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Цели на проекта

Подпомагане на професионалното израстване на учители по 
природни, инженерни и математически науки чрез развиване на 
специфични професионални компетентности

Целеви групи: 
• Обучители на учители

• Учители

• Представители на управлението на обучението 



Партньори

• FORTH, Гърция– координатор

• OUNL, Холандия

• СУ - НИС, България

• UNIVERSITAT DE BARCELONA, 
Испания

• FAU, Германия

• DLEARN, Италия

• EUROPEAN PARENTS ASSOCIATION, 
Белгия



Резюме на проекта

• Стратегическо партньорство с цел да се предложи възможност за 
електронно професионално обучение за развитие на 
компетентности за учители от средното училище
•Да се разработи, въведе, оцени и разпространи иновативен подход за 
квалификация на учители чрез изследователска методология 
• Разработка на базирана на доказателства рамка за развитие на 
компетентностите на учители, която да се прилага при дизайна на 
следдипломна квалификация на учители
• Учебните дейности на учителите да следват изследователския 
подход в обучението чрез използването на онлайн платформа 
weSPOT за подпомагане на индивидуалното и съвместно учене чрез 
изследователски подход
• Учебните дейности на учителите да се структурират около теми и 
сценарии, които отразяват техните нужди и интереси



Резюме на проекта

Стратегическо партньорство с цел да се предложи възможност за електронно
професионално обучение за развитие на компетентности за учители от средното
училище

Разработка, въвеждане, оценка и разпростра-
нение на иновативен подход за квалификация 
на учители чрез изследователска методо-
логия

Разработка на базирана на дока-
зателства рамка за развитие на 
компетентностите на учители, 
която да се прилага при дизайна 
на обучения за следдипломна 
квалификация на учители

Учебните дейности на учителите 
да следват изследователския под-
ход в обучението чрез използването 
на онлайн платформа DojoIBL за 
подпомагане на индивидуалното и 
съвместно учене чрез изследова-
телски подход

Учебните дейности на учителите да се 
структурират около теми и сценарии, които 
отразяват техните нужди и интереси



Предизвикателства и неявни изисквания



От концептуална гледна точка

Усилията за стимулиране на компетентностите 
на учителите чрез възможност за учене трябва 
да са съсредоточени на работното им място



От методологична гледна точка

Необходимост от гъвкава 
следдипломна квалификация 
с акцент върху прилаганата 
методиката на преподаване

Преобладаващите подходи за 
обучение на учители са фокусирани 

върху предметни знания, 
педагогика и практика 

(хоспитиране, пед. практика)

Слабо внимание върху факта, че 
практиката на учителите се влияе 
предимно от начина, по който на 

тях им е преподавано
Преобладава формалното обучение 
на учители без оглед на факта, че те 

не винаги могат да открият 
подходящи курсове или не могат да 

присъстват поради конфликт с 
разписа си



От гледна точка на културно-образователната област

Обучението по 
природни, инженерни и 

математически науки 
(Science, Technology, 

Engineering & 
Mathematics – STEM):
творческо обучение, 

насърчаващо бъдещите 
нужди на обществото

Тематиката при дейностите за 
професионална квалификация на 

учители трябва да отговаря на 
съвременната политическа 

ориентация и ролята на STEM  
учителите

Да помага на учителите да 
моделират очакваните ключови 

компетентности, за да могат да ги 
предадат на учениците си



Задачи на проекта

Задълбочено разбиране на изискванията за развитие на 
компетентности на STEM учители на национално ниво

Разработка, прилагане и оценка на ефективността на иновативна 
методология за гъвкава и отразяваща следдипломна квалификация 
на STEM учители

Подкрепа на възприемането на иновативната методика за 
следдипломна квалификация и внедряването ѝ в практиката на 
институциите, подготвящи учители на европейско ниво



Процес ELITe

Принцип 1: МИСЛИ

• Рефлексия върху 
националните изи-
сквания, нужди и 
предизвикателства

• Явни и неявни 
изисквания към 
STEM учителите

Принцип 2: 
ДЕЙСТВАЙ

• Изследователски  
подход в STEM 
обучението

• Мета-обучение

• Изследователски и 
рефективни
практики в 
обучението на 
учители

• Примерни 
сценарии

• Пилотно тестване

Принцип 3: ОЦЕНИ

• Рефлексия върху 
научените уроци

• Самооценка

• Рамка ELITe

• Оценка на 
проведените 
сценарии 



Ключова фаза 1. Мислѝ



Ключова фаза 1: Мислѝ

Принцип 1: МИСЛИ

• Рефлексия върху 
националните изи-
сквания, нужди и 
предизвикателства

• Явни и неявни 
изисквания към 
STEM учителите

Какво?

