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Това ръководство е един от основните резултати от проекта Erasmus+ Schools Innovation Labs, 
накратко, Si-Lab. Проектът, стартира през септември 2019 г., има за цел да накара учениците да 
придобият ценни умения на пазара на труда, а именно иновации, творческо мислене и дигитални 
умения чрез създаването на иновативна лаборатория, която да бъде вградена в училищата: Si-Lab.

В този документ ще обясним основните характеристики на една иновационна лаборатория и как 
да я приложим в училищен контекст. Тази работа беше реализирана въз основа на приноса на 
средни училища от четири различни страни, партньори по проекта, които пилотираха въвеждането 
на училищни иновационни лаборатории и споделиха своя ценен опит и обучителни уроци.

Това ръководство е адресирано до училищни учители, училищни директори, училищни преподаватели 
и фасилитатори, които искат да прилагат иновативни методи на преподаване и да стимулират 
креативността на учениците, уменията за решаване на проблеми и бъдещата пригодност за работа.

Партньори	на	Si-Lab:

Prva riječka hrvatska 
gimnazija (PRHG), 
Хърватия 

Agrupamento de Escolas de 
Alcanena (AEA), Португалия

Platon m.e.p.e, Гърция European Digital Learning 
Network (DLEARN), Италия

Professional School of Ecolo-
gy and Biotechnology «Prof. 
Dr. Asen Zlatarov (PSEB), 
България

Aintek symvouloli epicheiriseon 
efarmoges ypsilis technologias 
ekpaidefsi anonymi etaireia 
(IDEC), Гърция

Visoka poslovna skola PAR, 
Хърватия

Trebag szellemi tulajdon-es 
projektmenedzser kft, 
Унгария

https://silab-project.eu/
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Това ръководство е разделено на 7 глави, занимаващи се с всички аспекти на концептуализацията, 
създаването и прилагането на Si-Lab. То включва дейности като въпросници за учители и училищни 
ръководители или игри за разбиване на лед, които да играете с вашите групи ученици.

Освен това ще намерите няколко шаблона и примери за планове за уроци, които можете да разпечатате, 
адаптирате и използвате повторно в собственото си училище. Можете да мислите за това ръководство 
като за карта, която да ви води през ново образователно приключение. Вместо да четете ръководството 
от началото до края, можете просто да преминете към частта, която ви звучи най-интересно или която 
отговаря най-добре на вашите въпроси.

Главите на ръководството са следните:

Глава	1	–	Въведение	в	(училищните)	лаборатории	за	иновации: тази глава ще ви даде информация 
за иновационните лаборатории и техните ключови характеристики, с акцент върху тяхното прилагане в 
училищен контекст;

Глава	2	–	Как	да	създадете	Si-Lab: тук ще намерите някои съвети и идеи за етапа на създаване на Si-Lab, 
уменията на учениците, които да подчертаете, и накрая въпросник за пътна карта за вашето училище;

Глава	3	–	Първи	стъпки: Тази глава е за първите сесии, които се случват във вашата бъдеща Si-Lab. Той 
включва представяне на платформата за мозъчна атака на проекта Si-Lab и някои съвети и свидетелства 
от две училища (AEA и Platon school);

Глава	4	–	Шаблони	за	разбиване	на	леда	и	мотивиране	на	учениците: Тази глава включва шаблони на 
игри за разбиване на леда, за да мотивирате вашите ученици и да благоприятствате изграждането на 
екип в група;

Глава	5	–	Шаблони	за	сесии	Как	да	създадете	Si-Lab: Тази глава включва много шаблони за планове за 
уроци, които да изпробвате във вашата Si-Lab;

Глава	6	–	Самооценка	и	оценка: Тази глава се занимава с оценката на вашите сесии и на вашите студенти. 
Там също ще намерите забавни и не толкова забавни факти, взети от опита на училищните партньори. 
Главата предоставя шаблони с критерии и индикатори, които да ви дадат представа за целите, които 
трябва да постигнете чрез вашите дейности в Si-Lab;

Глава	7	–	Препоръки: Този раздел е написан от IDEC като обобщение на всички съвети и препоръки, 
базирани на обратната връзка на училищните партньори.

