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abstract: Improving and modernizing education is a key priority for the EU and its Member States. The main 
mission of education of the future is: to prepare students for success in a complex and interconnected world facing 
rapid technological, cultural, economic and demographic change. Knowledge of innovative practices in different 
European countries allows comparison, consideration of strengths and weaknesses. Innovations, both in Europe 
and in Bulgaria, are sought and discovered at different levels and in different directions. The presented report has 
a theoretical character and presents the palette of innovative practices in 12 European countries – UK, Germany, 
Greece, Estonia, Spain, Italy, the Netherlands, Romania, Hungary, Croatia and Sweden. The theoretical overview is 
the basis of a research project, which is in the process of implementation and has the ambitious goal of linking in-
novative practices of the Bulgarian school with the preparation of students future teachers.
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Бързото развитие на информационните и комуникационни технологии принудиха и изправиха обще-
ството пред необходимостта от промени във всички социални и икономически сектори. образованието 
също трябваше и все още трябва да се, и се трансформира. от институции, даващи знания, постепенно 
училищата се превърнаха „в подобие на стопански субекти, конкуриращи се за потребители, т.е. учени-
ци“ [1]. от образователна среда, стремяща се към предоставяне на основополагащи знания, формираща 
умения и предоставяща възможност за развитие тя се видоизмени в пазарна среда.

метаморфозите, през които преминава училището, му придават нов облик. както посочва Я. мер-
джанова „училището придобива нови лица:

 y училището е медиатор,
 y училището е модератор,
 y училището е преходна и проходима (отворена) територия,
 y с ценностно осмислена култура и атмосфера,
 y водеща личността към идентификация, самоидентификация и
 y интеркултурно взаимодействие.“ [2]

трансформиращото се училище вменява нови роли на участниците в него – учители, ученици и дори 
родители, и нови компетентности. 

иновациите бяха посочени като ключ към всички промени, които трябва да се направят не само в об-
разованието, но и в живота ни като цяло. Създаденият през 2008 г. европейски институт за иновации и 
технологии има за цел да засили капацитета на държавите-членки на еС за иновации, да насърчи сътруд-
ничеството и партньорството между бизнеса, образованието и научните изследвания. общностите, съз-
дадени между водещи компании, изследователски лаборатории и университети, наречени общности на 
знание и иновации (Knowledge and Innovation Communities – KICs) са тези, които трябва да намерят реше-
ния на належащите глобални предизвикателства. 
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В същите обаче тези общности трябва да работят хора, обучавали и формирали се като личности в 
училища, в които свободния творчески, мислещ и търсещ човешки дух да има простор за развитие. ето 
защо реформите трябваше да започнат от училище. един от първопроходците в това начинание е г-жа 
мария гайдарова, директор на оу „Райна княгиня“, гр. пловдив, председател на Фондация „Световен об-
разователен форум България“, „носител на идеята и автор на концепцията на проект „иновативни учи-
лища““1. чрез ежегодни международни конференции започнали още от 2015 г. тя успява да предизвика 
учители, директори, експерти да работят по проблемите за иновациите в училище. през 2020 г. екип на 
пу „п. Хилендарски“ проведе изследване, финансирано от мон, на тема „иновации в действие. научно-
изследователски анализ на обмена на иновации в българското образование и промяната на училищната 
култура“. там частично е направен преглед на иновативните практики в образователните системи на ка-
нада, Латвия и щата Вашингтон, СаЩ [3]. изучаването на чуждестранния опит в тези и в други страни е 
част от теоретичната основа за разработването на научно-изследователски проект към Факултета по пе-
дагогика на Су „Св. кл. охридски“ с ръководител гл. ас. д-р Йорданка николова на тема: „проучване опи-
та на иновативни училища в България и представяне на добри практики пред бъдещите педагози“. 

през 2018 г. Public Policy and Management Institute (PPMI) по поръчка на европейската комисия, гене-
ралната дирекция за образование, младежта, спорта и културата провежда изследване на тема “Study on 
Supporting School Innovation Across Europe“. Цялостното изследване е проведено през 2016-2017 г. в 12 
държави – Великобритания, германия, гърция, естония, испания, италия, Латвия, нидерландия, Румъ-
ния, унгария, Хърватия и швеция. технологията на изследването за всичките страни е идентична и проти-
ча на няколко етапа. първо, се анализират доклади на националните експерти от тези страни. Впослед-
ствие са проведени интервюта с тях и с ключови политици от областта на образованието на национално 
и регионално ниво. по този начин се подбират определени региони, в които чрез фокус групи се провеж-
да същинското изследване. от всяка държава се проучват по две училища2 . 