И какво от 
това?

А сега 
какво? 

Критични фактори



Сравнителен анализ на националните изисквания 
относно компетентностите на STEM-учителите

Явно зададени:
Наредба №12

Неявно зададени:
Държавни стандарти, учебни 

програми



Работен материал 2a.1. Сравнителен анализ на националните 
изисквания относно компетентностите на STEM-учителите



От концептуална 
гледна точка

Ориентирано към развиване 
на компетентности

На работното място, изнесено, 
присъствено, дистанционно, 

смесено?

От 
методологическа

гледна точка

Гъвкавост

Мета-обучение

Акцент върху прилаганата 
методиката на преподаване

От гледна точка на КОО

От гледна точка на 
КОО

Творческо обучение

Тематика, ориентирана към 
съвременната роля на STEM 

учителите

Подпомагащо моделирането 
на очакваните ключови 

компетентности

Критични фактори, влияещи върху професионалното 
обучение на STEM-учителите в България



Работен материал 2a.2. Критични фактори, влияещи върху 
професионалното обучение на STEM-учителите в България



Предметни знания

Приобщаващо образование

ИКТ в образованието

Иновативни методи за преподаване

Оценяване

Взаимоотношения родител-учител



Ключова фаза 2. Действай



Модел за изследователско STEM 
обучение

Контекст

Задаване 
на 

въпроси

Планира-
не на 

методи

Събиране 
на данни

Анализ на 
данни

Интерпре-
тация

Комуни-
кация



Рефлексия

МИСЛИ

• Поглед назад

ДЕЙСТВАЙ

• Прозрение

ОЦЕНИ

• Предвиждане



Изследователски и рефлективни практики в обучението на 
учители

Нива Модел

Изследователска и рефлективна 
преподавателска практика на 

обучителите на учители

Изследователска и рефлективна практика 
на учене на учителите

Изследователска и 
рефлективна 

преподавателска 
практика на

учители 

Професионална
практика на 

учители



Работен материал 2c.1. Насоки за изследователски и рефлективни 
практики на учители и обучители на учители по природни науки, 
технологии и математика (STEM)



Работен материал 3a.1. Шаблон за дизайн на учебен 
сценарий за развитие на компетентности на STEM учители



Работен материал 2c.2. Индикатори на процеса за развитие 
на изследователски умения в професионалните дейности в 
обучението



Как?

Отворете широко очи…
Теменужка Малчева



Ключова фаза 3. Оцени



Ключова фаза 3: Оценѝ

Принцип 3: 
ОЦЕНИ

•Рефлексия 
върху научените 
уроци

Какво?

И какво от 
това?

А сега 
какво? 



Работен материал 2d.1. Индикатори за оценка на влиянието 
на дейностите по професионално обучение по STEM за 
развиването на компетентности 



Работен материал 2d.2. Инструмент за самооценка на влиянието 
на дейностите в  обучение за STEM учители върху развитието на 
техните професионални компетентности 



Резултати от оценката на пилотните 
сценарии, проведени в България (1)



Резултати от оценката на пилотните 
сценарии, проведени в България (2)



Обобщение: Рамка ELITe



Рамка ELITe



Работа по групи
I сесия



• Доколко предложените инструменти и ресурси са полезни за 
вашата практика?

• В какъв контекст бихте ги използвали?

• Бихте ли могли лесно да ги адаптирате / пригодите за ваши 
нужди? 
Посочете примери. 

• Какви предизвикателства виждате при прилагането на подходите 
и резултатите от проект ELITe в България? Защо?

• Какви препоръки за подобряване на националните политики за 
развитието на компетентностите на STEM-учителите бихте дали?

Въпроси



Инспириращи практики



Космическо сафари (1)



Космическо сафари (2)



Обучение сред природата – мит или не… 
(1)



Обучение сред природата – мит или не… 
(2)



Утре баща ти да дойде в училище! (1)

по двойки „родител-учител“

Договаряне на решение

Изясняване на проблема



Утре баща ти да дойде в училище! (2)



Работни материали 2b. Примерни сценарии за обучение на 
STEM-учителите, следващи методологията за изследователско 
обучение 



Работа по групи
II сесия



• Мислите ли, че примерните сценарии отговарят на нуждите за 
развитие на компетентности на STEM учители?

• Бихте ли ги използвали във вашата практика?
• При обучение на учители
• При обучение на ученици

• Дават ли ви нови идеи за работа?

• Какви са вашите инспириращи практики?

• Какво общо имат с ELITe сценариите?

• С какво от практиките на ELITe бихте ги обогатили?

• С какво от вашата практика бихте предложили да се обогати 
рамката / методологията / ресурсите ELITe?

Въпроси



Обобщение
И до нови срещи!


