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ПЛАН ЗА
ДЕЙСТВИЕ

Съгласно Договор от 11.04.2019г., във връзка с изпълнението на Дейност 2:
„Разработване на План за действие“
ВЪЗЛОЖИТЕЛ по договора: СДРУЖЕНИЕ АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ”
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ТЕХНИКЪЛ ТРЕЙНИНГ БЪЛГАРИЯ EООД
Договорът се изпълнява в рамките на проект „Best water Use” с акроним BestU,
финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 от
02.10.2017 г. в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VA Гърция - България 2014-2020“.
Географски обхват
Географският обхват не е приложим във връзка с разработването на План за действие.
Целеви групи
Обучаемите, за които се разработва настоящият План за действие, са учители и педагози
от начални, основни и средни училища и детски градини от конкретни общини в област
Смолян.
Настоящият План за действие е разработен в съответствие с параметрите на
Техническото задание и включва няколко етапа:
Етап I: Разработване на конкретен График за изпълнение и последователност на всички
горе посочени под-дейности.
Етап II: Преглед на одобрените образователни програми в детските градини и начални,
основни и средни училища по отношение на екологията и специално използване и
опазване на водата като природен ресурс.
Етап III: Разработване на детайлен Учебен план с теми и хорариум за провеждане на
специализирано обучение на тема „Устойчиво използване на водата – Sustainable Water
Use” с продължителност 40 часа за обучаеми с профил преподаватели и педагози от
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началните, основни и средни училища и детските градини и 20 обучаеми във всяка
обучителна група;
Етап IV: Разработване на допълнителни обучителен материали за обучаемите при
необходимост към вече преведения и адаптиран „Наръчник за обучителите“ за
провеждане на специализирано обучение на тема „Устойчиво използване на водата –
Sustainable Water Use”.
Етап V: Разработване на Методология за провеждане на обученията в съответствие с
„Наръчник за обучителите“.
Етап VI: Провеждане на кръгла маса с педагози, учители и представители на училищни
администрации за презентиране на разработените общи и специфични обучителни и
образователни цели, Наръчник на обучителите, разработения детайлен Учебен план и
предстоящите обучения;
Етап VII: Преглед и предефиниране при необходимост на общите и специфични
обучителни и образователни цели, които се целят с реализация на обучението и
индикатори за измерване на тяхното постигане;
Етап VIII: Преглед на преведения и адаптиран „Наръчник за обучителите за провеждане
на специализирано обучение на тема „Устойчиво използване на водата – Sustainable
Water Use” и неговото допълнително адаптиране при необходимост;
Всички гореизброени под-дейности и документи, оформят в своята съвкупност
настоящия План за действие, като последователността на етапите спазва логическата
структура на Техническото задание, а като етап I, вписваме графика за изпълнение на
под-дейностите.
В рамките на Етап I е изготвен следния график за изпълнение на дефинираните под –
дейности в тяхната логическа последователност. Същият, е съгласуван с Възложителя.
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Етап I - График за изпълнение на под-дейностите
Поддейност

Април
2019г.

1.
Преглед
на
одобрените
образователни
програми в детските
градини и начални,
основни и средни
училища
по
отношение
на
екологията
и
специално
използване
и
опазване на водата
като
природен
ресурс
2. Разработване на
детайлен
Учебен
план с теми и
хорариум
за
провеждане
на
специализирано
обучение на тема
„Устойчиво
използване
на
водата – Sustainable
Water Use”
3. Разработване на
допълнителни
обучителен
материали
за
обучаемите
при
необходимост към
вече преведения и
адаптиран
„Наръчник
за
обучителите“

От
момента
на
сключване
на
договора
до 30-ти
април

Май
2019г.

Юни
2019г.

Юли
2019г.

Август
2019г.

Септември
2019г.

Старт – 15 Краен
април
срок 15
май

До
май

30
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Поддейност
4. Разработване на
Методология
за
провеждане
на
обученията
в
съответствие
с
„Наръчник
за
обучителите“
и
допълнителните към
него
обучителни
материали
5. Провеждане на
кръгла
маса
с
педагози, учители и
представители
на
училищни
администрации за
презентиране
на
разработените общи
и
специфични
обучителни
и
образователни цели,
Наръчник
на
обучителите,
разработения
детайлен
Учебен
план
и
предстоящите
обучения
6.
Преглед
и
предефиниране при
необходимост
на
общите
и
специфични
обучителни
и
образователни цели
7. Финален преглед
на преведения и
адаптиран

Април
2019г.

Май
2019г.

Юни
2019г.

Юли
2019г.

Август
2019г.

Септември
2019г.

До 30
юни

До 30
юли

До 10
август

До 10
август
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Поддейност

Април
2019г.

Май
2019г.

Юни
2019г.

Юли
2019г.

Август
2019г.

Септември
2019г.

