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Abstract: in the development of synthetic competence of secondary school students, the appropriate be-
haviour-determining environment is crucial. the school strategy of 125th secondary school – sofia includes 
close cooperation with iMi-BAs, which helps to plan and implement a number of school and extracurricular in-
itiatives that take into account the individual educational needs of gifted students. the article presents several 
examples of such initiatives, noting how they upgrade the compulsory classroom forms, but also open oppor-
tunities for research for secondary school students. A didactic model for building an individual educational tra-
jectory has been adopted as a theoretical basis, as well as an extension of the model for building an multivector 
educational trajectory for a team of gifted students in the field of mathematics and it.
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Иновативното училище – възможности за индивидуализация на обучението
доколко възможна е индивидуализацията на обучението е въпрос, който занимава екипа на 125. су, со-

фия в продължение на повече от две десетилетия. предполагаме, че въпросът не е терзаел само нас. през 
годините този казус на ниво училище е решаван чрез извънкласни дейности и лагер-школи, инициатор и 
вдъхновител на които е първият автор. ето какви допълнителни възможности за индивидуализация сме из-
ползвали след влизането в сила на действащата нормативна уредба, които произтичат от статута му на ино-
вативно училище. през 2017 година екип от преподаватели, включително вторият автор, разработва и ре-
ализира четиригодишен проект за развитие, който залага на пълноценно прилагане на индивидуален под-
ход в обучението с оглед откриване и развиване на ученическите заложби, като за целта се прилагат един 
или няколко от следните елементи: 1) промяна в продължителността на учебните часове на 60 минути и/
или обучение в блокове от 2 поредни часа (90 минути), като по този начин се осигурява възможност както 
за индивидуална работа с всеки ученик, така и за работа в екип; 2) въвеждане на нов допълнителен общо-
образователен предмет „приложни науки“ в гимназиален етап, като темите, компетентностите и понятий-
ният апарат в обособените му раздели (области на компетентност) не се изучават в рамките на останалите 
предмети; 3) увеличаване (при възможност) на часовете по математика в училищния учебен план и не на 
последно място 4) разширяване на възможностите за сътрудничество с други училища и институти, като тук 
водеща е ролята на ими при Бан, с който е сключено споразумение за партньорство, в резултат на което 
през годините преподаватели от института са били лектори/обучители в извънкласни дейности, в специали-
зирани лагер-школи и при работа по проекти1,2,3,4. настоящата разработка представя конкретни примери за 
работата на учениците и техните ръководители в рамките на гимназиалния етап, когато в сила влизат нор-
мативните основания, посочени по-горе. от особена важност, обаче, е да се посочи, че на практика обуче-
нието на тези ученици в извънкласни форми и специализирани школи за подготовка за състезания започва 
от пети клас, като ключова е отново ролята на първия автор в сътрудничество с други преподаватели от учи-
лището и лектори от ими-Бан и Фми-су. оттогава датира и, макар и частично, индивидуализиране на ра-
ботата с тях като ученици с изявени интерес и склонност към обучението по математика.

Теоретична основа
приемаме тезата, че индивидуалната образователна траектория (иот) представлява средносрочен 

дидактически комплекс, предоставящ на ученика оптимална възможност за развиване на познавателния 
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му и творчески потенциал, вземайки предвид личностните му особености [1]. иот се състои от следни-
те пет елемента: 1) формиране на индивидуална информационна среда; 2) персонализиране на дидак-
тическите ресурси и изследователския инструментариум; 3) индивидуализация на поставените междин-
ни цели и изследователски подход; 4) прецизиране на индивидуални темпове на учене, на изследовател-
ски дейности и оформяне на резултатите; 5) отчитане на личните рефлексивни умения и възможности за 
самоорганизация на ученика в търсене на синергичен ефект, [2]. проф. Борислав Лазаров описва автор-
ски модел за проектиране и изграждане на иот, който нарича дидактически модел тайпе (дмт), правей-
ки аналогия между едноименния небостъргач с идентични 101 етажа и итерационния процес на дмт. В 
k-тата итерация този процес се реализира по посочената процедура: 1) итерация (k-1); 2) поставяне на не-
далечна образователна цел при отчитане на наличните към момента знания, умения и нагласа (Зун); 3) 
определяне на ограничено количество информационни източници и неголям изследователски ресурс; 4) 
реализиране на дейности за изработване на комплекс от Зун, крайно необходими за постигане на поста-
вената в тази итерация близка цел; 5) анализ на постигнатите резултати и 6) начало на итерация (k+1) – 
поставяне на следваща близка образователна цел на база постигнатото при предходната итерация, на-
правения анализ и (при необходимост) внесените корекции в индивидуалната работа, [ibid.].