Структура	на		ръководството
Въведение
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Глава	1:	Какво	представляват	лабораториите	за	иновации?

Иновационните лаборатории (I-labs) бяха представени за първи път на професионалния свят като пилотна 
концепция през 1997 г. в Обединеното кралство. Лабораторията за иновации е новаторска концепция, 
съоръжение, предназначено да осигури много специфично пространство за творческо мислене, за нови 
идеи и начини за справяне с проблеми, пространство, което предоставя на служителите най-добрите 
изисквания за подобряване на техните умения за решаване на проблеми и овластяване пробуждането 
на всички умствени възможности на нашия мозък. i-lab беше отговорът на предизвикателството, пред 
което трябваше да се изправят много компании, за развитието на уменията на своите служители и 
мисленето извън рамката, което, разбира се, би довело до по-добри резултати за цялата компания.

I-lab се състои от три специфични и взаимосвързани елемента:
• Околна среда (ядро I-лаборатория и пробивно пространство);
• Технологии;
• Техники за улесняване;

Както бе споменато по-горе, средата на I-lab е от голямо значение и има конкретни насоки за 
ефекта, който трябва да има върху хората. Започвайки от формата си, която в идеалния случай не би 
трябвало да прилича на строга и щателна работна зона, до цветовете и темата, i-lab трябва да бъде 
нетрадиционна, модерна, нова и стимулираща за мозъка. Самото пространство, декорацията и 
мебелите трябва да бъдат внимателно подбрани, за да подпомогнат работата в екип, мозъчната атака 
и иновациите. Освен основното I-лабораторно пространство, също толкова важно е съществуването на 
пробивното пространство. Различна от основната стая I-lab, подходящо проектирана и обзаведена за 
релакс и творческо взаимодействие между служителите. Пространството за разбивки трябва да бъде 
гостоприемно за потребителите, да може да осигури освежителни напитки и като цяло да задоволи 
техните нужди. Атмосферата на пространството за почивка трябва да насърчава креативността и 
комфорта в същото време.

Технологичното оборудване е вторият жизненоважен елемент на I-lab. Усъвършенстван и актуален 
компютърен софтуер е задължителен, така че комуникацията между групата да е безпрепятствена, 
идеите се споделят и обработват лесно с такава скорост, че творческият поток е постоянен и може да 
достигне изключително високи нива. Колкото по-оборудвана е I-lab, толкова повече време се печели 
за мислене, споделяне и оценка на идеи и методи. Технологията като такава може също да осигури 
анонимност между групата, която използва I-lab, при споделяне на мисли и предложения, така че никой 
да не се чувства несигурен да заяви идея, а конвенционалната работна йерархия вече не съществува. 
Комбинацията от технология и креативност е олицетворение на I-lab и очевидно това, което има 
оптимални резултати както за компании, така и за отделни лица.

Фасилитацията е третият компонент на I-lab и ролята на фасилитатора е да гарантира гладкото 
функциониране на I-lab, да създаде среда на откритост, но също така да помогне на групата при 
технологични проблеми и да съдейства за най-доброто използване на оборудване. Фасилитаторът 
организира, планира, води бележки и докладва за напредъка на I-lab и осигурява безпрепятственото 
използване на пространството, за да постигне максимални резултати.

Тайната на концепцията I-lab е, че тя осигурява идеалната структура за изобретателност, оригиналност 
и иновация, като предлага на хората точно това, от което се нуждаят, за да стимулират мозъка си. Ясно 
е защо подобна концепция ще бъде жизненоважна не само за предприятията, но и за училищата. 
Училищата са заведенията, в които се формира и обучава следващото поколение, а I-labs могат лесно да 
се адаптират към училищната среда и да отворят нови пътища за младите ученици и учители.