„Наръчник
за
обучителите“
за
провеждане
на
специализирано
обучение на тема
„Устойчиво
използване
на
водата – Sustainable
Water
Use”
и
неговото
допълнително
адаптиране
при
необходимост

Етап II - Преглед на одобрените образователни програми в детските
градини и начални, основни и средни училища по отношение на
екологията и специално използване и опазване на водата като природен
ресурс.
Изпълнителят - „ТЕХНИКЪЛ ТРЕЙНИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е регистрирано през
2009г., ориентирано в сферата на неформалното образование с основен предмет на
дейност „Център за професионално обучение“.
Центърът

осъществява

начално

професионално

обучение

-

придобиване

на

първоначална квалификация по професия или по част от професия и продължаващо
професионално обучение - актуализиране, разширяване или надграждане на
придобитата квалификация по професия или по част от професия по чл. 5, ал. 2, т. 1 и 2
от ЗПОО на лица, навършили 16 години, по рамкови програми по чл. 10, ал. 3, т. 1, 2, 5,
и 6 и чл. 12, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗПОО, както следва:
1. Рамкови програми А за начално професионално обучение с придобиване на първа
степен на професионална квалификация;
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2. Рамкови програми Б за начално и продължаващо професионално обучение с
придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация;
3. Рамкови програми Д за начално професионално обучение с придобиване на
квалификация по част от професия;
4. Рамкови програми Е за продължаващо професионално обучение за актуализиране или
разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на
първа, втора и трета степен на професионална квалификация след придобита
квалификация съответно по част от професия, първа или втора степен на професионална
квалификация.
Като продължение на гореизложеното, декларирайки опита на нашите експерти в
сферата на обучението, работата с учебни планове и програми, в настоящия преглед са
включени одобрените от Министерство на образованието и науката (МОН) актуални
учебни програми по отношение използването и опазването на водата, като обхваща
детски градини, предучилищна и начална подготовка, начално и средно образование.
В материалите за детска градина и предучилищна подготовка, „Околен свят“ са
налични „Методически насоки за формиране на знания за социалния и природен свят в
детската градина; предучилищна подготовка.
Ние пазим и обичаме природата – това е мотото на раздела за детска градина и
предучилищна подготовка в сектор екология.
Ядро: Светът на природата и неговото опазване
Цел: Затвърдяване и надграждане на знанията за природата и животните.
Очаквани резултати:
1. Обяснява природозащитната дейност на човека и грижи за чиста природна
среда.
2. Описва природозащитни инициативи.
Ситуацията започва с илюстрация, която въвежда децата в темата. Учителят провокира
дискусия, която е свързана с грижите, които хората трябва да полагат за животните и
птиците, които те не отглеждат, за природата и опазването й чиста.
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Включени са интересни задачи по темата за чистотата, разделното събиране на
боклуците, пестенето на водата и др. Включени са творчески задачи, които при
предварителна подготовка и видоизменени биха могли да се направят и с природни
материали.
В първи и втори клас се извършва начално ограмотяване на учениците. С
приключване на началното ограмотяване, стартира обучението по екология.
Целите, на които отговаря обучението в начален етап са следните:
Овладяване на основни знания, умения и отношения, свързани с веществата,
организмите, природните явления и процеси;
Стимулиране на интерес към природата и на стремеж за опазване на околната
среда и собственото здраве;
Формиране на умения за наблюдение и проучване на обекти, процеси и
явления в природата;
Използване на първични (наблюдение, опити) и вторични (схеми, графики,
модели и др.) източници на информация, свързана с

