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Abstract: In the modern educational system it is important for teachers to increase their professional com-
petence. The teacher must constantly participate in various activities and trainings according to his profession-
al needs. There are different forms of qualifications in which teachers can participate. One of the successful and 
effective forms is the participation in international mobile qualification courses offered by the Erasmus + pro-
gram for school partnership. We present innovative methods, approaches and activities from the participation 
of teachers in such a project. Meeting colleagues from different nationalities within the EU, participating in in-
tercultural experiences is a great opportunity to improve skills, exchange ideas and build a network for future 
international cooperation.
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Съвременната образователна система, изисква коренно изменение на съдържанието и организа-
ционните форми за квалификация на учителите. Квалификацията е важна за развитието и обогатяването 
на професионалният опит на преподавателите. 

Какво прави един учител, квалифициран? Всеки ученик заслужава квалифициран учител. Учителите 
са най-важният фактор в училище, когато става въпрос за учене. 

Това е един от въпросите разглеждан на среща на върха на Международната работна група за учите-
ли за образование 2030 г. Тази група, известна още като Teacher Task Force (TTF), е уникално партньорство, 
създадено през 2008 г., за да се застъпва за учителите и учителската професия по целия свят. Групата раз-
работва стратегически план за развитието на образованието до 2030. Програмата е насочена към пови-
шаване на осведомеността, разширяване на знанията и подкрепа на страните за постигане на една от це-
лите – повишаване на квалификацията на учителите.1

За постигане на целите, залегнали в националните и европейски стратегически документи, следва да 
се предоставят възможности за квалификация, водеща до усъвършенстване и обогатяване на компетент-
ностите на педагогическите специалисти. 

Квалификацията предоставя възможност на учители, директори и други педагогически специалисти 
да повишат своите компетентности съобразно професионалния си профил, личния избор и стратегията 
за развитие на детската градина и училището. Важно е предлаганите дейности за квалификация да са на 
основата на установените потребности от обучения и да са насочени към усъвършенстване на професио-
налните компетентности на педагогическите специалисти. Трябва да се синхронизират политиките по от-
ношение на повишаване компетентностите във връзка с нормативната, институционалната и социална-
та среда на системата на предучилищното и училищното образование. Специално внимание трябва да 
се отделя на подобряването на управленските умения на училищните лидери за осигуряване на ефектив-
на комуникация, споделена визия и отговорност, взаимодействие с родителите и други заинтересовани 
страни.2

Квалификацията има много форми и изпълнява дейности по въвеждаща, поддържаща и надгражда-
ща квалификация, в изпълнение на националните политики, насочени към усъвършенстването и разви-
тието на педагогическите специалисти. Една много важна и ефективна форма на квалификация е учас-
тие в мобилности за повишаване умението на педагогическите специалисти за споделяне, обмен и внед-
ряване на иновации и добри практики. Европейската образователна програма „ЕРАЗЪМ+“, дава възмож-
ност за кандидатстване с краткосрочни проекти за мобилност в страни на европейският съюз на органи-
зации в сектор „Училищно образование“.3 
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В настоящата статия споделяме опита си от участие в квалификационен курс – училищна мобилност 
на преподаватели по спечелен проект по Програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“ на тема: 
„Иновативни методи и подходи в обучението на децата в детската градина, чрез внедряване на инфор-
мационните компютърни технологии в образователният процес“.

Курса „Иновативни методи и подходи за обучение“ се проведе във Финландия, град Хелзинки в пе-
риода 09–13.05.2022 година. От нашата детска градина „Джани Родари“ , гр. Гоце Делчев, присъствахме 
трима участници. В курса взеха участие общо 23 преподаватели от девет държави България, Полша, Гер-
мания, Сърбия, Чехия, Хърватия, Румъния, Дания и Словения. 

В началото на първия ден една от основните дейности бе „Представяне на участниците и отговор на 
въпроса: Какви са вашите очаквания?“

Фигура 1. Моменти от дейност „Вашите очаквания?“

За опознаване на участниците ни бе дадена за изпълнение дейност „Калинка“. Бяхме разделени на 
групи на случаен принцип и трябваше всяка група да опише себе си с това, което ги обединява, като го 
включи във вътрешните кръгове на калинката и това, което е индивидуално за всеки един участник в гру-
пата, като нарисуват и пишат извън калинката – краката на калинката. Тази креативна задача сплоти емо-
ционално обучаващата се група и ни мотивира за творческа работа през следващите дни.

Фигура 2. Постери от дейностите.
Друга интересна дейност, която можем да прилагаме в нашата практика е за развитие на креатив-

ност и критично мислене е задаване на провокативни въпроси. Например, „Пием ли водата, която се пи-
ели динозаврите?“. За развитие на креативно мислене и стигане до нови решения на важни проблеми, 
е задаване на „Луди въпроси“. Например: „Кой е най-лудият начин да изчистим океана от замърсяване-
то с пластмаса?“.

Ценното в курса е, че разглеждахме и дискутирахме практически задачи, които помагат за подобря-
ване на качеството и ефективността на образователният процес във всяка група. Насърчаване на твор-
чеството, организиране на проекти, интегриране на деца от различен произход. Особено внимание се 
обърна и на ИКТ като инструмент за развитие на критично мислене на децата, даваха се разнообразни 
примери за разширяване потенциала и мотивирането на децата в учебния процес. 
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Фигура 3. Постер от дейността „Кой е най-лудият начин да изчистим океана 
от замърсяването с пластмаса?“.

