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Въведение 

Основната цел на този проект е необходимостта от

квалификация на кадрите за подобряване на качеството,

ефективността и укрепване на образователния процес, чрез

използване на технологиите и изграждане на умения за

проектиране на приобщаваща образователна среда, обърнати към

личностното развитие на всеки ученик, като възможност за

издигане и утвърждаване престижа на училището ни.



Направление:

«Изграждане на приобщаваща образователна среда»

Обучаваща организация: Еuropass Teacher Academy

Място: Нафплио, Гърция

Време на провеждане: 26.08-02.09.2018 г.



Нафплио, Гърция



Направление:

«Подобряване на обучението посредством технологиите»

Обучаваща организация: ETI school Malta

Място: Malta, Време на провеждане: 15.10-19.10.2018 г.



- Философия; 

- Детето не се нагажда според средата;

- Създаваме най-благоприятните условия то да бъде прието с всички

негови различия, да се чувства комфортно в училище, в класната стая.

Приобщаващо образование?!



Kак и кои са начините, по които училищата
и класовете могат да станат по-
приобщаващи и по-благоприятни за учене?

• Важно понятие – "всички деца са
различни" и всички имат равно право на
образование, независимо от техния
произход или способности.

• Да управляваме различията сред децата
си – разпознаваме техните силни и слаби
страни, планираме поуки, използвайки
стратегии за преподаване и адаптирайки
учебната програма, така че да съответства
на възможностите на всяко дете.

• Да мобилизираме колеги, родители,
членове на общността и други
професионалисти, които да помогнат да
осигурим качествено образование за
всички деца.



• «Индекс за приобщаване» - ръководство за управление на
приобщаващите процеси в училище.

• Помагало в подкрепа на училищата, въвеждащи приобщаващо
образование.

• Индекс на Организацията на ООН за образование, наука и култура
(ЮНЕСКО) .



Инстурментариум на Организацията на ООН за 

образование, наука и култура (ЮНЕСКО) 

Дейност: Самооценяване 

• Този контролен списък за самооценка ни помогнa да започнeм
планирането и създаването на приобщаваща среда за учене в
нашето училище.

• Не трябва да забравяме също, че въвеждането на този индекс е
непрекъснат процес. Ние, ще трябва да преглеждаме този
контролен списък в различни периоди от годината, за да следим
дали се движите с приемлива скорост, за да станем училище с
приобщаваща среда за учене.

• Този инструментариум е предназначен да бъде лесен за
ползване и средство за вдъхновение за учителите, които се
оказват в все по-разнообразни класни стаи.



Стъпки към приобщаване

Стъпка 1: 
Създаване на 

екип 

Екипът  включва -
учители, главен учител и 

двама или трима 
родители, 

администратори и други 
членове на персонала на 
училището;  доставчици 

на здравни услуги; 
членове на фондации; 

лица с увреждания; 
бивши ученици; 

родители; членове на 
общността; и местните 

организации.

Стъпка 2: 
Идентифицирайт
е нуждите. Какво 

знаят хората и 
какво трябва да 
научат? Изучете

знанията на 
учениците, 
персонала, 
родителите, 
полагащите

грижи и 
членовете на 

местната
общност.

Това може да 
включва 

обикновени 
индивидуални 
интервюта или 

групови 
разговори или 

можете да 
създадете 

кратък 
въпросник.



Модели на приобщаваща класна стая.









Работа с родители

✓Привличане и мотивиране на родителите за

съпричастност към живота и проблемите в училище.

✓Организиране на образователни цикли за обучаване на

родителите по проблемите на възпитанието на децата.



Училището като институция

Училището е
мястото където уважението
трябва да бъде мярка, еталон
и принцип. То трябва да
излъчва примери за добро
поведение. Да отправя
възпитателни послания.

Осигуряването на
публичност и
реализирането на взаимно
социално влияние е един от
най-значимите резултати от
използването на връзките с
обществеността.



Подобряване на обучението посредством 

технологиите, Сейнт Джулиънс, Малта

• Използване на софтуерни и онлайн инструменти;

• Проектиране на собствени уебсайтове и блогове с обучителна цел;

• Практически електронни умения за създаване и редактиране на видео;

• Изграждане на стратегии за обучение чрез активно учене;

• Изграждане на блогове, уики страници и сътрудничество при  ефективна 

екипна работа.



Дигитали по рождение

• нямат психологически бариери в използването на технологии; 

• те предпочитат да използват интерактивни системи, отколкото да бъдат 

пасивни потребители на информация; 

• имат потребност да са постоянно свързани чрез интернет; 

• предпочитат да имат избор върху това как да учат; 



Дигитали по рождение

• очакват техните преподаватели да са в съответствие да работят с 

технологиите и да ги използват за целите на обучението; 

• предпочитат да бъдат приемани като партньори в ученето, като се 

зачитат техните знания, придобити по неформален път – главно чрез 

технологиите в интернет. 



Стратегии за обучение чрез активно учене

"Обръщане на класната стая" се превръща в хит през последните 

няколко години.

Обръщане на класната стая означава, че дейностите, които са се случвали в 

традиционната класна стая, сега се извършват извън нея и обратно.

Или с други думи, компютърни инструкции в къщи и интерактивна работа 

в клас. 



Класната стая

Класическа класна стая

• Център – учителят

• Обучаващите се работят 
самостоятелно или в 
малки групи върху 
задание, изготвено от 
обучителя

• Учителят обикновено 
контролира потока на 
разговор

Обърната класна стая

• Център – ученикът

• Съдържанието се дава на 
ученика предварително 
чрез: 

• видео уроци;

• задания;

• тестове за себеоценка; 

• онлайн дискусии; 

• цифрови изследвания; 

• текст и др.



Обърната класна стая



Дигитална таксономия на Блум

На най-високото стъпало (най-висша дейност) е поставено 

„представяне“. То включва програмиране, филмиране, 

анимиране, миксиране, видеопредставяне.

ПРЕДСТАВЯНЕ

ОЦЕНЯВАНЕ

АНАЛИЗИРАНЕ

ПРИЛАГАНЕ

РАЗБИРАНЕ

ЗАПАМЕТЯВАНЕ



Ресурси

https://www.youtube.com

Khan Academy https://www.khanacademy.org/

https://learningapps.org

https://kahoot.com

www.portal.office.com

http://goqr.me

https://classroomscreen.com - безплатен, мощен и пълен с 
невероятни възможности инструмент.

https://www.youtube.com/
https://www.khanacademy.org/
https://learningapps.org/
https://kahoot.com/
http://www.portal.office.com/
http://goqr.me/
https://classroomscreen.com/


https://www.youtube.com

https://www.youtube.com/


Khan Academy



http://goqr.me

http://goqr.me/


https://classroomscreen.com

https://classroomscreen.com/


`

„Бъди промяната, която искаш да видиш в света!“
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