управление на образователния процес
Характерна особеност на дмт е отчитането при изграждане на иот на определящата поведението 

среда (опс). Реалното обкръжение на ученика или опс включва взаимоотношенията с другите в цяла-
та им вариативност (семейство, приятели, учители, съученици и др.), социоикономическия статус, лично-
стен микросвят, [ibid]. Цялостен анализ на влиянието на всеки от компонентите на опс не е възможен, а 
в частност за целите на настоящата разработка – не е нужен. тук обаче, не можем да пропуснем да отбе-
лежим значимостта на действието на няколко фактора, резултатите от които са видими на ниво училище 
и ще бъдат изложени в рамките на следващата секция. от една страна, дългосрочната програма в посо-
ка развиване на умения за (само)рефлексия и самостоятелно учене, постигана чрез проектиране и реали-
зиране на иот. от друга, разглеждането на опс като ключов компонент от управлението на образовател-
ния процес в иновативното училище чрез създаването на мотивираща и провокираща израстване учебна 
среда. Ще отбележим и значимостта на изграденото доверие по оста учител-ученик и взаимодействието 
им както във формална, така и в неформална среда. от своя страна, ръководството на училището пола-
га целенасочени усилия за създаване на условия за индивидуална изява и израстване на учениците, като 
ежегодно в сътрудничество с ими на Бан съставя своя програма за участие в училищни и извънучилищ-
ни инициативи. през последните две години заниманията с изявени ученици в областта на математиката 
са разширени и допълнени с такива по природни науки, което предполага създаването на многовектор-
на опс, като се покрива по-широк спектър от интереси и заложби. това от своя страна води до натрупва-
не на Зун при участие в множество класни и извънкласни форми по време на обучението в първи гимна-
зиален етап и последващ пренос на Зун от една предметна област в друга. 

В следващата секция са представени пет примера, колкото общи, тъй като всеки от тях представя ва-
риант на иот, толкова и по своему специфични поради различията в изходните Зун, индивидуалните ин-
тереси и умения за наблюдавано и самостоятелно учене от страна на учениците. от позицията на ръко-
водството на иновативното училище, в лицето на втория автор, става въпрос за многовекторност в из-
граждането на индивидуални образователни траектории, тъй като всяка една поотделно има различна 
насоченост и интензитет.

От теория към практика
както вече беше уточнено, представяните проектни дейности са реализирани с гимназисти, които ще 

бележим с г1-г9 (гимназист 1 = г1). иот както за екипите, така и за отделните ученици са проектирани ка-
то средносрочни такива. при някои изследователските работи са претърпели развитие и са прераснали в 
дългосрочни и/или на базата на личните си интереси учениците са реализирали проекти в други направ-
ления (вектори).

Пример 1
този пример се отнася до екип от трима гимназисти, които условно наричаме г1, г2 и г3. г1 е ученик с 

изявени интереси и заложби в областта на математиката и природните науки, изявен състезател с добре 
развити умения за самостоятелно учене, участник в извънкласни дейности и лагер-школи от пети клас, 
гимназиалното си образование избира да продължи в училището, в което се е обучавал до 7. клас пора-
ди желание да се обучава от същия преподавател, в същата среда. г2 е съученичка, на г1 до седми клас, 
обучението си продължава в американски колеж – софия, но отчита ползата от създадената в 125. су сре-
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да за развитие в областта на математиката и избира да продължи участието си в извънкласните дейности 
при същия преподавателски екип. г3 е съученик на г1 и г2 в прогимназиален етап, на г1 и в гимназиален. 
ученик с явен интерес към математиката и природните науки, но все още неумело организира собстве-
ните си дейност и време, което е предизвикателство за екипната работа. За учениците е проектирана ек-
ипна иот с персонифицирани отделни компоненти. предпремиерно представяне на разработката е на-
правено в рамките на училищна ученическа конференция. подробно описание на експерименталната ра-
бота е представено в [3]. ученическата разработка е представена на 20-та ученическа секция на учими, 
където печели грамота за отлично представяне и медал и е публикувана в списание Математика, [4]. 
Оценката за работата на екипа е много висока и поради компетентностното израстване на три-
мата ученици. Личните им ЗУН взаимно се допълват за решаването на общ проблем в създадената 
ОПС и способстват изграждането на синтетична компетенция на екипа [3]. 