организми, тела,

вещества, природни явления и процеси.
Знанията, които след периода на начално ограмотяване трябва да придобият
учениците по отношение на опазването на водните ресурси, са следните:
III клас – учениците придобиват знания да описват свойствата на водата в
природата и значението ѝ за живота на Земята, както и дейности за опазване
на чистотата на водата.
IV клас – учениците придобиват знания за агрегатните състояния на водата,
кръговрата на водата в природата, замърсителите на водата и начини за
опазване и пречистване на водните ресурси
Учебният предмет “Човекът и природата” е част от задължителната подготовка
на учениците в началния етап на основната степен на образование. С него в четвърти
клас завършва началният етап от изучаването на културно-образователната област
“Природни науки и екология” и учениците се подготвят за изучаването в
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прогимназиалния етап на същия учебен предмет в 5. и 6. клас и на учебните предмети
“Биология и здравно образование”, “Физика и астрономия”, “Химия и опазване на
околната среда” в 7. и 8. клас. Тази подготовка има два аспекта. Първият е свързан с
усвояване на терминология и понятия от съответните научни области, както и с
овладяване на методи за изследване и изучаване на природната среда. Вторият е насочен
към създаване на интереси и положително отношение у учениците към природата и
науките, които я изучават. Учебният предмет има интегрален характер, което се
определя от факта, че учебното съдържание не разкрива основите само на една наука, а
съчетава в себе си информация и методи на познание от различни природонаучни
области. Те са взаимно свързани и интегрирани помежду си, като продължава
изграждането на единна картина на природата и мястото на човека в нея. Едновременно
с това непрекъснато се обогатяват екологичната култура на учениците и позитивните
междуличностни отношения, като се отчита тяхното етническо и религиозно
многообразие.
Целта на обучението по учебния предмет “Човекът и природата” в четвърти клас
е да се задоволи потребността на детето да учи и да се ориентира в заобикалящата го
природна среда и да се продължи цялостното развитието на личността на ученика чрез:
Развиване на интелектуалните му способности да мисли концептуално,
логически, творчески и да взема решения, необходими за живота в бързо
променящо се високотехнологично общество, основани на знания за природата и
човека: за свойствата на телата и веществата; за Земята като планета от
Слънчевата система; за движението на телата и организмите и използването на
различни видове енергия; за основните жизнени процеси, разнообразието от
живи организми и тяхното групиране; за жизнените цикли, видовете среди на
живот и приспособяването на организмите към тях; за развитието на човека и
връзката между здравето на човека и състоянието на околната среда.
Развитие на уменията му за комуникация чрез използване на вербални, писмени,
таблични, символни и графични форми на представяне на информация.
Формиране на отношения към природата – интерес, непредубеденост,
критичност, любознателност, търсене на доказателства.
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Формиране на познавателни и практически умения – избор, разпознаване,
сравнение, измерване, дефиниране, използване на достъпни източници на
информация, групиране на избрана основа, поставяне на проблеми, отчитане на
опитни резултати, извеждане на заключения, грижи за собственото здраве, за
животните и растенията и др.
Да помогне на учениците да научат повече и да изградят позитивен, реалистичен
образ за себе си и за мястото си в семейството и обществото.
В прогимназиален етап целите на обучението по предмета Човек и природа се
заключават в усвояването на знания, свързани с:
Слънчевата система, светлината, топлинните, електричните и магнитните
явления, движението на телата, видове сили и тяхното действие;
свойствата и приложението на прости вещества, химични съединения и смеси;
основни жизнени процеси при живите организми, в това число и човешкия
организъм;
единството на природата в нейното многообразие;
опазването на околната среда и многообразието на организмовия свят.
придобиването на умения, свързани с ключовите компетентности по природни
науки, за описване, разпознаване, сравняване на обекти, явления и процеси, за
решаване на различни проблеми; за подкрепа на устойчивото развитие и за
здравословен начин на живот.
усвояването на умения за наблюдаване и изследване на природни обекти; за
работа с вещества, лабораторни прибори, уреди и апарати; за спазване на правила
при провеждане на експеримент; за адекватно реагиране в ситуации,
застрашаващи собственото здраве и здравето на другите и оказване на първа
помощ.
развиването на математическа компетентност при използване на модели,
формули, графики и за изчисления; дигитална компетентност за търсене,
събиране, обработване и представяне на информация и за създаване на
компютърни модели; инициативност и предприемчивост за планиране и
организиране на познавателна дейност; социални и граждански компетентности
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за критично и съзидателно мислене при вземане на решения; за творческо
изразяване при изготвяне и представяне на проекти.
осъзнаването на необходимостта от изучаване на природата и отговорно
отношение към нея; да оценяват рисковете от собственото поведение за здравето
и околната среда.
В прогимназиалния етап се разглеждат следните теми, свързани с опазването на
родните ресурси по класове:
V клас – учениците придобиват знания за описване на физичните свойства на
водата, разтвори, разтворители, примери за вещества замърсители на водата,
възможности за опазване на чистотата на водните ресурси – питейна вода и
природна вода чрез утаяване, филтриране, обогатяване с кислород, и различни
биологични методи. Запознават се с кръговрата на водата в природата.
Дискутират ролята на водата за живота на Земята, как да се използва пестеливо
в домакинствата, както и някои последици от замърсяването на водите с торове,
детергенти и нефтени продукти.
VI клас – учениците дискутират проблеми, свързани с опазването на околната
среда и на здравето на човека за един по-добър и хармоничен свят.
VII клас – учениците прогнозират ефектите от човешката дейност върху
околната среда с акцент върху устойчивото развитие и здравословен начин на
живот.
Учебната програма по човекът и природата за V клас включва изисквания за
усвояване на основни знания и формиране на умения, отнасящи се до обекти и явления,
свързани със: Земята и Слънчевата система; основните градивни елементи на вещества
и организми; топлинни явления; свойства на вещества и смеси; жизнени процеси при
многоклетъчни организми, в това число и при човека.
Програмата е обособена в следните части:
І. Физични явления;
ІІ. Вещества и техните свойства;
ІІІ. Структура и жизнени процеси на организмите;
11
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните
фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество „Гърция - България 20142020“ ИНТЕРРЕГ V-A

ІV. Единство на природата.
Първите три части съответстват на три природни направления − физика, химия и
биология, а четвъртата част осигурява възможност за изграждане на цялостна картина в
съзнанието на учениците за природата в нейното единство и многообразие.
Интеграцията на учебното знание се реализира чрез идеята за взаимната обвързаност
между обектите и процесите в природата. Тя е заложена във всички елементи на
програмата, като се подчертава и обобщава чрез четвъртата част.
За успешното изпълнение на програмата е необходимо да се прилагат и съчетават
традиционни и съвременни форми, методи и подходи при организиране на учебния
процес, с активно включване на елементи на изследователския и на проблемния подход.
За разкриване на експерименталната същност на природните науки е необходимо да се
използват всички възможности за демонстрационен, лабораторен и домашен
експеримент.
Учебната програма по човекът и природата за VI клас включва изисквания за
усвояване на знания и формиране на умения, отнасящи се до обекти и явления, свързани
с: движението на телата, различните видове сили, налягането в течности и газове,
основните електрични и магнитни явления, строежа на вещества и характерните им
свойства, основните жизнени процеси при многоклетъчните организми, в това число и
при човека.
Програмата е обособена в следните части:
І. Физични явления.
ІІ. Вещества и техните свойства.
ІІІ. Структура и жизнени процеси на организмите.
ІV. Единство на природата.
Интеграцията на учебното знание се реализира чрез идеята за взаимната обвързаност
между обектите и процесите в природата. Тя е заложена във всички елементи на
програмата, като се подчертава и обобщава чрез четвъртата част.
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С реализирането на тази учебна програма приключва четиригодишният курс на
обучение по човекът и природата, чрез който е осигурена възможност за изграждане на
цялостна картина в съзнанието на учениците за природата в нейното единство и
многообразие.
Надграждането на физичните, химичните и биологичните знания и умения
продължава в следващите класове в самостоятелни учебни предмети: физика и
астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование.
Учебният предмет биология и здравно образование в VII клас надгражда учебния
предмет човекът и природата в V– VI клас. Част е от общообразователната подготовка
по биология и здравно образование, която завършва в X клас на първия гимназиален
етап. Учебната програма по биология и здравно образование в VII клас включва
биологично учебно знание, отнасящо се до многообразието и класификацията на
организмите на Земята, тяхната роля в природата и за човека, взаимоотношенията в
природата и опазване на биоразнообразието, природната среда, личното и общественото
здраве.
Усвояването на система от знания дава цялостна представа за организмовия свят
на Земята, взаимодействията му с неживата природа и формира на таксономична,
структурна и функционална основа- понятия, свързани с петте царства организми.
Програмата е обособена в следните основни теми:
1. Многообразие и класификация на организмите;
2. Едноклетъчни организми (Царство Монера, Царство Протиста);
3. Многоклетъчни организми (Царство Растения, Царство Гъби, Царство
Животни);
4. Устойчиво развитие и здравословен начин на живот.
За успешното изпълнение на програмата трябва да се прилагат и съчетават
традиционни и съвременни форми, методи и подходи при организиране на учебния
процес, с активно включване на елементи на изследователския и на проблемния подход.