Какво	точно	представляват	училищните	иновационни	
лаборатории	и	какви	са	ползите	от	тях	за	учениците? 
Si-Labs са иновационни лаборатории, адаптирани към училищните нужди, средата и реалността 
на ежедневния живот на учители и ученици. Ядрото на концепцията на I-lab остава непокътнато, 
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но очевидно ще бъдат направени корекции, за да съответстват на училищните нужди и ограничения, и 
ще бъдат намерени начини за прилагане на Si-Lab в учебната програма на всяко училище. Като се има 
предвид това, огромните ползи, получени от I-lab, ще бъдат абсолютно същите за студентите, които 
изпитват подхода Si-Lab. 

Основната цел на Si-Labs е да предостави на студентите революционно съоръжение, където те се 
насърчават да използват цялата си умствена сила, да мислят по нови и иновативни начини, да се 
възползват максимално от технологичното оборудване, да се справят с проблемите като възможности,а 
не неуспехи и изграждане на силен екипен дух и комуникационни умения. Si-Labs по принцип са 
пространство, създадено така, че изобщо да не прилича на строгата среда в класната стая, а напротив, 
да прехвърля учениците в различен свят на вдъхновение, творчество и уединение, за да постигне най-
добрата стимулация за мозъка.

За да стане по-лесно, Si-Lab е специфична стая или пространство в училището, напълно технологично 
оборудвано, отличително проектирано и обзаведено, управлявано от фасилитатор-учител, където 
учениците са силно насърчавани да развиват всичките си умения, като се набляга на оригиналността , 
въображение, мозъчна атака и иновации. Подобно на Innovation Laboratories, трите компонента на Si-
Lab са:

1. Околна среда (ядро Si-Lab и пробивно пространство);
2. Технологично оборудване;
3. Фасилитатор;

Най-важният и иновативен аспект на Si-Lab е, че неговото пространство и среда не трябва да 
наподобяват изобщо традиционната обстановка в класната стая. Напротив, Si-Lab по принцип трябва 
да бъде пространство, което създава усещането, че не е класна стая, а място, където учениците 
се чувстват комфортно със себе си и могат продуктивно да правят мозъчна атака, да обменят идеи 
и мнения, да говорят свободно и също така частно. В идеалния случай Si-Lab се състои от две ясно 
разделени физически пространства, основното Si-Lab и пространството за прекъсване, еднакво важни 
за най-добрия резултат от концепцията Si-Lab. Ядрото на Si-Lab е напълно технологично оборудваното 
пространство, където студентите посещават своите сесии, използват максимално цифровото оборудване 
и казано просто е основното пространство на Si-Lab. Пространството за разбивка е живо цветно 
пространство, изпълнено с джаджи и играчки, където учениците могат да се отпуснат, да разсъждават 
и да мечтаят, което предлага също толкова значителни ползи за тяхното развитие и личностно 
израстване. Пространството за разбивки не е място, където учениците безсмислено се отпускат и 
взаимодействат помежду си. Напротив, това е пространството, където те съзнателно избират да отидат, 
за да намерят решения на проблеми, да говорят и да правят планове в много специфична атмосфера, 
насърчаваща овластяването на техните умения. Някои дни студентите може да прекарват повече 
време в основната Si-Lab, други в пространството за разделяне, натрупвайки също толкова ценен опит.

Идеята зад Si-Lab е, че чрез създаването на такава уникална среда ще тече креативност, студентите 
ще влязат в пространство, където могат да се отпуснат, но в същото време чрез тази релаксация да 
бъдат иновативни и креативни в начина си на мислене. Осигуряването на такова революционно 
пространство ще се окаже изключително ефективно за изграждане на силни връзки, овластяване на 
екипния дух, подчертаване на комуникационните умения и като цяло ще доведе до невероятни нови 
техники и начини не само за справяне с проблемите, но и за повишаване на личностното израстване.

