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Основна цел на проекта 

• Изграждане на капацитет в педагогическите специалисти 
от 36 СУ „Максим Горки“ за прилагане на иновативни и 
интерактивни методи и подходи в преподаването, които да 
насърчават личностното и професионално развитие на 
учениците и да съдействат за създаване на благоприятна и 
толерантна учебна среда.



Подцели на проекта

1. Усъвършенстване на уменията на учителите за прилагане на съвременни 
образователни технологии при преподаване, чрез които по-ефективно 
да се преодоляват затрудненията на учениците и да се усвоят техники за 
използване на разнообразни електронни ресурси.

2. Усъвършенстване на уменията на педагогическите специалисти за 
интегриране на преподаването с иновативни и дигитални технологии и 
да се запознаят с основни модели за прилагането им в класната стая, 
както и да разширят познанията си за различните стилове на учене и 
дейности за развитие на творческо и критично мислене.

3. Повишаване на социалната компетентност и асертивност на учителите 
спрямо учениците, чрез развиване на лидерски качества, уменията за 
адекватна реакция и разрешаване на проблеми и ефективна обратна 
връзка.



Подцели на проекта

4. Повишаване на имиджа на училището като място за стимулиране на 
заложбите и индивидуалността на децата, чрез прилагане на 
съвременни образователни концепции и практики.

5. Подобряване на диалога между учители, ученици и родители, чрез 
активно въвличане на всички заинтересовани страни в процеса на 
обучение и възпитание и насърчаване на сътрудничеството и 
партньорството.

6. Да се стимулира партньорството и съвместната дейност между 
ученици и учители от 36 СУ с учители и ученици от други държави на 
Европейския съюз.



Bragamob Academy 

• организация с дългогодишен опит и професионализъм

• базирана в Португалия

• с опит в сферата на мобилностите с цел обучение и 
повишаване на личностната и професионална квалификация 
от 2012 г. 

• мрежа от партньори в над 20 държави



Португалската образователна система
• иновативна
• динамична
• креативна
• ресурсно и софтуерно обезпечена
• дигитализирана
• проектноориентирана
• централен регистър на обучаваните и обучаващите се във всички етапи
• точкова система на оценяване на резултатите
• поддържа система за рейтинг на училищата
• специализация на училищата в обучението на ученици със СОП
• обвързаност на резултатите от средното училище с приема във висши 

училища и университети
• проследяваща обучението и след изхода от образователните институции



Организация на образователна система в 
Португалия



Ново поколение класна стая

В Португалия към момента 
действат 500 класни стаи от 
новото поколение.



Зона за проучване - Investigate
• учениците се насърчават да:

– откриват сами

– предоставя им се  възможност да бъдат активни участници, а не пасивни слушатели

• учителите могат да:
– насърчават обучението, основано на проучвания и проекти

– подобрят уменията за критично мислене на учениците 

• гъвкавите мебели поддържат тази концепция

• физическата зона може да бъде преконфигурирана бързо, за да даде възможност 
за:
– работа в групи 

– двойки 

– самостоятелно 

• новите технологии дават добавена стойност на изследванията чрез предоставяне 
на:
– богати, многостранни и реални данни       

– инструменти за изследване и анализ



Ключови моменти за изследване

• развитие на умения за критично мислене: 
– учениците се научават как да намират качествени ресурси и как да управляват 

информация

• развитие на умения за решаване на проблеми: 
– учениците имат цел или предизвикателство за решаване 

– предизвикателството /въпросът/ се задава от самите ученици

– основава се на техните силни страни, потенциали и предпочитания

• учениците стават активни изследователи: 
– в различни медии (текстово, видео, аудио, изображения, резултати от 

експерименти, числа и др.) е в основата на учебната дейност 

– може да се извърши чрез четене, наблюдение, провеждане на научни 
експерименти, организиране на проучвания, използване на роботи и т.н.