Фигура 1. Наградените ученици с техния ръководител

след приключването на екипната работа са направени оценка на възможностите за последващо раз-
витие и надграждане на проекта, както и анализ на интересите на всеки отделен ученик от екипа и же-
ланието му да продължи съвместната дейност. при двама от учениците (г1 и г2) са налице готовност за 
продължаване на екипната работа и са изградени в по-голяма степен уменията за самооценка и самос-
тоятелна работа. третият ученик – г3, отчита необходимостта от израстване в отговорност и самостоятел-
ност, като на този етап проявява явен интерес и към развитие в областта на природните науки (физика и 
биология). по-късно ще бъде описано как продължава неговата индивидуална работа. учениците г1 и г2 
запазват екипа и през следващата една година работят по нова иот, създадена по дмт, съгласно която 
на всеки от учениците се възлагат конкретни отговорности, но се очаква да са в постоянно взаимодейст-
вие. отбелязваме, че цялото взаимодействие между учениците и ръководителя по необходимост се из-
вършва в онлайн среда (причината е въведената в този период епидемична обстановка в страната). тези 
условия предполагат още по-голяма самостоятелност, но същевременно и ангажираност към проследя-
ване на работата на другия участник в екипа. ученикът г1 проведе и допълнително изучаване на възмож-
ностите на динамичния софтуер GeoGebra за онагледяване на проекта. Значим успех за новия екип е на-
градата на Xvii-та национална младежка научно-практическа конференция, организирана от Федераци-
ята на научно-техническите съюзи в България – първа награда в секцията за ученически доклад – фиг.2.

Фигура 2. Ученикът Г1 приема наградата на ФНТС от името на екипа
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търсенето на възможности за пренос на Зун от една предметна област в друга (изграждане на съчета-
телна компетентност) прераства в необходимост за ученик г1. макар с ученик г3 вече да не споделят ек-
ипна работа по първия си проект, споделят опс и интерес към физиката. така под ръководството на пре-
подавателят им по физика се сформира екип от г1 и г3, за които е разработена иот с индивидуални зада-
чи в ново направление (т.е. можем да говорим за многовекторност). учениците разработват макет на бо-
бината на тесла, с който печелят втора награда в деня на отвореното училище, 2019 (osos – open schools 
for open societies). 

през следващата година г1 задълбочава интересите си в областта на физиката и продължава инди-
видуална работа с преподавателя си по физика. поставят си ново предизвикателство, изгражда се нова 
иот, натрупва се нов пакет Зун. ученикът изучава, проучва и симулира модела на Лотка-Волтера (мате-
матически модел, който описва динамиката на две популации, определяни като хищник и жертва, тема 
извън учебното съдържание за средното училище). Разработката е оценена високо и публикувана в евро-
пейското научно списание open schools journal for open science, [5].

Пример 2
след приключване на дейностите на екипа, описани в началото на първия пример, индивидуалното 

развитие за ученик г3 поема в три направления (пример за многовекторност). изправен пред предизви-
кателството да усвои умение за самостоятелно учене в областта на математиката и след отправена пока-
на да се включи в лятната изследователска школа на учими, под ръководството на проф. емил колев, ръ-
ководител на учими, ученикът подготви публикация за списание математика – „Редицата на recaman и 
нейните братовчеди“, [6]. темата за числови редици частично е разглеждана в рамките на факултативна-
та подготовка в прогимназиален етап, а в общообразователната подготовка се среща в 10-ти клас. ето за-
що можем да твърдим, че предизвикателството за развиване на умения за самостоятелно учене, което 
г3 приема след завършване на екипната работа с г1 и г2, търпи развитие, подплатено със собствена раз-
работка.