Технологията е вторият ключов елемент на Si-Lab и изключително важен. Интернет достъп, 
проектори и екрани, таблети, аудио система, цифрова камерите са част от задължителното 
оборудване на Si-Lab. В идеалния случай тази изключително усъвършенствана технология може да 
осигури и анонимно сътрудничество между учениците, което е жизненоважно за овластяването 
на споделянето на техните идеи, като забранява всякаква несигурност и страх от излагане.
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Третият елемент е фасилитаторът, в този случай учителят или учителите, които ще фасилитират Si-Lab и 
ще отговарят за оптималното функциониране на проекта. Фасилитаторът не само провежда сесията на 
Si-Lab, но също така планира, организира, следи напредъка и е в състояние да докладва за целия процес. 
Учителите получават специално обучение за иновации и творчество, но тяхната основна характеристика 
трябва да бъде ентусиазъм към концепцията на Si-Lab, готовност да я прегърнат, ангажираност към 
нейната устойчивост и най-вече желание да я направят успешна.

По своята структура Si-Labs може да предложи огромни предимства на студентите, които ги използват. 
Младите хора ще намерят пространство, където могат да разширят начина си на мислене, могат да бъдат 
себе си повече, отколкото в строга класна стая и да осъзнаят безкрайните възможности на технологиите, 
но и собствените си умове. Качеството на образованието ще се подобри чрез прилагането на Si-Labs в 
учебната програма, учениците ще бъдат по-щастливи и по-доволни, а учителите ще подновят желанието 
си да помагат на своите ученици. Предоставяйки такова пространство на учениците, училищата 
предлагат нови пътища на учене, нови начини за образование на учениците, а това е изключително 
важно за нашия постоянно променящ се свят и общество.

Компаниите и предприятията по целия свят търсят хора с умения, силни комуникационни активи и 
иновативно мислене, затова Si-Labs са толкова жизненоважни за новите ученици. Те са мястото, където 
младите ученици ще формират личността си в съответствие със съвременните нужди, ще разширят 
вече напредналите си технологични познания и като цяло ще бъдат подготвени да се справят с 
предизвикателствата на живота.

Използване	на	Si-Lab

По своето естество Si-Labs са създадени, за да подтикват хората да намерят иновативни решения и нови 
начини за подход към проблемите и предизвикателствата. Училищата заявиха, че ще внедрят Si-Labs 
в ежедневната си програма, като ги използват за наука, математика, история, литература, биология, 
изследователски проекти, групови и интердисциплинарни проекти, обучение за решаване на проблеми 
и презентации. Всички партньорски училища смятат, че след време Si-Labs ще се превърнат в неразделна 
част от училищния им живот и ще бъдат изцяло внедрени в учебната програма. 

Пространство	на	Si-Lab

Един от ключовите аспекти на Si-Lab е неконвенционалното пространство и нетрадиционната форма на 
стаята. Очевидно в училищната реалност може да е трудно да се създаде идеалното пространство за 
Si-Lab, но всички училища, участващи в проекта, са повече от готови да опитат. От опита на училищните 
партньори по нашия проект става ясно, че повечето училища превърнаха вече съществуваща класна 
стая или вече съществуваща лаборатория в Si-Lab. Много е трудно да се построи напълно нова стая, 
следователно формата на Si-Lab най-често ще бъде тази на традиционна класна стая или лаборатория. 
Има и възможност да се раздели с подвижни панели една голяма стая, обикновено залата за 
събития, ИТ стаята или училищната библиотека, така че да се създаде отделно пространство за Si-Lab.

Училищата ще трансформират типична класна стая в Si-Lab, като се фокусират върху изпълними 
и осъществими реконструкции. От нашия опит стана ясно, че възможността да се осигури друга 
стая за пространството за разбивка е изключително трудна, тъй като обикновено класните стаи 
са ограничени в училищата и всички те се използват ежедневно. Повечето училища вероятно 
ще използват само една стая като своя Si-Lab и ако има достатъчно място, може да успеят да 
създадат по-малко пространство за отдих и почивка. Следвайки концепцията на Si-Lab, която 
диктува, че ресурсите са от голямо значение, училищата ще трябва да намерят творчески 
начини да постигнат стандартите на Si-Lab, използвайки своите ресурси по оптимален начин.