13
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните
фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество „Гърция - България 20142020“ ИНТЕРРЕГ V-A

За разкриване на експерименталната същност на биологичните науки е необходимо да
се използват всички възможности за демонстрационен и лабораторен експеримент.
В гимназиален етап на обучение не е застъпено изучаването на материал на тема
опазване на водните ресурси в учебните програми по природни науки.
Заложения материал в учебните програми по биология и опазване на околната
среда по отношение на опазването на водните ресурси е с малък обем и съдържание.

Етап III: Разработване на детайлен Учебен план с теми и хорариум за
провеждане на специализирано обучение на тема „Устойчиво използване
на водата – Sustainable Water Use” с продължителност 40 часа за обучаеми
с профил преподаватели и педагози от началните, основни и средни
училища и детските градини и 20 обучаеми във всяка обучителна група;
1. Учебният план е основен документ, в конкретния случай, съобразен с тезата на
„Наръчник на обучителите“ и разработената по-долу Методология за провеждане на
обучения в съответствие с него.
2. Настоящият учебен план е създаден конкретно за нуждите на специализирано
обучение на тема „Устойчиво използване на водата – Sustainable Water Use” с
продължителност 40 часа за обучаеми с профил преподаватели и педагози от началните,
основни и средни училища и детските градини.
3. Обучението е разделено на теоретична и практическа част, като съотношението
в часове е по равно в двете части – 20 учебни часа за теоретична част и 20 учебни часа
за практическа част.
4. В теоретичния раздел се прави представяне на проекта, като освен това са
заложени и базови за темата „Устойчиво опазване на водата“. Описани са очакваните
резултати от обучението.
5. В раздел практическо обучение се прави връзка с разработените в наръчника
материали за практическото им въвеждане в работа. Представена е и нова, бързо
набираща популярност методика на „обърнатата класна стая“. В практическото
обучение се обръща внимание на ролевите игри, дискусията на практически казуси,
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работа по групи и различни практически задачи, които участниците в обучението да
изработят. Описани са очакваните резултати от обучението.
6. Означен е хорариумът за всяка от разписаните теми.

ПРОГРАМА
УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА – SUSTAINABLE
WATER USE

Форма на обучение

дневна, присъствена

Входящо
минимално образова телно равнище

Настоящият
учебен
план
е
предназначен
за
педагогически
специалисти от детските градини,
начален етап, прогимназиален етап и
гимназиален етап на обучение.

Продължителност на обучение

40 часа

Организационна форма на обучение

курс

Април, 2019

УЧЕБЕН ПЛАН
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ВЪВЕДЕНИЕ
1

2

№

Теми

1

Проект BestU и неговите цели. Образователни материали.
Общ брой на учебните часове за раздел 1

3

Брой на
учебните
часове
2
2
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1
2
3
4
5

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТИ НА ЗНАНИЯТА В "УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ВОДАТА"
Основни екологични понятия.
1
Значимост на водата.
2
Методика на попълване на разработения в Наръчник на
обучителите въпросник.
1
Вода и природа. Вода и човек.
3
Водата в културното наследство, традициите и изкуството.
2
Общ брой на учебните часове за раздел 2
9
РАЗДЕЛ 3. ВОДА И ВОДНИ РЕСУРСИ

1
2
3
4
5

Агрегатни състояния на водата.
Водни ресурси. Дефиниции.
Кръговрат на водата.
Опазване на водите.
Замърсяване на водите.
Общ брой на учебните часове 3
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение
за раздел 1 + раздел 2 + раздел 3

1
1
2
3
2
9

20

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Съдържанието на учебната програма е съобразено с:
а/ квалификацията на преподавателите. Като преподаватели да бъдат запознати в
дълбочина с теоретичната обосновка на разработения учебен материал по проект BestU от
методическа гледна точка;
б/опазването и пестенето на водните ресурси като акцент на разгледания модел,
използван в преподаването на природни науки, който да бъде предаден и възприет успешно
от ученици във всички възрасти.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
Знания за:
актуалността на темата за водата и опазването на водните ресурси.
заложените в обучителния материал цели и начините за тяхното изпълнение.
основни теми и термини от областта на водата и опазването на водните ресурси.
Умения за:
презентиране и работа с обучителния материал по проект BestU, следвайки
заложените обучителни цели, но и адаптирани спрямо нуждите на българските
ученици, заложени в учебните програми по природни науки, одобрени от МОН.
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Компетентности:
провеждане на обучение, което да съдържа интересни факти на тема вода и опазване
на водните ресурси, което да бъде от полза на учениците и да ги мотивира да
продължат да работят самостоятелно извън класните стаи.
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Брой на учебните часове: 20
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Теми

Проект BestU и неговите цели. Образователни материали.
Значимост на водата.
Методика на попълване на разработения въпросник.
Вода и природа. Вода и човек.
Водата в културното наследство, традициите и изкуството.
Агрегатни състояния на водата.
Водни ресурси. Дефиниции.
Кръговрат на водата.
Опазване на водите.
Замърсяване на водите.