направеният впоследствие анализ и синтез на данните има за цел да разкрие кои са основните дви-
гатели на иновациите на ниво училище и как системата може да подкрепи и да даде възможност на учи-
лищата да участват в иновации. В същото време се отчитат и бариерите, които възпрепятстват процеса на 
промяна в училищата..

иновациите са изведени на три равнища:
 y „иновации в педагогическите практики, в подходите при преподаване на учебното съдържание. 

подчертано е, че използването на икт само по себе си не е иновация, а те са само инструмент за 
по-добро преподаване и създаване на условия за учене. това са иновациите вътре в класните стаи.

 y иновации на ниво училище – това е способността на училищата да внедряват и поддържат инова-
ции в преподаването и организационните практики. Развитието на това капацитетът често може да 
изисква фундаментални промени в училищната култура.

 y иновации на ниво образователна система – способността на образователната система да консоли-
дира промяна и усъвършенстване, да насърчава експериментирането, да поддържа мрежи и об-
мен между училищата, да разписва политики за подпомагане на внедряването, приспособяване-
то и поддържането на иновациите в училищата. иновацията се превръща в „непрекъснат цикъл на 
обучение, който включва няколко етапа и участието на много заинтересовани страни, следвайки 
дългосрочната визия.““3

изследователският екип обобщава и дава примери за традиционни и иновативни подходи към обу-
чението като използва ясни и точни критерии (таблица 1). техният анализ показва, че се търси съпоставя-
не на две равнища:

 y  организационно -технологично равнище със следните критерии: организация на класната стая и 
училищна среда и

 y съдържателно, дидактическо равнище със следните критерии: роля на учащия, роля на учителя, 
подходи в преподаването, учебното съдържание, оценяване.

Табл.1 Традиционни и иновативни подходи към обучението

традиционни подходи иновативни подходи

Роля на учащия
учителят е в центъра на процеса на обучение. уча-
щият е в ролята на слушател. 

учащият е в центъра на процеса на обучение. уча-
щият е активен участник в обучението.
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Роля на учителя
авторитет. източник на знания. академичен ин-
структор. Фасилитатор, ментор, съветник

организация на класната стая
голяма група. Взаимодействие учител-ученик. ин-
дивидуална работа.

малки групи. Взаимодействие ученик-ученик. 
Съвместно обучение. 

подходи на преподаване
директни стратегии на обучение. механично уче-
не. предлаганото съдържание е извън контекста 
(практиката).

Личностно- ориентирано обучение. колаборатив-
но, откриващо и експериментално учене. гейми-
фикация на ученето.

оценяване

Стандартизирани обобщителни оценки.
обобщена и формираща оценка. учениците иг-
раят активна роля при формирането ѝ (чрез парт-
ньорска оценка и самооценка)

Фокус върху учебното съдържание

акцент върху академичните умения, получени в 
традиционните области и измерени обективно.

акцент върху цялостното развитие на детето, на-
сочено към академични умения и трансверсални 
компетентности.

училищна среда

училището като изолирана учебна институция, 
йерархични взаимоотношения, ограничена роди-
телска връзка

цялостен училищен подход, ръководство от учи-
телските екипи, професионални учебни общности, 
родители и други заинтересовани страни, които са 
активни партньори в обучението и преподаването

иновациите в отделните страни се изразяват в разнообразни практики реализирани от 12-те държа-
ви, обхванати в изследването (таблица 2). националните експерти от всяка страна са подбрали и предло-
жили по две иновативни училища, което е описало своя иновативен модел. Разнообразието от предло-
жени практики дава възможност от една страна за онагледяване на многообразието в организацията и 
методите на обучението, но от друга страна показва и сходството, еднаквия поглед върху необходимостта 
от иновации и промяна. познаването им и от българските експерти, учители би довело до възможността 
за обмяна на опит, за срещи и обсъждания и усъвършенстване на сходния иновативен модел.