Ако училището вече притежава специална стая, използвана като Si-Lab, те ще направят подобрения 
на концепцията, разширявайки и коригирайки съществуващото пространство, за да пасне идеално 
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на концепцията на Si-Lab. Тъй като Si-Lab трябва да бъде пространство, откъснато от останалата училищна 
среда, колкото по-тихо е, толкова по-добре. Очевидно е, че при съществуващите училищни ограничения 
е предизвикателство да се осигури перфектната звукоизолация, но всички училища заявяват желанието 
си да създадат Si-Lab в най-подходящото пространство, опитвайки се да сведат до минимум всички 
външни смущения. Използването на успокояващи звуци и музика в Si-Lab може да създаде перфектната 
атмосфера за подобряване на творческото мислене и усещането за уединение.

Тема	на	Si-Lab

От опита на партньорските училища в проекта Si-Lab научихме, че темите варират от неутрален 
минимален дизайн до екологично ориентирани към природата дизайни или футуристични ярки 
цветове. Според картографирането, което направихме, дизайнът на Si-Lab се решава сред учители и 
ученици. Някои училища ще базират избора на цветове след официалните цветове на родния си град, 
докато други предпочитат по-неутрална палитра, така че темата може лесно да се променя и коригиран. 
Много популярен сред партньорските училища е по-силен футуристичен аспект, така че да се подобри 
креативността и иновациите, а също и тема на „бъдещото работно място“, където ярките цветове и 
минималистичният декор са ключови, с акцент върху интерактивността и взаимозаменяемостта на 
всички станции.

Всички училища могат да работят по темата на Si-Lab, като използват плакати, изображения, звуци и 
музика, за да подкрепят основната си избрана тема. От опита на нашите партньорски училища става 
ясно, че всички училища дълбоко разбират причината зад темата Si-Lab и са възприели нейния творчески 
аспект.

Мебели

Очевидно училищата притежават маси и столове, но според опита на партньорските училища е имало 
нужда от закупуване на допълнителни столове, маси, по-подходящи за Si-Labs, дивани, шкафове за 
съхранение и различно осветително оборудване . Училищата, които вече имат резервни столове или 
светлини, ще ги използват, пригодени, ако е възможно, към атмосферата на Si-Lab. Основният аспект 
на избора на мебели трябва да бъде гъвкавост, леко тегло, иновация в дизайна, така че учениците да 
могат да подреждат мебелите в пространството, създавайки идеалната си среда, без да се чувстват 
ограничени от обстановката на мебелите, както в традиционна класна стая, а другото наоколо. Лесно 
преместваемите мебели, с меки повърхности, лесно трансформиращи се части, с повече извивки, 
отколкото строги линии, могат да създадат най-добрата среда за почивка, радост и творческо мислене.
 
Технологично	оборудване

Според опита на партньорските училища, повечето училища вече притежаваха известно технологично 
оборудване, но имаше нужда от по-специфично оборудване, подходящо за Si-Lab, като VR слушалки 
или плазмени екрани, интерактивни маси и оборудване за видеоконферентна връзка. Трябва да има 
минимум оборудване, за да може Si-Lab да функционира, включително таблети за ученици, проектор за 
учителя-фасилитатор, камери и смарт дъски. Ако има възможност, аудио оборудване, лаптопи, флипчарти, 
висококачествени високоговорители до безжични микрофони, слушалки, VR очила, оборудване за 
видеоконферентна връзка ще завършат технологичния аспект на Si-Lab. Колкото по-оборудвана е Si-
Lab, толкова повече възможности за творчество ще бъдат предоставени, но всяко училище трябва да се 
фокусира върху собствените си нужди и стремежи за проекта.
В някои училища един таблет отговаря на трима или четирима ученици, докато в други училища на 
десет. Най-добрият сценарий е да се осигури по един таблет на ученик, но училищата може да не успеят 
да постигнат това, поне от самото начало. Особено в днешно време, когато безопасността и хигиената 
са от голямо значение, училищата трябва да са много готови и подготвени да предложат най-сигурната 
среда за своите ученици. Всички указания за безопасност трябва да се спазват стриктно и да се спазват 
всички здравни инструкции.
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Wi-fi	мрежа

Според нашето училищно картографиране всяко училище осигурява бърз и стабилен wi-fi, което е от 
съществено значение за гладкото функциониране на Si-Lab. В същото време фасилитаторите са готови 
да се справят с аварийно прекъсване на захранването и wi-fi, като използват по-традиционни методи за 
водене на бележки, писане в дневник, използване на белите дъски, така че дори ако нещо неочаквано 
наруши покритието на wi-fi, потокът от мозъчна атака и споделяне на идеи няма да бъде нарушен.