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
1

2

3

№

Теми

Брой на
учебните
часове

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА В КЛАСНАТА СТАЯ
1
2
3

Работа с материалите, разработени по проекта.
Разработване на други помощни материали.
Прилагане на иновации в преподаването по природни науки.
Общ брой на учебните часове за раздел 1

2
2
2
6

РАЗДЕЛ А2. ИЗПОЛЗВАНИ СРЕДСТВА В ОБУЧЕНИЕТО
1
2
3
4
5

Дидактични средства и ролеви игри, заложени в проекта.
Артистични средства и ролеви игри, заложени в проекта.
Психологични средства и ролеви игри, заложени в проекта.
Управление на стреса – как чрез емоционалната интелигентност да
преподаваме ефективно: казуси и работа по групи.
Средства за междуличностна комуникация: казуси и упражнения.

1
2
2
2
2
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Общ брой на учебните часове за раздел 2

9

РАЗДЕЛ 3. ОБЪРНАТАТА КЛАСНА СТАЯ В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ
1
2
3
4
5

Принципи на обърнатата класна стая.
Вариации на обърнатата класна стая.
Дидактически материали за нуждите на обучението.
Обърнатата класна стая като елемент на нова педагогическа парадигма
– „учене без учене“ и „учене в класната стая“
Изготвяне на план-схема за провеждането на примерен урок.

1
1
1

Общ брой на учебните часове 3

5

Общ брой на учебните часове по теоретично обучение
за раздел 1 + раздел 2 + раздел 3

1
1

20

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Съдържанието на учебната програма е съобразено с: а/квалификацията на
преподавателите, техните обучителни нужди и извършеното предварително теоретично
обучение целящо запознаването им с обучителния материал по проект ВestU, както
практически, по групи, чрез решаването на единични случаи, но също така и дискусионно.
Представена е и една нова, но бързо набираща популярност методика на „обърнатата
класна стая“, явяваща се иновативна по замисъл, която може успешно да бъде използвана
в обучението по природни науки от ученици във всички възрасти. В практическото
обучение се обръща внимание на ролевите игри, дискусията на практически казуси, работа
по групи и различни практически задачи, които участниците в обучението да изработят.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
Знания за:
работа с обучителните материали по проект BestU
дидактични средства за по-ефективно обучение
принципите на обърнатата класна стая и вариациите на методиката, които могат да
бъдат използвани в училище в различен контекст;
създаване на план-схема на примерен урок според методиката на обърнатата класна
стая.
Умения за:
пълноценно общуване с учениците
изготвяне на уроци на тема вода и опазване на водните ресурси
прилагане на обърнатата класна стая в класните и извънкласните форми на
обучение;
самостоятелно изработване на обучителни материали
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Компетентности:
използване на различни форми на проверка на знанията на учениците в среда без
насилие и дискомфорт за ученици и учители.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Брой на учебните часове: 20
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Теми

Работа с материалите, разработени по проекта.
Разработване на други помощни материали.
Прилагане на иновации в преподаването по природни науки.
Дидактични средства и ролеви игри, заложени в проекта.
Артистични средства и ролеви игри, заложени в проекта.
Психологични средства и ролеви игри, заложени в проекта.
Управление на стреса – как чрез емоционалната интелигентност да преподаваме
ефективно: казуси и работа по групи.
Средства за междуличностна комуникация: казуси и упражнения.
Принципи на обърнатата класна стая.
Вариации на обърнатата класна стая.
Дидактически материали за нуждите на обучението.
Обърнатата класна стая като елемент на нова педагогическа парадигма – „учене без
учене“ и „учене в класната стая“
Изготвяне на план-схема за провеждането на примерен урок.

Етап IV: Разработване на допълнителни обучителни материали за
обучаемите към преведения и адаптиран „Наръчник за обучителите“ за
провеждане на специализирано обучение на тема „Устойчиво използване на
водата – Sustainable Water Use”.
В изпълнение на Дейност 1 - Превод и адаптиране на „Наръчник за обучителите“
разработен от гръцките партньори по проекта са разработени допълнителни обучителни
материали, които следват най-новите тенденции при интерактивните методи на
обучение.
Един такъв материал са две части от учебник по икономика, който илюстрира нагледно
метода на „Обърната класна стая“, като в края на всеки урок има въпроси,
представляващи препратка и връзка със следващия урок. На база усвоените вече знания,
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на обучаемите се дава възможност да разсъждават върху въпросите и в процеса на
разсъждение да стигнат сами до някои от новите елементи в следващия урок.
Друг интересен съвременен метод за обучение е чрез песни. Методът се прилага много
успешно при изучаването на чужд език, но много лесно би могъл да бъде пренесен в част
от уроците за природата и водата. Взаимовръзката и съставянето на урока под формата
на песен ще бъдат дискутирани по време на същинското обучение.
В рамките на настоящия план за действие, съгласувано с Възложителя, се предвижда
провеждането на тест-урок - в реална среда – в класна стая с ученици, с помощта на
преведения и адаптиран Наръчник на обучителите. Самия тест – урок, ще бъде използван
като допълнителен обучителен материал в специализираното обучение.