може би едно от най-удовлетворяващите неща, когато си научил нещо ново, преодолял си собствена 
слабост или си постигнал висок резултат, е да научиш и другите. по собствените му думи, това е един от 
основните мотиви на г3 да се включи в училищната програма по проект „иновативно училище“ – Учени-
ци учат ученици. под ръководството на преподавателя си по физика ученикът разработи урок, подходящ 
за ученици в четвърти клас, проучи начина на работа на предоставените в рамките на проекта на столич-
на община „Вдъхновяема енергия“ опитни постановки и ги представи пред всички четвъртокласници в 
училището по достъпен и увлекателен начин.

В конкретния пример с ученика г3 авторите виждат и една специфична особеност и предимство на 
иот, а именно: възможно е в голямата група даден ученик да не може да се представи максимално до-
бре или да развие уменията и потенциала си. иот дава възможност на ученика да „подскаже“ на учи-
теля/ръководителя какви личните му интереси, върху какво би съсредоточил вниманието си. свидетели 
сме на подобен пример. ученикът г3 проявява интерес към биологията от прогимназиален етап, занима-
ва се самостоятелно, натрупал е значителни знания в областта. през последните две учебни години целе-
насочено работи под ръководството на преподавателя си по биология за участие в националната олим-
пиада по биология, и двете години се класира за национален кръг, като през втората заема престижното 
второ място и е член на националния отбор. към датата на публикуване на статията е носител на златен 
медал от международната олимпиада по биология с най-висок за българския отбор резултат.

Пример 3
тук отново разглеждаме работа в екип, съставен от ученици, които бележим с г4, г5 и г6. ученици-

те г4 и г5 са участвали в извънкласни дейности и интензивна подготовка по математика в прогимназиа-
лен етап, макар в този период да не са били сред най-активните участници. В гимназиален етап попадат 
в един клас с г6, ученик, които декларира интерес към математиката, но няма допълнителна подготовка. 
при създадените за класа им условия за извънкласна и допълнителна работа и в рамките на дисципли-
ните от допълнителния учебен предмет, тримата гимназисти са провокирани да са част от новосформи-
ран екип. В рамките на извънкласна дейност, под ръководството на доц. Владимир сотиров, Фми-су, за 
ученици е изготвена екипна иот с конкретизирани индивидуални задачи и изследователска област. Раз-
работената тема е на базата на логически съждения, най-общо познати като Knights and Knaves (Рицари и 
измамници; логически задачи, в които рицарят може да казва само истината, а измамникът – само лъжа. 
когато някой от героите в задачата трябва да потвърди дали той или друг участник е рицар или измамник, 
той отговаря на базата на собствената си роля. Решението на задачата се състои в правилно установява-
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не на ролята на всеки от героите). основните логически функции са заложени в учебното съдържание за 
първи гимназиален етап, но без да им се отделя специално внимание. темата за логическите съждения 
е по-ясно засегната по предмета Философия, което на практика предполага учениците да осъществяват 
пренос на Зун от една предметна област в друга. учениците г4, г5 и г6 внасят допълнителен аспект/век-
тор в разработката си, като освен теоретичната обосновка на проблема разработват и компютърна про-
грама за решаване на задачи от този тип. Разработката е представена в рамките на училищна ученическа 
конференция, приета е за представяне на euroMAtH 2020, провеждането на което беше отменено пора-
ди ковид 19 и отложено за 2021.

след приключване на работата по проекта учениците продължават да развиват самостоятелни проекти.
Пример 4
специфична особеност на благоприятстващата личното развитие опс е, че веднъж усетили предизви-

кателството и удовлетворението от израстването, учениците развиват усет осъзнато да се стремят към на-
мирането на такава. такъв е случаят със следващият ученик – г7. ученикът е с изявен интерес към математи-
ката и част от вече споменатата група изявени ученици, сформирана в прогимназиален етап. след завърш-
ване на седми клас ученикът продължава обучението си в американския колеж, като в продължение на ед-
на година поддържа само приятелски отношения с бившите си съученици, от които получава и информация 
за развитието им, индивидуално и като група. В края на годината ученикът г7 изявява желание да се присъ-
едини към извънкласната дейност, да работи по разработена за него иот, съобразена с учебната му нато-
вареност и дневен режим, различен от този на останалата част от групата. ученикът самостоятелно усвоя-
ва тънкостите на сдг GeoGebra и с помощта на ръководителите си надгражда наученото по стереометрия в 
прогимназиалните класове. Разработката „Видимост на точки на правилен куб, октаедър и тетраедър“ е на-
правена в рамките на оип „ч. Храбър“, под научното ръководство на проф. Борислав Лазаров, ими-Бан, и 
първия автор. представена и отличена с грамота на ученическата конференция на учими.