Джаджи

Повечето училища вече притежават голямо разнообразие от пастели, играчки, канцеларски материали 
и хартии за оцветяване, но те трябва да разширят своите джаджи до по-креативни такива, като пъзели, 
кукли, кубчета на Рубик, гатанки, стратегически игри, игри с виртуална реалност, викторини, игри за 
оцветяване на таблети и проектиране на приложения.
 
Необходимо	време	за	разработване	на	Si-Lab	

Всяко училище има различна скорост на материализиране на проект, в зависимост от ресурсите и 
наличността на участващите учители. Според нашия опит създаването на Si-Lab може да отнеме два до 
три месеца, за да бъде напълно оперативна.
 
Максимален	брой	ученици,	използващи	Si-Lab

Според нашите изследвания и опит в рамките на проекта Si-Lab, училищата могат да предоставят Si-Labs 
за 10-15 ученици, което е подходящият брой, тъй като в идеалния случай 8-10 е най-функциониращият 
брой участници. Излишно е да казвам, че при последните събития от пандемията училищата са 
предприели всички необходими измервания, за да осигурят безопасност на своите ученици и учители. 
Могат да се формират по-малки групи, като се спазва подходящата дистанция, като се приспособяват 
към глобалните здравни инструкции.
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Посредник

Всяко училище е различно, всяко училище прилича на жива, постоянно променяща се организация. Има 
клъстерни училища, фокусирани върху специализирани предмети, но също така и по-конвенционални 
функциониращи училища, така че създадената Si-Lab ще се основава на нуждите и изискванията на 
всяко училище.

Ролята на фасилитатор е един от трите жизненоважни аспекта на Si-Labs. Обикновено по-технологичните 
учители, тези, които преподават ИТ или наука, са тези, които училищата избират за тази конкретна роля, 
но това определено изобщо не е задължително. Някои училища имат четири фасилитатора, преподаващи 
от наука на език и всички са съгласни, че ключовият аспект е фасилитаторът да има желание да работи 
върху концепцията на Si-Lab. Всяко училище има различен брой учители и различни ресурси, така че 
изборът, който правят, се основава изцяло на техните персонализирани нужди.

 Често по-младите учители или тези, които вече използват технологии в класовете си, ще бъдат тези, 
които се интересуват повече от тази иновативна концепция, но Si-Labs са отворени за всеки учител. 
Тъй като Si-Labs са силно базирани на технологията, фасилитаторът трябва поне да има познания за 
техническото оборудване или, ако е възможно, Si-Lab може да има един или повече фасилитатори и 
различен учител за техническа поддръжка.

Обучение	на	учители

Учителите, участвали в проекта Si-Lab, са получили подходящо обучение по теми, полезни за прилагането 
на Si-Lab, като иновации и креативност. Обучението е от голямо значение за учителите, но основният ключ 
е тяхната готовност да прегърнат концепцията, техния ентусиазъм да я материализират и да разберат 
как Si-Lab ще функционира в училищната реалност. Учителите, които са по-запознати с технологиите, 
иновациите, нетрадиционните начини на преподаване и модерното мислене, ще намерят по-лесно да 
се приспособят към средата на Si-Lab. Очевидно това не изключва някой друг, който желае да участва 
и да опита този подход. Според нашия опит учителите са готови да получат подходящо обучение и 
проявяват голям ентусиазъм за прилагане на концепцията на Si-Lab в учебната програма на училището. 
Особено в настоящата, злощастна ситуация на пандемията, учителите и училищата са призовани да се 
изправят пред това предизвикателство с креативност, намирайки решения, когато възникнат проблеми, 
и да преминат през този изключително труден момент, предлагайки на своите ученици абсолютна 
безопасност, но и вълнение за този нов проект.
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COVID-19