Ключови моменти за изследване

• насърчаване на междукултурни проекти: 
– ученето по дисциплини помага на учащите да анализират и разбират нещата от 

различни гледни точки

• учене чрез проучване: 
– учениците могат да конструират модели, да тестват идеи и сами да оценяват 

резултатите 

– технологиите предоставят различни начини учащите се да се включат чрез 
практически учебни дейности

• свързване с външния свят: 
– вместо да работят в изкуствените граници на училищния предмет, учителите и 

учениците подбират предизвикателства и данни от реалния живот, които да изследват



Полезно оборудване

• регистратори на данни

• роботи

• микроскопи

• онлайн лаборатории

• 3D модели



Зона за създаване - Create

• позволява на учениците да:
– планират

– проектират 

– произведат собствен продукт - например мултимедийна продукция или презентация 

• в зоната Create простото повтаряне на информация не е достатъчно: 
– учениците работят с реални дейности по изграждане на знания 

– важни части от творческия процес са:

• интерпретация

• анализ

• работа в екип 

• оценка



Ключови моменти

• учене чрез създаване: 
– учащите се участват активно в създаването на собствено съдържание

– позволява им да упражняват въображението си и да правят иновации

• използване на ангажиращи технологии: 
– ИКТ предоставя редица начини за проектиране, създаване и разпространение на 

съдържание, генерирано от ученици

• развитие на меките умения на учащите: 
– учениците развиват своите меки умения чрез работа базирана на проекти, 

включително презентация, планиране и работа в екип



Ключови моменти

• даване на независимост и отговорност на учениците за тяхното 
обучение: 
– засилване на ангажираността на учениците със задачата и подпомагане на 

развитието на чувството им за лична отговорност

• създаване за реалния живот: 
– социалното предприемачество на учениците може да бъде задействано чрез 

иницииране и изпълнение на проекти, насочени към повишаване благосъстоянието 
на училището или местната общност

• показване на работата на учениците: 
– могат да разработят във времето портфолиото си за обучение, което може да им 

помогне да свържат различни дисциплини и да осигурят контекст в реалния живот и 
тяхната реализация



Полезно оборудване
• Chroma ключ

• Видеокамера с висока разделителна 
способност

• Цифров фотоапарат (джобен)

• Flip камера

• Софтуер за редактиране на видео

• Аудио записи (напр. Микрофони)

• Софтуер подкаст

• Софтуер за анимация

• Софтуер за стрийминг



Интерактивна зона - Interact

• учителят може:
– да използва технологии за повишаване на интерактивността 

– и участието на учениците в традиционните учебни пространства

• предизвикателството на традиционната обстановка в класната стая е 
активното включване на всички ученици
– технологиите дават възможност на всеки ученик да даде своя принос

• решенията:
– отделни устройства  - таблети и смартфони

– интерактивни дъски и интерактивно учебно съдържание

• в зоната Интеракт обучението включва:
– активна ангажираност на учителите

– активно участие на  учениците



Основни точки за взаимодействие

• пренареждане на физическото пространство: 
– разчуване на  традиционната парадигма на класната стая 

– учениците могат да изпробват различно разполагане на чиновете - подкова или 
малки групи

• от зрители до активни учащи: 
– ИКТ предоставя възможност на учениците да бъдат активни по различни начини, 

като поддържат собствените си стилове на обучение

– учителя се отдалечава от традиционните уроци и също прилага иновативни 
методи



Основни точки за взаимодействие

• взаимодействие с учебното съдържание: 
– интерактивните табла могат да се използват заедно с богато на медии съдържание и 

устройства за реакция на обучаемите

• мотивирана класна стая: 1: 1 
– компютри с нетбуци, таблети или смартфони 

– по-персонализирано обучение 

– повишава мотивацията на учениците  

• от надзор до комуникация: 
– софтуер с нови функции за сътрудничество и комуникация

– в допълнение към функцията за управление на класната стая

– учениците използват свои собствени устройства



Полезно оборудване

• Интерактивна дъска

• Система и устройства за реакция на 
учащите

• Мобилни устройства за обучение: 
лаптоп, нетбук, таблет, смартфони

• Система за управление на класната стая



Зона за представяне - Present

• учениците се нуждаят от различен набор от инструменти и умения, за да:

– представят

– предоставят 

– получат обратна връзка за своята работа 

• представянето и предоставянето на работата на учениците трябва да бъде 
включено в планирането на уроците:

– позволява им да развиват комуникативни умения и компетентости  

• споделянето на резултатите:

– да бъде в специална област за интерактивни презентации, която чрез своя дизайн и 
оформление насърчава взаимодействието и обратната връзка 

– позволява онлайн публикуването и споделянето - учащите използват онлайн ресурси 

– запознават се и прилагат с принципите на eSafety



Ключови точки за представянето
• да се научим да споделяме и общуваме:

– споделянето на резултатите е толкова важно, колкото и извършването на интересна работа

– ИКТ предоставя множество начини за създаване на интерактивни и ангажиращи 
презентации - лице в лице/ онлайн

• взаимодействие с по-широка аудитория: 
– презентациите са интерактивни действия, при които връстниците и учителят дават обратна 

връзка 

• развитие на умения за обратна връзка: 
– слушателите получават активна роля като рецензенти 

– научават се да предоставят конструктивна обратна връзка

– презентациите не са подготвени и не са насочени само към учителя, а към целия клас или 
дори към по-широка общност

• запознаване с различни методи за споделяне: 
– учениците се научават да използват различни инструменти за споделяне - част от 

ежедневната комуникация през 21 век



Ключови точки за представянето

• комуникацията изисква от учениците да: 
– изберат вида на съобщението, аудиторията и ресурсите, инструментите за създаването му 

– се замислят как да достигнат до различни аудитории - дигитално разделение

• превръщане на презентацията в цяла училищна дейност: 
– презентацията може да бъде предоставена като част от публичното пространство на 

училището, например в училищната библиотека (лице в лице) 

– училищния уебсайт (онлайн), което позволява споделяне между цялата училищна общност

• вграждане на eSafety в училищната работа: 
– преди да изтеглят и качват, учениците трябва да помислят за отговорното използване на 

онлайн ресурси

– като създатели на съдържание, учащите се научават да оценяват критично онлайн 
източниците 

– да прилагат необходимите разрешения и авторски права върху съдържанието, което сами 
споделят



Полезно оборудване

• Презентационна зона с преконфигурируеми 
мебели

• Специален HD проектор / екран, който да 
осигури по-високо качество на презентациите

• Инструменти за онлайн тестове и анкети

• Инструменти за онлайн публикуване (блог, 
VLE, сайтове за онлайн споделяне)



Зона за сътрудничество - Exchange

• Все по-ценена е способността за сътрудничество с другите.

• Работата в екип се осъществява по време на проучване, създаване и 
представяне. 

• Качеството на сътрудничеството се състои от собственост, споделена 
отговорност и процес на вземане на решения в рамките на групите. 

• ИКТ могат да помогнат за създаването на по-богат начин на 
комуникация и сътрудничество. Сътрудничеството в класната стая на 
21 век не се ограничава до комуникация лице в лице и в синхрон, но 
може да се осъществява онлайн и асинхронно.



Ключови точки за сътрудничество
• сътрудничество между връстници: 

– научаването да общува и да работи с други хора е вероятно едно от най-
ценните умения, които детето може да научи

– разширяването в училището 
• по-големи ученици, които обучават по-малки ученици

• може да засили чувството на учениците за социална отговорност

• работа в екип за по-добро включване: 
– работата в групи може да научи децата да отчитат различията между 

учащите 
• надарени - по-малко надарени

• учене чрез игра: 
– играта е обща за всички деца

– дигиталните игри и симулации могат да се използват за въвеждане на по-
ангажиращо обучение



Ключови точки за сътрудничество

• Сътрудничество онлайн: 

– обменът може да бъде разширен до задачите след училище с помощта на 
онлайн среда за обучение 

– контролирано използване на социалните мрежи

• Пускането на идеи да летят: 

– мозъчната атака е страхотна групова дейност

• позволява на учениците да упражняват своето естествено творчество и 

въображение



Полезно оборудване

• Интерактивни дъски

• Таблица за съвместна работа с 
проектор

• Софтуер за картиране на ума

• Стена за мозъчна атака



Зона за развитие - Develop

• пространство за неформално обучение и саморефлексия

• учениците могат да:

– извършват самостоятелно училищна работа със собствено темпо

– учат неофициално, докато се концентрират върху собствените си 
интереси извън официалните настройки на класната стая - в училище и у 
дома

• чрез насърчаване на самостоятелно учене училището подкрепя:

– уменията за саморефлексия и мета-познание на учащите

– насърчава своите ученици към истинско учене през целия живот

– признава и утвърждава неформалното обучение



Основни моменти за развитие
• разрешаване на неформална среда: 

– неформалното пространство за обучение в училището може да бъде по-подобна 
на домашна среда

– дава възможност за по-спокойно и ненаблюдавано пространство

• подпомагане на мотивацията и самоизразяването: 

– учителите могат да подкрепят персонализираното обучение:

• с помощта на персонализирани учебни дейности 

• като позволят повече свобода на учащите се при избора на теми за изследване

• учениците могат да разработят свои лични учебни програми за обучение

• използване на лични устройства за обучение: 

– нетбуци и таблети

– осигуряват достъп до онлайн ресурси и виртуална среда за обучение - у дома и в 
училище



Основни моменти за развитие
• Приемане на начини за разпознаване на неформалното обучение: 

– дневниците и личните учебни програми  за обучение могат да се използват за 
проследяване на неформалното обучение

• Обърната класна стая: 

– учениците участват в добре структурирано независимо учене у дома, което 
позволява на учителя да отдели времето в класната стая за проектиране на 
работа и сътрудничество

• Учене чрез игра: 

– осигуряване на образователни игри за учениците, които да използват по време 
на междучасия и след училище



Полезно оборудване

• Неформални мебели

• Проучете ъглите

• Преносими устройства

• Аудио устройства и слушалки

• Книги и електронни книги

• Игри (аналогови и цифрови)



Училището на XXI век 
Образование 2030

лични умения/качества
равенство/еднаквост 
на обучението за всички 

Какво да учим?
4 опорни стълба

... да бъдем

... да знаем

... да правим

... да живеем заедно 

Да се учим...

Как да учим?
7 основни принципа

Учащите са в центъра

Социална природа на обучението

Eмоциите са неразделна част от ученето
Признаване на индивидуалните различия
Обхващане на всички ученици

Оценяване на ученето

Изграждане на хоризонтални връзки



Компетентности и умения

комуникация на майчин език

комуникация на чужд език

математически компетентности 
и базови компетентности в 
науката и технологиите

дигитални компетентности

учим се да учим

социални и граждански компетентости

инициативност и предприемачество

културно осъзнаване и изразяване

критично мислене

създаване/креативност

инициативност

разрешаване на проблеми

оценяване на риска

вземане на решения

управление на чувствата



Проектно обучение

1.Обогатяване на методологията 
Обучаваме се чрез различни методи/ начини

2. Култура на мислене

Креативността бива стимулирана във 
всеки един ученик

Крайъгълният камък на обучението в 
училището на 21 век

1. Този вид обучение предлага повече 
възможности на учениците 

2. Обучението, базирано на повече въпроси 
води до любознателност

3. Учениците подобряват резултатите 
си чрез игра на роли

4. Опростените задачи подобряват 
обучението 

5. Оценяването e ключът към съставянето 
на план за действие и позволява 
максимална персонализация на обучението

7. Създаването на нови места за обучение

8. Създаване на общност чрез диалог със 
семействата и учениците в 
училищното управление и организация 

3. Съвместно обучение 
Научаваме повече и подобряваме знанията 
си сред своите съученици

4. Базирано на проекти обучение 
Ученето става видимо и се свързва с целия 
ни обкръжаващ свят

5. Реална оценка

6. Дизайнерско мислене
Креативността бива стимулирана във 
всеки един ученик

7. Завоюване на пространство

8. Учебни общности

Крайъгълният камък на обучението в 
училището на 21 век

1. Този вид обучение предлага повече 
възможности на учениците 

2. Обучението, базирано на повече въпроси 
води до любознателност

3. Учениците подобряват резултатите 
си чрез игра на роли

4. Опростените задачи подобряват 
обучението 

5. Оценяването e ключът към съставянето 
на план за действие и позволява 
максимална персонализация на обучението