Етап V: Разработване на Методология за провеждане на обученията в
съответствие с „Наръчник за обучителите“.
Приложение на методиката на обърната класна стая в обучение по опазване на водните
ресурси по проект BestU
УВОД
В рамките на създаването на обучителния материал по проект BESTU методиката
на обърнатата класна стая може да намери интересно приложение, като учителите
предоставят мотивиращи и интересни домашни работи на децата, насърчават ги да
разговарят с родителите си или други роднини по въпросите на опазването на водните
ресурси и тяхното опазване, а впоследствие тези дискусии бъдат прехвърлени в класната
стая, където да бъдат допълнени от различните дейности, описани в ръководството за
съответната възраст.
В класическия модел на обучаване в клас, преподавателят обикновено е
централния фокус на урока и основен разпространител на информация, по време на
урока. Този подход ориентиран към учителите предполага, че те отговарят на въпросите,
докато учениците се отнасят директно към тях за наставление и обратна връзка. В
класната стая с традиционно преподаване, индивидуалните уроци могат да бъдат
дидактически и съдържателни. Участието на учениците в класическия модел се
ограничава до дейности, в които те работят самостоятелно или в малки групи върху
задание изготвено от учителя. Дискусиите в клас са обикновено насочени към учителя,
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като той/тя обикновено контролира посоката на възникналата дискусия. Обикновено
този модел на преподаване включва и възлагане на учениците на задача да четат от
учебник или да упражняват дадена концепция под формата на домашна работа.
Обърнатата класна стая целенасочено измества насоките към модел ориентиран
към учениците, чрез който е възможно да се изследват по-задълбочено теми и да се
създават по-значими възможности за обучение по време на обучението в час. В обърната
класна стая, предоставяне на съдържание би могло да бъде в различни форми. Често,
презентации, задания, тестове за себеоценка изготвени от учителя и др.
Истинската същност на обръщането е да се насочи фокусът върху ученика. Ако
учениците се запознаят с новия учебен материал извън класната стая, което може да бъде
част от домашната им работа, в класната стая те се включват в по-пълноценни дискусии,
отколкото ако запознаването с новия материал се извършва в час.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ
Най-широко използваното описание на обърнатата класна стая е учебна среда, в
която активностите, които традиционно се извършват извън класната стая под формата
на домашна работа, сега се случват в клас. И не само това – активностите, с които
традиционно се приключва един учебен час, са изнесени преди неговото начало.
Много модели, обаче, започват с контакт очи в очи първо, следвани от различни
извънкласни активности. Макар че това е вероятно най-познатата идея за обърната
класна стая, обръщането може да значи много повече от гледане на видеоклипове с
лекции. Включва завършване на различни онлайн дейности, тестове, викторини и т.н.,
които могат да бъдат проверени от учителя преди началото на часа. Една от основните
цели на обърнатата класна стая е да надскочи лекцията като първичен начин за
предоставяне на информация и знание, и структура на час. Добре разработения и
структуриран урок може да бъде изключително ефективен, но по този начин се налага
учителите да разчитат твърде много на него и това често води до изключване на
допълнителни резонни подходи на преподаване и обучаване.
Обърнатата класна стая позволява на учителите да представят нови начини за
правене/вършене на неща. Учителите имат възможност да насочат вниманието си върху
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други начини за подобряване на обучението, чрез представяне на активни обучителни
стратегии, които поставят учащите в центъра на обучението.
МЕТОДИЧЕСКА РАМКА НА ОБЪРНАТАТА КЛАСНА СТАЯ
Обърнатата класна стая се основава на конструктивисткия модел. Ученето е
активен, социален процес. Учениците могат да използват предишния си опит и
съществуващи знания, за да изградят разбиране за новия материал. Два са основните
фактора, които насърчават реализацията на обърната класна стая:
a. преобладаващо