Табл. 2 Иновативни практики4

държава тип на иновацията описание на иновацията

Великобритания

иновативна 
педагогическа 

практика – проектно 
базирано обучение 

и разпределено 
ръководство

основните цели на училището са да се повиши неговия 
рейтинг чрез академичните постижения, увереност и благо-
получие на обучаемите; повишаване качеството на препо-
даване и мотивацията на учителите.
основните иновации, прилагани от училището, са свърза-
ни с прехода от начално към средно училище и промени в 
учебния план – иновации, свързани с този преход, наречен 
„мостът“ (11-14 години);
обучението се базира на проекти и се предоставя от екипи 
от учители от различни области, което дава възможност 
на обучаемите да се ангажират с малък брой учители и да 
работят върху ясно дефинирани и обобщени цели на обуче-
нието.
Значителни промени в училищната организация, в начина 
за подобряване мотивацията и ангажираността на ученици-
те.
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Великобритания

иновативна 
педагогическа 

практика – 
диференцирано 

обучение

подходът на училището към обучението се основава на 
постигане на образователни постижения и постижения за 
всички обучаеми – в контекста на обслужване на много 
хора в неравностойно положение.
Въведена е учебна програма „отговори“, съобразена с нуж-
дите на учениците,особено във връзка с изграждането на 
тяхната увереност и самочувствие и осигуряването им на 
широк спектър от социални и културни преживявания.
училището е възприело иновативни подходи за сътрудничест-
во при преподаването на математика и философия, с акцент 
върху психологически и емоционални аспекти на ученето.

германия

иновативна 
педагогическа 

практика – проектно-
базирано обучение

„интегрирано средно училище“ – без разделяне на пистите, 
но и трите средни училищни степени могат да бъдат постиг-
нати в това интегрирано училище.
Стремеж към осигуряване на „активно участие на учениците“. 
акцент върху проектно-ориентираното обучение. това става 
възможно чрез въвеждане на целодневно преподаване. кон-
цепцията се състои от часове, които се провеждат сутрин и 
следобед, два дни седмично от учебната 2010/11 година.
допълнителното време за двата следобеда седмично се 
използва за засилване на обучението към конкретни теми, 
предимно за такива проекти като „Roberta“ (създаване на 
роботика), „Young as as изследователи (Jugend forscht), „от-
говорност“ (verantwortung). 
практическото обучение е специална форма на дуално 
обучение.училището предоставя множество работни групи, 
така че студентите да могат да избират според техните ин-
тереси и способности. участието в работеща група е задъл-
жително за всички степени, основната цел на тази програ-
ма е да насърчи уменията на учениците в MINT-предмети 
(математика, информатика, естествени науки, технологии)

иновативна 
педагогическа 

практика – Inter-клас, 
мултипрофесионални 

отбори

общностно училище от 2015 г. в резултат на сливане на 
други четири училища. постепенно въвеждане на между-
класно съвместно обучение с ученици от 1 до 3 клас и от 
4 до 6 клас. С началото на учебната 2017/18 година, уче-
ниците от 7 до 9 също започват да посещават едни и същи 
класове. Стремеж към индивидуализирано и систематично 
придобиване на знания по немски език, математика и ан-
глийски език през последователни модули. преподаватели, 
действащи като съветници. учениците със своя индивидуа-
лен темп на работа са решаващ елемент от учебния процес.
от 2015 г. училището практикува практическо обучение, 
специална форма на дуално обучение, която има за цел да 
даде възможност на комбинирано практическо обучение (3 
дни седмично) на място по избор от всеки ученик и 2 дни 
часове в училище. Цели се индивидуализирано обучение.

гърция

иновативна 
педагогическа 

практика – 
неформално учене

от 2011 г. започва включване на дейности от неформално-
то обучение. Започва от вътрешна училищна инициатива, 
озаглавена „неформални среди за обучение“, финансово 
подкрепена чрез учене Заедно („Mathenume Parea“). про-
грамата включва три оси: „Любов към четенето“ (2-ри и 
3-ти клас), „екологично образование“ (4-ти клас) и „Физика“ 
(5 и 6 клас). акцент е поставени върху обновяването на учи-
лищния двор и практическите часове, организирани в него. 
Всеки учител разработва програмата, която следва.
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гърция

иновативна 
педагогическа 

практика – 
подпомогнато 

обучение

иновативна педагогическа програма, стартирана през 2015 г. 
за разкриване социални проблеми в близката среда и за за-
силване уважение към другите, както и към природата. Ръко-
водителят на училището е вдъхновен от програмата „грижа 
се и действам“ („Niazome keDro ‘). тя има за цел да подкрепи 
доброволческата работа и активното гражданство. част от 
него включва „обучение за услуги“ – програма, в която уче-
ниците предлагат услуги (например осигуряване на топла 
храна на хора в църквата, събиране на маслини) и др.

