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СОФИЯ

АЗ  ВЯРВАМ В УСПЕХА  НА 
ВСЯКО ДЕТЕ!

ТЕМЕНУЖКА  ХРИСТОВА - директор



Как мотивираме децата да учат с интерес и желание в училище и 
самостоятелно у дома в сегашната реалност ?



Информационните технологии дават голяма възможност обучението на децата да се направи
по – интерактивно и по – интересно, учебното съдържание да се поднесе по нов и интригуващ
начин, вниманието на децата да се задържи за по – дълго и те да се ангажират по – пълно и
по – успешно в учебния процес.



От ноември 2019 г. започна създаването на платформата
„Learn and Play“ („Учи и играй“), чрез която децата развиват
дигитални умения, овладяват български език, обогатяват речниковият
си запас и се забавляват.



Проектът „Learn and Play“ е насочен към разрешаване на общ проблем в
образователната система във всички европейски страни – бариерата пред
ограмотяването в ранна детска възраст. Липсата на умения за четене при
учениците в начален етап е пряко свързана с процента на ранно отпадане
от образователната система и ниските образователни резултати на деца, с
различен майчин език от официалния в държавата или деца със
специални нужди. Онлайн платформата е разработена на четири езика –
български, английски, испански и турски. Умението за четене е от
особена важност за постиженията в училище на следващите
образователни нива.

http://learnandplay.space/


Проектът е транснационална инициатива,
която е създадена в партньорство между
България, Ирландия, Испания и Турция от
организации със значителен опит в работа
с деца, чиито майчин език е различен от
официалния в държавата, обучение на
учители, семейни обучения, разработване
на методологии и образователни
изследвания, с финансова подкрепа по
Програма ЕРАЗЪМ +. Със съвместни усилия
създадохме иновативна методология за
широко изучаване на езици, базирана на
геймификация на учебно съдържание с
разнообразни интерактивни ресурси и
визуализации.



Създадената по проекта методология и
онлайн платформа снабдява учителите с
иновативен инструмент и интерактивни
ресурси за овладяване на езика.
Предоставя широк спектър от идеи.
Платформата е достъпна за учители, за
децата и техните родители. Тя вече е
неразделна част от ежедневния учебен
процес в нашето училище и за
самостоятелно учене в семейна среда.



“Learn and Play” е създадена в
четири периода:
• Предбуквен период;
• Буквен период;
• Четивна грамотност 1;
• Четивна грамотност 2.



Предбуквен период



Буквен период



Четивна грамотност 1



Четивна грамотност 2



„Чети и успявай“ е надграждащ проект на „Learn and Play“. 





Методологията на програмата „Чети и успявай“ обединява
съвременни подходи за постигане на четене с разбиране и
читателска грамотност за деца от 1-4 клас, съобразени с
техните възрастови особености, интереси и потребности.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на
Фондация „Америка за България“ по Програма „Следващите
10“, „Онлайн учене“.



Основна целева група на двата проекта са децата от ПГ и 1-4 клас, чиито 
майчин език не е български. Целите са формиране на базова четивна грамотност и 
четене с разбиране, които са ключови умения за академичен напредък, повишаване 
на мотивацията за учене, придобиване на  увереност „Аз мога да се справя!“, 
създаване на условия за достъп до качествено образование за всяко дете   и 
благосъстояние на учениците в училище. 
Днешните предизвикателства приемаме като възможност и търсим варианти за 
справяне със ситуацията.
В „новата реалност“ създадохме онлайн ресурси, които могат да се използват в 
класната  стая и самостоятелно у дома, като идеята е да се насърчи и така 
нареченото „семейно учене“.



Методологията на „Чети и успявай“ се състои от три части:

• теоретично описание;
• спирала от инструменти;
• съдържание на програмата
• https://vimeo.com/659787665/d3503fb26e
•

https://vimeo.com/659787665/d3503fb26e






Живеем във време на непрекъснато 
променяща се среда и трябва да обучим 
децата на бързи и адекватни реакции в 
различни ситуации и самостоятелно 
справяне с тях. За да е качествено 
образованието, то трябва да залага на 
баланса между развитието на интелекта, 
емоционалната интелигентност, 
адаптивността, ключовите умения на 21-ви 
век,  здравето, спорта и изкуството. 
Промяната в начина на преподаване е 
възможна и тя не зависи от закони, 
наредби и правилници. Тя е закодирана в 
учителския ум и сърце. Единствено 
учителят може да я реализира, 
отговаряйки на потребностите на децата и 
на времето, в което живеем.



„За да промените хората, трябва да ги обичате.
Влиянието върху тях е право пропорционално на
любовта“

Йохан Песталоци



Критерии за качество 
• ПРОГРАМА „УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР“ – випуск 1

• Всяко дете заслужава и трябва да има достъп до качествено 
образование! 

• Събиране на данни по определени критерии и 
анализирането им с единен инструментариум за анализ на 
качеството на преподаване и учене.



Показатели

1. Учителят прилага иновативни методи на преподаване,
предоставя възможност на учениците самостоятелно да
търсят информация, анализират и представят наученото.
Предоставя възможност за работа с ИКТ.

2. Учителят мотивира учениците за активно включване и
ангажиране в образователния процес, използва житейския
опит на учениците и структурира учебното съдържание,
съобразно техните възможности и интереси.



Критерии – приети на екипна среща

•   Ангажираност

•   Адаптиране на учебното съдържание

•   Динамика в класната стая



Система за наблюдение на часовете
Критерии Индикатори Подиндикатори Иструменти

Ангажираност Присъствие в учебните 
часове

Брой отсъствия/присъствия, 
активност на родителя

Електронен дневник,
Брой срещи с родители, 
ежедневна комуникация и 
анкети за нагласата и 
очакванията на родители, 
ученици и учители

Формиране на основни 
компетентности

Изразяване на лично 
мнение/критично мислене
Преодоляване на страха от 
грешки

емоциометър

Адаптиране на 
учебното 
съдържание

Индивидуален подход Как учителя представя 
учебното съдържание?
Какви въпроси задават 
учениците?

Протокол,
тестове, резултати

Усвоени знания и умения

Динамика в 
класната стая

Удовлетвореност от 
взаимодействието
учител-ученик

Позитивна атмосфера в 
класната стая
Рефлексия и саморефлексия

Анкета – ученици,
емоциометър



Учене и умения, които са необходими на 
ученика (показател 1)

Нива Начинаещ Напреднал Експерт

Източници на 
информация и качество
(по предварително 
зададени критерии)

Намира подходящи 
източници на 
информация, но не може 
да оцени тяхната 
надеждност

Намира подходящи 
източници на 
информация, но някои от 
тях не са надеждни или 
качествени

Намира надеждни и 
качествени източници на 
информация и 
обосновава избора си

Организиране на 
познания и информация

Записва информация, 
част от която е полезна

Открива най-важната 
информация и записва 
част от нея

Идентифицира ключова 
информация и я записва 
по подходящ начин

Познава и разбира 
личните си стилове на 
учене

Познава своя 
предпочитан стил на 
учене, без да прилага 
стратегии за учене

Познава своя 
предпочитан стил на 
учене и прилага 
стратегии за учене, които 
не винаги са свързани с 
него

Познава своя 
предпочитан стил на 
учене и го използва, за да 
прилага стратегии за 
учене


