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Моята група 

 



Учителят, какъв е той? Какъв 

трябва да бъде?  

 Професионалист;  

 Да има голямо сърце, да е мъдър и добър;  

 Да е толерантен;  

 Да умее да прощава;  

 Да бъде добър актьор;  

 Да вдъхва уважение; 

 Да е справедлив…  



Ученето, основано на преживявания е учене, основано 

върху собствен опит, но и учене в условията на 

структурирани и подготвени от учителя ситуации. То се 

характеризира със следните стъпки. 



Стъпки, чрез които се получават 

ефективни резултати 

 1. Преживей – участниците се включват в едно или 
няколко структурирани преживявания.  

 2. Сподели – участниците споделят своите 
възприятия, емоции, чувства, реакции, мисли.  

 3. Обсъди – участниците обсъждат моделите и 
динамиката на преживяванията.  

 4. Обобщи – на основата на преживяното 
участниците обобщават принципи, които са валидни 
за реалния свят.  

 5. Приложи – участниците планират по-ефективно 
поведение за реални жизнени ситуации.  



Интерактивните методи се делят 

на няколко основни групи. 

  
1. Методи за запознаване 
2. Методи за «загряване» и «вработване» 
на групата (класа) 
3. Методи за раздвижване на групата 
4. Диалогови методи 
5. Методи на работа в малки групи 
6. Игрови методи 
7. Методи за развитие на творческото 
мислене  



2 up 2 down 

 Всеки ученик получава 

работен лист 

 Задават се задачите, 

като се следват 

инструкциите на 

учителя… 



2 up 2 down  

 



Dance vocabulary  

(танцуваща лексика) 

 В кутия има листчета с 

понятия, определения, 

формули… 

 Всички ученици теглят 

по равен брой 

листчета. 

 Започва музика. 

Учениците танцуват в 

кръг. 

 Музиката спира и … 



Обучение на компютър 

 



Работа по проекти у дома с 

родителите 

 



Poker face  

(Безизразно лице) 

 Всеки ученик се представя на лист с 

няколко изречения. Учителят чете 

пред класа и идеята е останалите да 

разпознаят за кого става дума. 



Poker face  

(Безизразноно лице) 

 



Моята група в “Образование 

без пиксели” 

 Групата ми беше разнообразна – имаше 

застрашени от отпадане ученици, 

ученици, които имат затруднения с 

математиката, ученици със засилен 

интерес към математиката… 



Резултатът… 

 Успехът на учениците се повиши; 

 От посещаващите, няма ученици с 

двойки; 

 Интересът на учениците е голям; 

 Проектът ще продължи да работи и 

през следващата учебна година! 



Благодаря за вниманието! 

 

 