естония

иновативна 
педагогическа 

практика – 
интегрирано обучение

насърчаване на предприемачески ценности като учени-
ческа инициатива и отговорност чрез интегрирана учебна 
програма и перспектива в реалния живот.
няколко интегрирани курса, комбиниращи история, ис-
тория на изкуството, литература и практически естонски 
език за ученици от 10-клас, която е създадена и съвместно 
преподавана от трима различни учители по предмет. други 
интегрирани курсове включват: комбиниране на социални 
и географски изследвания за деветокласници, интегрирани 
часове по география и майчин език за 7-клас.
Следващата голяма цел на училището е да се превърне в 
училище на общността т.е. включване на общността по-ак-
тивно в училищните събития и практики

иновативна 
педагогическа 

практика – 
реорганизация 
на училищното 

разписание

иновативно училище в естония, което прилага тримесечна 
тринадесет седмична система. тя се състои от 10 седмици 
редовно обучение, докато 11-та седмица е запазена за 
практика. един триместър съдържа приблизително 9-10 
учебни дисциплини. има и голямо разнообразие от избира-
еми курсове в пет направления.
часовете са по 75-минути, което позволява на учениците да 
се съсредоточат върху по-дълги учебни единици и да имат 
достатъчно време да практикуват наученото вместо да го 
правят като домашно. Със 75-минутни уроци и двете групи 
– и учениците, и учителите имат по-малко ежедневна под-
готовка, което облекчава натовареността им.
училището предлага и някои интегрирани курсове. те обаче 
не включват всички учители в училище, въпреки че собстве-
ната им инициатива се оценява високо и се поддържа.

испания

иновативна 
педагогическа 

практика- 
мултидисциплинарно 

партньорства

училището реализира няколко проекта и цели сътрудни-
чество между училищата и заинтересованите страни в гра-
да.
основният акцент е въвеждането на основни компетенции 
като централен елемент на проектът на учебната програма 
(COMBAS) .
Съсредоточаване върху цялостната организация на учили-
щето с цел изграждане на училище на 21 век. Развиват се 
7 аспекта на училищната организация (училищен климат, 
училищен имидж, академични резултати, методически 
промени, развитие на емоционална интелигентност, въ-
веждане на изкуство в училище и участие и откритост към 
общност).



185

Педагогика и психология

италия

иновативна 
педагогическа 

практика – дебат

обърната класна стая и приложение на дебата като метод 
за преподаване. отделни училища от различни райони 
започват да провеждат дебати на определени теми. Спо-
ред учителите дебатът подкрепя и разширява знанията по 
обща тема, ангажира учениците в процеса на обучение и 
проверява дали могат да анализират, включват и прилагат 
наученото към различни ситуации. освен това подобрява 
уменията за организация и слушане, повишава увереността 
при справяне с предизвикателни проблеми.

иновативна 
педагогическа 

практика – обърната 
класна стая; 

обучение на открито; 
реорганизация на 

часовете

основните цели на училището са да насърчава активното 
участие на обучаемите, семействата и външни партньори 
като заинтересовани страни; насърчават осъзнатия избор, 
самостоятелността и чувство за отговорност и включването 
в дейности.
За да постигне тези цели, училището прилага иновативни 
подходи към образованието и реорганизира своите разпи-
сания, пространства и образователни дейности. прилага 
работилници по отделни дисциплини, обърната класна стая 
(4-8 клас), училище на открито, училище без раница (1-3 
клас)

Литва

иновативна 
педагогическа 

практика – 
проследяване на 
индивидуалните 

постижения

акцент върху проследяването на индивидуалните пости-
жения на всеки ученик и поддържане на общите компетен-
ции. методиката включва внимателно наставничество на 
учителите и наблюдения, самооценка и близка комуника-
ция между учител, ученици и родители. Всеки ученик тряб-
ва да си постави личните цели за компетентност.
училищната общност избра шест общи компетентности и 
се съсредоточи върху 2, които бяха разглеждани като най-
подходящите за цяла общност: 1) способност за учене; 2) 
комуникация; 3)когнитивна компетентност; 4) инициатив-
ност и креативност; 5)социална компетентност; 6) лична 
компетентност.

нидерландия

иновативна 
педагогическа 

практика – 
активно учене и 
саморефлексия;

акцентът е върху подобряването на педагогическата подго-
товка на учителите, дидактическите им умения, последова-
телни стратегии за управление на класната стая за всички 
учители и силно участие на учениците, активно учене и пре-
връщане на обучаемите в организатори на собствения си 
процес на обучение. обучение на екипи с последващо про-
следяване и наблюдение, индивидуално обучение и смя-
ната на персонала между училищата. иновациите, практи-
кувани от училищата, включват: диференцирано обучение, 
съвместно учене, саморефлексия. Включена е подкрепа за 
положително поведение към децата

