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Подготовката и провеждането на открити уроци са част 
от продължаващата квалификация на педагогическите 
специалисти и способстват за повишаване на 
компетентностите им.

Чрез открит урок има  възможност да се представи най-
доброто от методическата подготовка на учителя, както 
и постигнатите резултати в процеса на обучение на 
учениците.



Въпреки, че има театралност и много подготовка в такъв тип уроци, те   
допадат на учениците, много по-интересно се провеждат занятията.

Когато учителят твори и се труди, трябва да има възможност да 
представи училището, себе си и работата на учениците по най-добрия 
начин. 



Ползи за учителите, посещаващи открити 
уроци на свои колеги:

 Да извлекат най-доброто от опита на колеги и да го приложат в 
работата си;

 Какво да променят или добавят в уроците си, така че образователната 
практика да бъде успешна, да постига целите и задачите на обучението;

 Реална самооценка на своята работа и набелязване на конкретни
начини за подобряването й.



Ползи за учителите, посещаващи открити 
уроци на свои колеги:

 Как да мотивират учениците да се развиват и да постигат високи 
резултати;

 Как уроците извън класната стая – в музеят, галерията или 
библиотеката – повишават качеството на образователния процес.



Очаквани резултати

 Положително въздействие върху  учителите, които участват или 
наблюдават образователната практика;

 Повишено чувство за инициативност и предприемачество;

 Усъвършенстване на педагогическите умения и компетентности;

 Усъвършенстване на компетентности в областта на 
информационните технологии;



Очаквани резултати

 По-добро разбиране и отзивчивост към социалното, етническото, 
езиковото и културното многообразие;

 По-активно участие в организирането на извънкласни и 
извънучилищни изяви;

 Повишени възможности за професионално развитие;

 Повишена мотивация и удовлетвореност от ежедневната работа.



Цели на обмена на добри практики:
 Да се даде възможност на учителите да се развиват и укрепват 

сътрудничеството  помежду си.



Цели на обмена на добри практики:

 Учителите да повишават капацитета си за работа като  споделят 
или да противопоставят идеи, практики и методи. Избраните 
проекти могат да доведат до осезаеми резултати.



Цели на обмена на добри практики:

 Засилване на междудисциплинарното сътрудничество, 
творчество и иновативни подходи и среда за обучение.



Основни направления за прилагане на тази 
образователна практика:

 Открити уроци в екипите за професионално развитие в училищата;

 Открити уроци извън екипите, в рамките на училището;



Основни направления за прилагане на тази 
образователна практика:

 Открити уроци с посещение от учители извън образователната институция;

 Открити уроци в музеи, галерии, библиотеки, спортни зали и т. н.

 Обмен на добри практики на национално и международно ниво. (училища във 
Враца, Варна; Кюстендил – предстои посещение)

НУ „Св. Софроний Врачански“

гр. Враца



Основни направления за прилагане на 
тази образователна практика:

 Дистанционното обучение в условията на пандемия.

Някои проекти и самостоятелни работи на учениците от 2e клас по 
време на дистанционното обучение:

Битови и официални празници

Старият град Пловдив

Читателски дневник

Българската азбука

Ученически материали по ИИ

Ученически творби – ИИ

Лято

Вятърна мелница – ТП

Забележителности в България

Дист-об/Битови и официални празници.pptx
Дист-об/Околен свят - проект-Даяна, Виктория.pdf
Дист-об/Читателски дневник.pptx
Дист-об/Българската азбука (1).pptx
Дист-об/Ученически материали.pptx
Дист-об/OneDrive_2020-06-28 (1)/Ученически творби.pptx
Дист-об/OneDrive_2020-06-28 (1)/Лято.pptx
Дист-об/Вятърна мелница.pptx
Дистанционно-обучение2е-2019-20/OneDrive_2020-06-28/Забележителности в България.pptx


Открити уроци в екипите за 
професионално развитие в училище: 

Подготовката и провеждането им насърчават използването на 

иновативни методи и инструменти за преподаване, обучение, учене и 
оценка като движещи сили за подобрения в педагогическата работа 
и резултатите от обучението.

Тук спадат иновативните интердисциплинарни уроци, бинарните
уроци.



 Открити уроци, които улесняват прехода между различните нива 
и видове учене.



Заключение
Споделянето на успешни педагогически модели с помощта на открити  
уроци насърчава педагозите да експериментират, да почерпят 
вдъхновение от практиката на своите колеги, да изпробват 
предложените дейности в клас.



Заключение
Вярвам, че споделянето ще ни направи по-уверени и по-единни в 
обучението и подкрепата на децата.

Вярвам, че споделянето ще ни помогне да станем още по-добри 
професионалисти.



Заключение
Вярвам, че  споделянето ще ни помогне да насърчаваме всяко дете да 
се развива и да обича ученето, да открива талантите си и да му 
вдъхнем смелостта да ги следва!

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