7. Създаването на нови места за обучение

8. Създаване на общност чрез диалог със 
семействата и учениците в 
училищното управление и организация 



Проектно обучение
1. Стартова позиция 
• основен предмет 
• първоначален въпрос
• какво знаем

Мултидисциплинарност

3. Дефиниция/ определение на 
финалния продукт 
• определение на целите 

2. Формиране на отбори/ тимове

6. Анализ и синтез 
• споделяне на идеи
• разрешаване на проблеми
• вземане на решения 

ТворчествоРазмяна 
на идеи 

4. Организация и планиране 
• възлагане на роли
• определение на задачи и 

време

5. Съставяне на информация 
• преглед на информация, 

възстановяване на предишни знания
• представяне на нови идеи/ 

концепции
• търсене на информация

Сътрудничество

7. Продукция 
• прилагане на нови знания 
• прилигане на основни умения
• разработване и изпълнение на 

финалния продукт

8. Представяне на продукта 
• подготовка
• защита
• рецензия от експерти

9. Колективен отговор на 
първоначалния въпрос 
• размисъл върху проблема
• използване на незабавна 

система от отговори

10. Оценка и самооценка -> води до забележителни резултати



История на проектното обучение

• Методът на проектното обучение се характеризира от 

серия качества и специфичнa дидактическа 

последователност, която го дефинира. 

• Тази последователност не е затворена схема, но 

гарантира, че действията възникват последователно, 

помагайки ни да поставим приоритет и да 

структурираме упражнения в класната стая. 



История на проектното обучение
Design - Дизайн 
• Представяне на предизвикателството и 

контекста
• Представяне/ Презентация на финалния 

продукт, която ще бъде създадена и нейните 
характеристики 

• Връзка между съдържанието на учебните 
програми

• Представяне на процесите и инструментите, 
както и критерии за оценяване 

• Организиране на групи и роли 
• Времеви рамки 
• Първоначални анализи и обработване на 

информация 
• Изследвания и синтези на информация и 

ресурси 
• Организация на информация: концептуални 

карти, плакати

Creation - Създаване 
• Развитие на хипотези или дизайн на 

чернови на продукта/ темата
• Решения относно персонализацията на 

продукта / темата
• Подготовка на всекидневнан работа
• Планиране на действия
• Наблюдение от учители и писмени тестове
• Съвети от учители 
• Нова организация и синтезиране на 

информацията 
• Интеграция на познавателни стратегии
• Подобрение или създаване на нови 

прототипи
• Оценяване между учениците  

Display - Представяне 
• Създаване на финалния продукт
• Последни практичски упражнения или 

експерименти
• Подготовка на представянето
• Създаване на крайния продукт

Display - Представяне 
• Крайна оценка на продукта
• Самооценка
• Цялостна оценка и обратна връзка 
• Свързване на представянето и генериране 

на нови идеи, които да се свържат с 
останалите действия от обучителния 
процес



Какво може да се научи от видео игрите?

Информационна теория 
• Bonus – Бонус (получаване на 

неочаквани награди) 
• Discoveries – Открития 

(изследвания в търсене на нови 
знания)

• Infinite game – Безкрайна игра 
(продължително учене докато не 
станеш експерт в дадена област) 

• Обратно броене – (решение на 
проблеми/ теми в ограничено 
време)

• Loss aversion – Избягване на загуба 
(опит да не загубиш това, което вече 
си спечелил)

• Синтез/ обобщение – (работа по 
задачи, които изискват различни 
умения, за да бъдат разрешени) 

Инвестиция
• Appointments - Назначения 

(регистрация, за да се получат нови 
предизвикателства) 

• Achievements – Достижения 
(Признание за изпълнение на 
задача) 

• Collaboration – Сътрудничество 
(координирана работа за постигане 
на цели) 

• Archive – Архив (запазване на 
специални достижения) 

