителна промяна след прилагане на групова работа и проектно–базирано 
обучение върху взаимоотношения между учениците, тяхната мотивация, активност и 
успеваемост.

Това е много знаков успех за целите на Проекта. 



Стимулирахме училищата да създават нова организация 
на средата на обучение:

 Обновяване на МТБ 

 Аранжиране по нов начин на пространството в 
класната стая и в училището

. 

Проект “ Иновативни училища”-
Промяна в действие



Проект“ Иновативни училища”-
Промяна в действие

Обучихме и подкрепихме учителите да променят методите си  на 
преподаване 

Част от обучителните теми:

 Как да развиваме необходимите ключови умения за успех през XXIвек

 Как да прилагаме иновативни методи и техники на преподаване 
включително  проектно-ориентиран подход и групова работа в рамките на 
всеки конкретен учебен час

 Как да използваме активно облачни технологии, образователни портали и 
електронни учебници

 Коучинг, лидерство, менторство







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 обучение, 

 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, 

 реализирани иновативни практики,

 брой инициативи. 



Анализ на постигнатите резултати
Всички обучените учители са споделили свои иновативни уроци 

като са описали своя опит в следната обща структура:

 използваните методите на работа 

 прилаганата от тях иновация

 конкретни стъпки при планиране на урока

 възможни трудности 

 използване на ИТ като средство  за стимулиране ученето на 
учениците

 осигуряване на ефективна обратна връзка

 създаване на условия за групова работа, проектно-базирано 
обучение

 използване на различни видове оценяване, включително формиращо 
оценяване.



Качествени и количествени показатели –
анкетно проучване през 2019г.

 Създадени условия в класната стая за работа чрез иновативни методи 

Всички училища са направили в голяма степен нужните инвестиции в материалната база, 
както и са намерили за това нужната допълнителна  подкрепа от Община Пловдив. 

Само 10 % от анкетираните учители са отговорили, че  считат създадените условия в класната 
стая за работа чрез иновативни методи в малка степен удовлетворяващи. 

 Прилагане на групова работа и проектно-ориентирано обучение в 
учебни часове.

Ранжирането на отговорите на въпроса прилагате ли групова работа  и проектно ориентиран 
подход в учебните часове е следното:

68 % от анкетираните  учители са отговорили – да

26%  са отговорили - в голяма степен

6%  са отговорили - в малка степен

Няма такива, които да не  ползват тези иновативни методи. 



Качествени и количествени показатели –
анкетно проучване през 2019г.

 Връзка между регулярно прилагане на иновативни методи на работа 
и качествен учебен процес

Ранжирането на отговорите на въпроса смятате ли, че регулярното  прилагане 
на иновативни методи на работа води до по- качествен учебен процес е е 
следното:

82 %т анкетираните учители са отговорили – да

27%  са отговорили  - в голяма степен

1 %  - в малка степен

Никой не е дал  отговор - не. 

 Брой ученици, с които обучените учители работят иновативно.

Приблизително 5000 ученици от различни образователни степени  - начална, 
прогимназиална и гимназиална са включени в проекта чрез иновативните 
уроци, които обучените учители са разработили.



Качествени и количествени показатели –
анкетно проучване през 2019г.

 Използване на ИТ по време на час
Всички  обучени учители използват ИТ  по време на учебните часове, 
като това не е през цялото време.  Сред описаните средства и техники 
са интерактивна дъска, лаптоп, медия, смартфони, образователни 
платформи, електронни учебници, google платформа.

 Влияние на групова работа и проектно –базирано 
обучение  върху:

-взаимоотношения между учениците

-мотивация на учениците

-активността на учениците

-успеваемост на учениците



Качествени и количествени показатели –
анкетно проучване през 2019г.

 брой агресивни прояви – намаляват рязко 

 отпаднали ученици – намаляват, увеличава се броят на записаните 
ученици в конкретното училище

 резултати НВО – подобряват се, наблюдава се устойчивост

 диалог с родителите – консктруктивен и позитивен, висока степен на 
удовлетвореност

 постигнати отличия от ученици - силно повишена активност за участие в 
състезания, конкурси, олимпиади  и проекти, многобройни грамоти и 
постижения на областно , национално и международно ниво.