разпространение

на

онлайн

видеа,

материали

и

информация;
b. слаби резултати от традиционните класни стаи.
Методът на обърнатата класната стая се основава на "активното учене", което се
отнася до "всичко, което включва учениците в правенето на нещата и мисленето за
нещата, които вършат". При задълбоченото учене учениците трябва:
a. първо да развият стабилна основа от знания, основани на факти;
b. разбиране за това как да се използва това знание в рамките на конкретна
концепция/ рамка;
c. използване и приложение на тези знания в редица контексти.
Методът на обърнатата класна стая подкрепя този тип обучение, тъй като показва
на обучаемите фундаментални концепции чрез онлайн текстове, видеоклипове и
дейности преди присъствения час и гарантира, че времето в час ще даде възможност на
учащите се да упражняват активно когнитивните си функции. Нещо повече,
формиращата обратна връзка, предоставена по време на обърнатата класна стая, помага
на лекторите да подобрят знанията и да променят погрешните схващания, за да
гарантират, че учащите са способни да организират своите нови знания по начин, който
е по-разбираем за бъдеща употреба.
Широкото използване на образователната технология за предоставяне на
учебното съдържание извън учебния час е от основно значение за идеята за обърната
класна стая. Активното обучение по време на учебния час е втората необходима част
метода. Тези две части променят основният учебен процес.
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Четирите стълба на обърнатата класна стая
Точно както няма две еднакви традиционни класни стаи, така няма и две еднакви
по метода на обърнатото обучение. Обърнатото обучение се фокусира върху
удовлетворяването на индивидудеоалните потребности за знания на ученика чрез ясен
набор от правила, по начин различен от установената методология.
1. Гъвкава среда: Учителите трябва да очакват, че учебните часове ще бъдат
"донякъде хаотични и шумни", че сроковете и оценките по време на обучението също
ще са гъвкави. Метода на обърнатата класна стая позволява разнообразен режим на
обучение; преподавателите често пренареждат учебното съдържание, за да включат
работа по групи, независими проучвания, представяне и оценяване. Те създават гъвкава
среда, в които обучаващите се избират кога и къде да учат.
2. Култура на учене: Класната стая става насочена към учениците. Ролята на
учениците се променя - вместо да са продукт на обучението, те са в центъра на
обучението, където могат активно да трупат знания, да участват в собственото си
оценяване. Учениците могат да ускорят своето обучение, като преглеждат съдържанието
самостоятелно, а преподавателите могат да се възползват от срещите “лице в лице” за да
обяснят, затвърдят и обобщят материала.
3. Планирано съдържание: От учителите се изисква предварително да планират
съдържанието и да преценят какво трябва да преподават директно, така че времето в
класната стая да може да се използва за други методи на преподаване, като например
стратегии за активно обучение, обучение на връстници, проблеми по време на учене,
лидерство, в зависимост от нивото и материята.
4. Професионални учители: Учебните видеоклипове, използвани за обърнатата
класна стая, не могат да заместят обучени професионални преподаватели. В модела на
обърнатата класна стая квалифицираните професионални учители са по-важни от
всякога и често са по-взискателни от традиционните. Те трябва да могат да определят
кога и как да променят инструкциите си към групата съобразно с индивидуалните нужди
на обучаемите и как да протичат лекциите “лице в лице”.
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Фази на обърнатата класна стая
Предимството на обърнатата класна стая е, че съдържанието, най-често теория и
лекции, става по-лесно достъпно и контролирано. С доказано предимство е използването
на учебно видео, защото обучаемите имат възможност да го преглеждат, да си
припомнят или повтарят части към които проявяват интерес. Когато учителите заменят
лекциите си в клас с видеоматериали (собствени или други) ще бъдат притеснени с какво
ще изпълнят часовете си. Тези, които подкрепят обърнатата класна стая, заявяват, че
присъствените занимания могат да бъдат използвани за дискусия, практически
упражнения и надграждане на знания. За преподавателите, които са използвали и
продължават да използват дидактическия модел, е необходима рамка, която да им
помогне при реализацията на обърнатата класна стая. Следва, обяснение на модела на
обърнатата класна стая, при който видео лекциите и под-касти са част от по-широка
рамка от учебни дейности. Това е цикъл на учебния модел, който осигурява
последователност от учебни дейности, базирани на теориите за обучение и на
експерименталните

учебни

фази:
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Ползата от метода обърната класна стая е използването на присъствените лекции
като работилници в които обучаемите могат да задават въпроси, свързани с лекциите, да
работят в групи и да се провеждат практически упражнения. По време на срещите “лице
в лице”, лекторите са по-скоро съветници или ментори, които подкрепят дейностите в
групата.
Обърнатата класна стая променя ролята на учителите, които се отказват водещата
си позицията в класа в полза на активна и съвместна работа по време на учебния процес.
Разбира се, промяна има и в ролята на учениците, много от които са приели пасивната
страна в учителния процес и очакват инструкции. Моделът на обърнатата класна стая
прави отговорностите на учениците по-големи, но им дава възможност за повече
експерименти. Дейностите могат да бъдат ръководени от обучаемите, а комуникацията
между тях може да се превърне в определяща за динамиката на сесията и практическата
работа свързана с нея. Така се постига забележителна промяна в приоритетите - от
просто покриване на материал до работа за усвояването му. До момента обърнатата
класна стая се използва предимно във висшето образование.
Учениците се “запалват” в резултат от личното си участие и желаят да придадат
значимост на тези дейности.
Условие: Тези дейности са предназначени за присъствени занимания и често се
срещат като задание за група. В дистанционното обучение с присъствени лекции, това
са синхронни дейности, провеждани по време на срещите лице в лице. В онлайн курс
обучаемите могат да бъдат помолени да посетят обществено събитие, музей и др. или
учителят би могъл да предвиди някаква практическа задача, която обучаемите да
направят по време на видео връзка, уебинар и др.
Концептуална рамка: Какво?
Обучаемите се запознават с понятия и термини, включени в пробното
упражнение. Те изучават мнението на експертите по темата. Информацията е
представяна посредством видео лекция, богати на съдържание уебсайтове и симулации
като онлайн текст, лекции. По метода на обърнатата класна стая това е времето, когато
обучаемите гледат богати на съдържание учителни видеоклипове. Понятията трябва да
25
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните
фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество „Гърция - България 20142020“ ИНТЕРРЕГ V-A