иновативна 
педагогическа 

практика – TASC модел; 
съвместни училищни 

екипи

училище, характеризиращо се с голяма степен на „самоу-
правление“ от страна на учителите, създава култура, в която 
учениците се чувстват отговорни за техния процес на обуче-
ние.
училището е създало ученически портфейли, за да направи 
учениците регулатор на техния учебен процес.
някои от педагогическите иновации включват: TASC (ми-
слене, активно мислене в социален контекст).
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Румъния

иновативна 
педагогическа 

практика – 
неформално обучение

акцент върху ролята на неформалното образование за успешно 
развитие на учениците- В училището е въведена програмата 
„Şcoala altfel“, включваща цяла седмица от учебната година, 
посветена на неформалното образование.
партньорството с нпо и местната общност е основна и е 
довела до изпълнението на няколко проекта на различни 
теми – от екологичната осведоменост през гражданската 
правосъдна система и местното наследство.

иновативна 
педагогическа 

практика – 
предприемачество и 

неформално обучение

изправени пред липсата на привлекателност на професио-
налното образование и обучение, гимназията разработва 
учебни програми (както на местно, така и на национално 
ниво), включващи и часове по учебни практики, които 
свързват уменията на обучаемите с изискванията на пазара 
на труда. училището подчертава също ролята на неформал-
ното образование

унгария

иновативна 
педагогическа 

педагогика – училище 
за привличане на 
по-широк кръг от 
заинтересованите 

страни

училището на отворени врати следва програмата „Стъпка 
по стъпка“ (SbS), предназначена за обучение на деца от 3 
до 10 г. от Фондация „отворено общество“ (OSF). програма-
та е свързана с обучение на учители чрез 120-часа надграж-
дащи квалификационни курсове за развитие (CPD). учите-
лите са сертифицирани като международни обучители по 
програмата SbS. програмата SbS включва ориентирана към 
ученика, изцяло базирана на дейности, предимно игра, 
базирана на обучение, с много положителни резултати и 
обратна връзка.

иновативна 
педагогическа 
педагогика – 

партньорското 
обучение

конкретното училище работи по комплексна инструкцион-
на програма (CIP), разработена от училищния директор и 
е на базата на комплексна инструкция от университета на 
Станфорд (СаЩ) програма. програмата е реализирана твор-
чески и допълнена с други методи, които също обслужват 
компетентността на учениците, като например използва-
нето на настолни игри, четене на двойки и насърчаване на 
диалог между поколенията. комбинацията от тези методи 
довежда до уникална образователна програма в унгария , 
наречена „моделът на Hejőkeresztúr“.

Хърватия

иновативна 
педагогическа 

практика – улеснено от 
технологиите обучение

Въвеждане на икт (таблети, онлайн платформи за сътруд-
ничество), съчетани с нови подходи като съвместно учене и 
извънкласни дейности (например роботика);
Разработване на „iSchool“ съгласно националната стратегия 
за образование (комуникация между училищния персонал 
също е улеснен от икт).

иновативна 
педагогическа 

практика: – проектно-
базирано обучение

интердисциплинарeн подход STEM (наука, технологии, ин-
женерство и математика);
икт подкрепа за дистанционно обучение (за свързване на 6 
малки училища разположен на острови), електронен днев-
ник (поддържан от хърватския език), академична и изсле-
дователска мрежа);
кинестетичен подход на преподаване (фокус върху физиче-
ската активност), аудио-визуално преподаване, партньор-
ско обучение, обучение, базирано на анкети – подходи за 
интегриране на ученици с трудности в обучението. Реор-
ганизация на училищната сграда (всяка класна стая има) 
достъп до зона на открито пространство (за улесняване на 
комбинираното обучение с физическа активност).
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швеция

иновативна 
педагогическа 

практика: стратегии за 
четене

Целенасочено преподаване на стратегии за четене и моде-
лиране на това как напредналият читател мисли докато че-
тене. Работа върху аргументативни текстове, включително 
мултимодални текстове, за да направят учениците по-кри-
тични читатели.

описаните иновативни модели на 24 училища от 12-те страни показват широтата на идеите и възмож-
ностите за трансформации и приложение. преобладават тези иновации, които са свързани пряко с рабо-
тата на учителя в класната стая. изследваните европейски практики показват, че трансформацията на об-
разованието трябва да започне отвътре навън. обръщайки поглед към България ще видим, че български-
те училища с гордост могат да се нарекат иновативни, а учителите ни – новатори. описаните иноватив-
ни практики у нас покриват и трите равнища и са залог за успешна трансформация на българската обра-
зователна среда.
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