Пример 5
последният пример отразява част от израстването на един от най-добрите на национално ниво състе-

затели в областта на математиката през последните години (г8). интересите и уменията му в тази област 
са диагностицирани от първия автор още в началното училище. от пети клас ученикът ежегодно участва 
в престижни международни състезания и печели призови места. 

по време на обучението си в гимназиален етап наред с продължаващата системна подготовка по със-
тезателна математика ученикът г8 се включва в една екипна и няколко самостоятелни разработки. под 
ръководството на първия автор заедно със свой съученик (неспоменат в дадените дотук примери) рабо-
тят по създадената им иот и се представят на 20-та ученическа конференция на учими с разработката си 
„оптимални стратегии за намиране на принцеса в линеен граф“, отличени са с грамота за отлично пред-
ставяне и златен медал – фиг. 4. 

Фигура 4. 20-та УК на УчИМИ – наградените ученици и ръководител

За ученическата секция по-късно същата година ученикът г8 представя разработка „оптимални стра-
тегии за намиране на принцеса в линейна таблица“. Ръководител отново е първият автор, ученикът е ра-
ботил по персонална иот, наградата е грамота за отлично представяне и златен медал.
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последвалите месеци на обучение от разстояние дават допълнителна възможност на същия ученик 
да продължи изследователските си търсения. обект на интересите му са покритията (основните понятия 
за покриване на повърхности са включени в учебната програма в пети клас), комбинирани с придобитите 
в първи гимназиален етап знания за математическа логика, комбинаторика и геометрични трансформа-
ции. наблюдава се пренос на Зун от предметите Философия и приложни науки, затвърждава се многове-
кторността в развитието на ученика. на базата на разработената иот ученикът успява да систематизира и 
задълбочи изследователската си работа, да прецизира графичните изображения в проекта си. представя 
разработките си на тема „l полимина“ и „покритие на полуравнината с l полимина“ последователно на 
ученическата конференция и на ученическата секция на учими, като на двете места печели грамота за 
отлично представяне и медал, със защита на същия проект печели място в rsi (research science institute, 
лятна изследователска школа на Mit). Разработките на ученик г8 са под ръководството на първия автор, 
консултант е доц. станислав Харизанов, ими-Бан.

с това примерите за индивидуална работа с ученици не се изчерпват. общото между тях е определя-
щата поведението среда. среда, която може да бъде притегателна сила, но и устойчива основа за изграж-
дане на иот. среда, която осигурява възможности за развитие в различни направления на науката и спо-
собства за развиването на компетентност от съчетателен тип. така описаната среда не предполага вина-
ги идеални резултати, напротив, предполага, че в израстването си учениците ще правят грешки, но те ня-
ма да се наричат провал, а опит. 

Заключение
представените примери ни дават увереност, че постигнатото дотук с усилията на педагогическия екип 

и подкрепата на ръководството на училището, ще мотивира и други ученици и учители да използват нор-
мативните възможности на статута на иновативно училище за промяна на средата, в която обучаваме. В 
конкретния случай е мотив училището да продължи дейността по проект „иновативно училище“ за нов 
четиригодишен период.

от друга страна, не трябва да слагаме и розови очила и да твърдим, че сме намерили панацея за об-
разованието в гимназиален етап. както стана видно от приведените примери, от ключово значение за ре-
ализиране на такава училищна политика е наличието на високо мотивирани преподаватели, готови са-
мите те да се обучават, и ядро от високо мотивирани ученици, които да са „двигател“ на израстването в 
така създадената учебна среда.

колкото до третата заинтересована страна – родителите на учениците, с които през годините е рабо-
тено индивидуално, по наше мнение тепърва ще виждат резултатите от израстването на децата им като 
активно учещи се, умеещи да провеждат изследователска работа самостоятелно и в екип, да увличат с 
примера си. а всичко това говори за ефект далеч надминаващ границите на едно училище.
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