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



И още наблюдаваме ....

развиване на 
креативността възможност за изследователска 

дейност на учениците, за 
самостоятелно търсене и 

подреждане на информация; 

увеличава се степента на 
удоволетвореност 

активизират се 
и по-пасивните 

ученици
Развиване на  лидерски умения, 

умения да се изслушват, да 
изразяват мнение, да задават 

въпроси

по-лесно се създават 
приятелства и се 

преодоляват  различия и 
конфликти



Представи си, че...









Активно уча, за да зная.
Това става най-добре, като ИГРАЯ!







Презентация – клип на СУ Ч Храбър“






Резултати от реализираните дейности по Проект 
”Иновативни училища” 

Обратна връзка:

Учители:

 Осигурена професионална  подкрепа на  обучените колеги да могат на свой 
ред да мотивират и да разширяват екипа новатори в своето училище.

 Възможност преподавателите да имат висока степен на автономност  и 
свобода в професионалната си дейност.

 Прилагат се  иновативни методи на работа, вкл. проектно-ориентиран подход 
и екипна работа всеки учебен час.

 Използват се ИТ, облачни технологии, интерактивни дъски, електронни 
учебници и софтуерни продукти.

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



Резултати от реализираните дейности 
по Проект ”Иновативни училища” 

Обратна връзка:

Училище:

Създадена мрежа от иновативни училища, утвърдени от МОН

Подобрена  и обновена материално-техническа база

Проведените иновативни за училищата дейности са 
документирани в летописа на училищата, като всяко училище е 
отразило поне една годишна инициатива медийно. 

Медиен партньор на Проекта за целия петгодишен период е  
сайта за образование u4avplovdiv.com



Изводи:

Въз основа 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

активно прилагане на ИКТ както в 
образователните, така и в 

административните процеси.

по-висока степен на доверие 
между учители, ученици и 

родители 

намаляване на агресиятаповишаване  на мотивацията



ТРИ СТЪПКИ, КОИТО ПОМАГАТ ДА 
БЪДЕМ УСПЕШНИ И ИНОВАТИВНИ

1. Анализиране на моментното състояние

Какво искате да постигнете

Какво ще промените и как 

Кой може да Ви помогне 

Кое може да Ви попречи



ТРИ СТЪПКИ, КОИТО ПОМАГАТ ДА 
БЪДЕМ УСПЕШНИ И ИНОВАТИВНИ

2. Обмислете :

Готови ли сте да промените средата в класната стая и в 
училището?

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

Как  мотивирате учениците ?



Как да мотивирате учениците – 7 идеи

Позволете на 
учениците да 

работят заедно. 

Насърчавайте 
критичното 

мислене в учебния 
час

Иизползвайте 
различни методи на 

преподаване за 
развиване на уменията 

на ХХI век



Как да мотивирате учениците – 7 идеи

Нека има ясно 
определени 

цели
Използвайте 

различни видове 
оценки в процеса 

на обучение

Осигуряване 
на ефективна 

обратна 
връзка

Провеждане на 
обучение извън 

стените на училището



ТРИ СТЪПКИ, КОИТО ПОМАГАТ ДА 
БЪДЕМ УСПЕШНИ И ИНОВАТИВНИ

3. Направете своя план за действие.
- Рамка за прилагане на иновации в училище – развитие 

на училищна политика

- Опишете конкретни стъпки и срокове, необходимо 
финансиране и подкрепа. 

- Не забравяйте да споделяте, да популяризирате 
постигнатите резултати и добри практики



Сътрудничество

Критично 
мислене

Креативност 

Отговорност

Професионализъм

Комуникация Ясна цел

Време

Постоянство



 https://www.youtube.com/watch?v=nA1Aqp0sPQo

https://www.youtube.com/watch?v=nA1Aqp0sPQo





Фондация Световен образователен форум 
България

website: www.wefbulgaria.com

e-mail: mariawefbg@abv.bg

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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