• Virality – Разпространение 
(привличане на нови хора, които да 
се включат в начинанието) 

Прогрес 
• Levels – Нива (увеличаване на 

трудността и отключване на 
съдържание)

• Score – Резултат (увеличавна на 
числената стойност при извършване 
на работа)



Създаване на мисловни пътеки 
Creative thinking 
(креативно мислене) 
Цели:
• оригинален продукт/ оригинална идея
Умения:
• алтернативни възможности 
• комбинация от идеи
• представително отношение – трябва да 

се мисли върху по-малко срещани/ 
познати идеи 

Critical thinking 
(критично мислене) 
Цели: 
• критична преценка
Умения: 
• оценка на базова информация, 

оценка на изводите
• представително отношение – трябва 

да базираме на нашата преценка 
върху причини, които отварят 
умовете ни 

Класификация и разбиране 
Цели:
• разбиране и точна памет
Умения: 
• анализиране на идеи
• анализиране на аргументи; 

представително отношение – търсене 
на яснота и използване на 
съответната информация 

Взимане на решения 
Цели: 
• откриване на праилните решения
• базова стратегия – обмисляне на 

опции, предвиждане на 
последствията и избиране на най-
добрата опция

Умения:
• генериране на идеи
• разасняване на идеи и оценка на най-

разумните 

Намиране на решения 
Цели: намиране на най-доброто решение
Базова стратегия: обмисляне на възможни решения, предвиждане на 
последствията и избиране на най-доброто решение 



Стъпки към мислене 

• Всеки ден, класните стаи и училища се сблъскват с нови 
предизвикателства. 

• От общуване до създаване на училищни програми, 
обучителите се изправят пред серия от сложни 
предизвикателства. 

• Има 5 фази/стъпки към решението на проблема и 
съответно обмислянето му. 



Стъпки към мислене 
1. Откриване – Пред мен има задача/ проблем 

• Как мога да го реша? 
• Стъпки: разбиране на задачата/ проблема, проучване, 

търсене на вдъхновение 
2. Тълкуване – Научих нещо ново 

• Как мога да го интерпретирам? 
• Стъпки: разказване на истории, показване на тяхното 

значение, търсене на възможности 
3. Създаване на идеи – Виждам възможност 

• Как мога да я създам? 
• Стъпки: генериране на идеи, подобряване на идеи 

4. Експериментиране – Имам идея
• Как мога да я стартирам? 
• Стъпки: създаване на първоначален модел, споделяне на 

откритията и и подлагането им на критика 
5. Създаване – Опитах нещо ново 

• Може ли да се подобри? 
• Стъпки: поучи се от вече създаденото, продължи към 

следващата фаза 



Типове представяне - базирани на оценката



Полезен софтуер
• QR-Cood - http://qrcode.kaywa.com/dashboard/

• Tellagami - https://tellagami.com/app/

• Educreations - https://www.educreations.com/

• Kahoot - https://create.kahoot.it/login

• ActiveLab – Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=V77Aac0tKtY

• Virtual School Porto Editora - http://www.escolavirtual.pt/Loja-EV/lojaaluno.html

• Prezi - https://prezi.com/

• Animoto - https://animoto.com/

• Blender - https://www.blender.org/

• Calameo - https://pt.calameo.com/

http://qrcode.kaywa.com/dashboard/
https://tellagami.com/app/
https://www.educreations.com/
https://create.kahoot.it/login
https://www.youtube.com/watch?v=V77Aac0tKtY
http://www.escolavirtual.pt/Loja-EV/lojaaluno.html
https://prezi.com/
https://animoto.com/
https://www.blender.org/
https://pt.calameo.com/


Източници

• http://fcl.eun.org/

• http://www.cedefop.europa.eu

• https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/are
a-de-governo/educacao/ministro

• https://www.aesamiranda.pt/

• http://www.dge.mec.pt

• https://www.publico.pt

http://fcl.eun.org/
http://www.cedefop.europa.eu/
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/area-de-governo/educacao/ministro
https://www.aesamiranda.pt/
http://www.dge.mec.pt/
https://www.publico.pt/


Благодаря за вниманието!
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