бъдат представени в достъпна форма. Учениците могат да използват онлайн ресурси,
могат да ги изтеглят и и по този начин могат да учат със собствено темпо, независими
от учителите си. Това е едно от ценните предимства на метода на обърнатата класна стая.
Условие: Тези материали се използват от обучаващите се при самостоятелно
учене. С други думи, учениците могат да получат постоянен достъп до материалите, да
работят от разстояние, използвайки персоналният си достъп. Те могат да преглеждат
неограничено всичко, което им се е сторило интересно или не са разбрали. Това е
асинхронно учене и като такова позволява на обучаемия да разположи времето си за
учене според нуждите си.
Създаване на съдържание: Какво от това?
Обучаемите размишляват върху наученото по време на предишните фази. Това е
фаза на осмисляне на всичко прочетено и научено по време на самостоятелното учене и
присъствените уроци. Обучаемите могат да формулират и конструират придобитите
знания, получени от онлайн текстовете и учебните видеоклипове или видеосесии. В
рамките на стандартната училищна система това би било фазата, в която се проверяват
резултатите от наученото. Ако случаят е такъв, се препоръчва тестовете да са насочени
към по-високи нива по Таксономия на Блум - оценка, прилагане, синтезиране.
Условие: Ако е възможно, обучаемите трябва да имат възможност да учат и да
затвърждават знанията си със собствено темпо, съобразно собствения си график.
Демонстрация и приложение: Какво следва?
По време на тази фаза учениците показват логично приложение на материала,
който са научили. Тези нови знания и умения, пречупени през призмата на
индивидуалното разбиране, могат да бъдат използвани в реалния живот. Това е в
съответствие с най-високото ниво на обучение в рамките на Ревизираната Таксономия
на Bloom за учене - Създаване - чрез което обучаващият създава нов продукт или гледна
точка. По същество те стават автори на обучението си.
Условие: Тази фаза на цикъла е най-добре да се случи под формата на
присъствена лекция, като работа в група. Причините за подобна препоръка са: учителят
може да даде съвет на обучаемия за видовете проекти и инструменти, които са най 26
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подходящи за него; работа в група съставена от обучаеми и учители увеличава
мотивацията и предоставя възможност за обратна връзка.
Примерни модели на обърнатата класна стая:
A.

Стандартна обърната класна стая: на обучаемите се възлага "домашна работа"

- гледане на видео лекции и четене на материали, свързани с урока на следващия ден.
По време на часовете обучаемите прилагат на практика това, което са научили чрез
традиционните учебни занятия, като техните преподаватели имат възможност да
обърнат индивидуално внимание на всеки от обучаемите.
B.

Дискусионно-ориентирана обърната класна стая: Учителите препоръчват за

гледане видеоклипове с лекции, както и всякакви други видеоклипове или текстове,
видеоклипове в YouTube и други ресурси, свързани с темата. След това се отделя време
за дискусия и изследване на темата. Това може да е особено полезен подход при теми,
в които контекстът е всичко - история, изкуство или английски.
C.

Демонстрационно-ориентирана обърната класна стая: Специално за тези

теми, които изискват обучаемите да запомнят и да повтарят точно действията - химия,
физика и почти тема от часа по математика - най-полезно е на разположение да е видео
демонстрация, която може да бъде спряна на пауза, върната назад и преглеждана много
пъти. В този модел преподавателят използва софтуер за запис на екрана, за да покаже
детайлно действията си по начин, който позволява на обучаемите да следват
собственото си темпо.
D.

„Фалшива“ обърната класна стая: Тази идея е идеална за по-младите

обучаеми, за които истинската домашна работа все още не е подходяща. Вместо това
тези ученици гледат обучителни видеоклипове в клас, като получават възможност да
преглеждат материалите със собствено темпо. През това време учителят може да
насочи вниманието си към всеки, предложи индивидуална подкрепа на учениците си.
E.

Обърната класна стая по групи: Този модел добавя нова полезност, която

насърчава учениците да се учат един от друг. Курсът започва по същия начин с учебни
видеоклипове и други ресурси, споделени преди часа. Промяната настъпва при
присъствените лекции, когато задачата за деня трябва да бъде изпълнена в група. Този
формат мотивира учениците да се учат един от друг и им помага да обяснят отговорите
си и избора си.
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F.

Виртуална обърната класна стая: При учениците възрастни и в някои курсове

необходимостта от присъствени лекции може да отпадне напълно. Някои
преподаватели в колежи или университети дават достъп до учебни видеоклипове и
текстове, поставят задачи и задания, коментират и поставят оценки, използвайки
онлайн платформи за обучение. Допуска се индивидуална консултация с обучаем, след
предварително определена среща.
G.

Обръщане на ролите: Учебният видеоклип създаден за целите на обърнатата

класна стая не трябва да започва и свършва с учителя. Обучаемите също могат да
използват видеоклипа, за да демонстрират по-добре уменията си. Поставете задача на
учениците да се включат в различни ролеви игри, за да покажат компетентност или ги
помолете да запишат собствени видеоклипове, свързани с любим предмет или просто
ръководство като: “научи преподавателя”.

Етап VI: Провеждане на кръгла маса с педагози, учители и представители на
училищни администрации.
Изпълнителят ще организира и проведе кръгла маса с педагози, учители и представители
на училищни администрации за презентиране на разработените общи и специфични
обучителни и образователни цели, Наръчник на обучителите, разработения детайлен
Учебен план и предстоящите обучения. Формата на събитието ще бъде дискусионен,
като неговия фокус ще бъде и върху обратната връзка от страна на аудиторията, с цел
достигане на оптимална ефективност на резултатите от настоящата дейност.

Етап VII: Преглед и предефиниране при необходимост на общите и
специфични обучителни и образователни цели, които се целят с реализация
на обучението и индикатори за измерване на тяхното постигане
-

ще бъде извършен преглед и предефиниране при необходимост на общите и

специфични обучителни и образователни цели, които трябва да бъдат постигнати с
реализация на обучението, както и индикаторите за измерване на тяхното постигане;
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Етап VIII: Преглед на преведения и адаптиран „Наръчник за обучителите за
провеждане на специализирано обучение на тема „Устойчиво използване на
водата – Sustainable Water Use” и неговото допълнително адаптиране при
необходимост;
На база резултатите от проведения дискусионен форум (кръгла маса):
- ще бъде направен преглед на преведения и адаптиран „Наръчник за обучителите“ за
провеждане на специализирано обучение на тема „Устойчиво използване на водата –
Sustainable Water Use” и неговото допълнително адаптиране при необходимост.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
-

Пакет допълнителни обучителни материали
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