Работехме в рамките на групова учебна обстановка. Бяха дадени насоки за текущите теоретични зна-
ния, без да са ориентирани към лекции. От практически примери до проектиране на собствени задачи 
и планове за уроци, обменяхме идеи и се придобиха нови умения в положително, „учене чрез правене“ 
обучение, чрез различни съвместни и рефлексивни дейности. Даваха се практически примери, обменях-
ме различни идеи и умения за прилагане на критично мислене, речева комуникация и работа по групи, 
нови ИТ приложения, творчество и иновативност.

1. Курса се проведе в 11 модула от двама преподаватели. 
Модул 01 – Теоретичен модул – Умения на 21-ви век.
Модул 02 – Критично и креативно мислене, как може да се развие?
Модул 03 – Обучение, базирано на запитвания, обучение, базирано на задачи.
Модул 04 – Геймифициране на класната стая.
Модул 05 – Използване на онлайн приложения в класната стая.
Модул 06 – Смесено обучение – Обърната класна стая.
Модул 07 – Адаптиране на учебните материали към нуждите на диференцираните класове.
Модул 08 – Мета познание – обучение на учениците да учат.
Модул 09 – ИКТ като инструмент за развитие на креативност и критично мислене – Дигитално разказ-

ване на истории.
Модул 10 – Съвременни тенденции във формиращото оценяване.
Модул 11 – Обучение между връстници.
Една от практическите задачи бе изготвяне на обобщен постер за „УМЕНИЯ ЗА 21 ВЕК ЗА УЧЕНЕ“:

УМЕНИЯ ЗА 21 ВЕК ЗА УЧЕНЕ

УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ
Критично мислене; Креативно мислене; Сътрудничество; Комуникация. Тези 
умения дават знание на учениците за менталните процеси, необходими за 

адаптиране и израстване в съвременната работна среда.

ГРАМОТНОСТ
Грамотност относно информацията и нейните носители; Техническа 

грамотност. Това са критично важните умения за различаване на факти, 
публикуване на собствени авторски текстове и технологията зад това. 

Има силен акцент върху определянето на надеждни източници и фактическа 
информация, за да могат учениците да ги отсяват от дезинформацията, която 

наводнява интернет.

ЖИТЕЙСКИ УМЕНИЯ
Гъвкавост; Инициативност; Социални умения; Продуктивност; Лидерство. 

Умения насочени към нематериалния аспект на човешкия живот. Те се фокусират 
както върху личните, така и върху професионалните качества.

Фигура 4. Постер за „УМЕНИЯ ЗА 21 ВЕК ЗА УЧЕНЕ“

Курсът „Иновативни методи и подходи за обучение“ се превърна в практическо ръководство, което 
помага за подобряване на качеството и ефективността на образователен процес във всяка класна стая. 
Насърчаване на творчеството, организиране на проекти, интегриране на ученици от малцинствата или 
използване на ИКТ като инструмент за развитие на критично мислене, са примери за модулите на курса, 
които разширяват нашето преподаване, потенциал и мотивиране на децата.
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В края на курса, се попълва „Формуляр за оценка на курса“, като се търси обратна връзка и анализ на 
ползите от преминатото обучение. Предоставят се курсови материали в електронен вид, други материа-
ли за самостоятелно изучаване и разпространение на техниките. За участието в квалификационната мо-
билност участниците получават сертификати от обучаващата организация.

Фигура 5. Получаване на сертификати за успешно преминал курс.

Резултати от проведената квалификация:
 y Подобряване на уменията за използване на различни иновативни методи и техники на преподава-

не, които са насочени към обучаемия. 
 y Умения за насърчаване решаване на смислени задачи от реалния свят и базирани на междуп-

редметни връзки и насочени към формиране на ключови компетентности.
 y Повишаване на уменията за използване на отворени и дигитални ресурси, подпомагане на разви-

тието на дигитални умения и медийна грамотност.
 y Увеличаване капацитета за предизвикване на промени по отношение на модернизацията с помо-

щта на ИКТ. 
 y Генериране на готови за използване материали и идеи в подкрепа на училищното или организа-

ционното развитие в областта на иновативно образование по отношение на интердисциплинарен 
и холистичен подход.

 y Усвояване на техники за работа с разнородни класни стаи, подкрепа за включването на различ-
ни малцинства в общото образование, основано на демократични ценности, насърчава активното 
участие в обществото.

 y Развиване на умения на по-високо ниво, като креативност, критично мислене, метапознание и дру-
ги ключови компетенции, чрез иновативни методи на преподаване, подобряване на доброто ка-
чество на масовото образование.

 y Умения за мотивиране, насочвате и ефективно оценявате, за да се намалят ниските постижения в 
основните компетенции.

 y Обмен и активно участие в обучението.
 y Преразглеждане и развиване на лични и професионални компетенции, изграждане на увереност 

в насърчаването на иновативни и активни педагогики, които отговарят на социалното и културно-
то многообразие.

 y Придобиване на по-широко разбиране за практиките, политиките и образователните системи на 
различните страни, формира се взаимно уважение, междукултурна осведоменост и вграждане на 
общи образователни и обучителни ценности.

 y Обогатяване на комуникационните умения, подобряване на чуждоезиковите компетенции, разши-
ряване на професионалния речник и насърчават широкото езиково разнообразие на ЕС.

Срещата с колеги от различни националности в рамките на ЕС, участието в междукултурен опит, е ог-
ромна възможност за повишаване на квалификацията, за обмен на идеи и изграждане на мрежа за бъде-
що международно сътрудничество.

(Endnotes)
1. https://teachertaskforce.org/news/what-makes-qualified-teacher/ – „What makes a qualified teacher?“
2. https://teachers.mon.bg/ – Informatsionna platforma za pedagogicheski spetsialisti
3. https://hrdc.bg/ – „Erazam+“