Не можем да пренебрегнем ефекта, който COVID-19 има върху живота ни, а следователно и върху 
училищата, учителите и учениците и функционирането на образованието като цяло. Както е доказано, 
трябваше да се изправим пред нова реалност и да бъдем готови да се справим с предизвикателства, 
с които никога не сме предполагали, че ще се справим. Способността да се променяме и адаптираме 
в нова реалност е умение, върху което трябва да работим, за да не бъдем изоставени. Училищата и 
учителите може да са загрижени за пандемията и нейните неуспехи, което е естествено, но също така 
знаят, че трябва да засилят ролята си на възпитатели и да помогнат на своите ученици да преминат 
през тази много тежка ситуация, без да се чувстват травмирани. Предизвикателството е голямо и тежко, 
но във времена като този креативността, екипната работа - дори в ерата на социално дистанциране - 
страстта към иновациите, е това, което ще ни накара да се справяме и да процъфтяваме дори при тези 
екстремни обстоятелства. Самата същност на Si-Lab е точно това; да открие най-иновативните решения 
на проблемите и да предложи нови начини за справяне с реалността.

Устойчивост	на	проекта

Устойчивостта е от голямо значение не само в нашето ежедневие, но и в световен мащаб и очевидно е 
изключително важна и за успеха на концепцията Si-Lab. Това е един от най-фундаменталните въпроси 
на Si-Labs и всички училища, които работят по него. Според нашия опит, всички партньорски училища са 
заинтересовани да намерят начини за постигане на устойчивост на тяхната Si-Lab, както финансово, така 
и оперативно. От обратната връзка на нашите партньорски училища открихме, че всяко училище може 
да намери ресурсите за поддържане на своята Si-Lab и да я поддържа да функционира всяка година, като 
коригира темата си, ако е необходимо, променя структурата на мебелите според новите нужди и също 
така намира решения да ангажира родителите и цялата общност на училището. Si-Labs може да бъде 
отворен за родителски срещи, за презентации или дори събития в подкрепа на тяхната работа. Училищата 
са готови да ги използват за Erasmus+ събирания и да ги прилагат в ежедневния си живот, така че всички 
да се запознаят с концепцията и около Si-Lab се формира силна общност. Успехът на проекта е в голяма 
корелация с неговата издръжливост във времето, следователно креативността, приспособяването 
към промените и иновативните идеи са за да поддържат Si-Labs напълно функционални. Учителите и 
учениците трябва да обмислят мозъчна атака за намиране на решения за дълготрайността на Si-Lab, 
като признават огромните й ползи за участниците.
  
Критичен	анализ	на	съществуващите	резултати	

От съществуващите резултати разбираме, че училищата са осъзнали важността на проект като Si-
Labs и са готови да го приложат в своя образователен процес. Колкото по-познато е едно училище с 
технологиите и творчеството, толкова по-лесно ще бъде Si-Lab да функционира правилно и да дава 
най-добри резултати за учениците. Трябва да е ясно, че ползите от Si-Labs не са има значение само за 
професионалния или академичния живот, но и за цялостното развитие на учениците и техния живот 
като възрастни и граждани.

Очакваната промяна в този свят трябва да бъде изградена в училищата, в Si-Labs, където децата ще 
разберат и изпитат ефекта от творческото мислене, от уменията за решаване на проблеми и най-вече 
ще видят на практика колко нетрадиционно начините могат да се окажат с голяма стойност. Очевидно 
Si-Labs не е просто свободно пространство без никакви правила, а напротив, пространство, където 
единственото правило е творчеството и споделянето на идеи, под наблюдението на фасилитатор, който 
трябва да поддържа баланса, но също така позволява на учениците да изразяват себе си.

Глава	1:	Какво	представляват	лабораториите	за	иновации?
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Глава	1:	Какво	представляват	лабораториите	за	иновации?

преди

Процес на създаване на Si-Lab в Platon School, Катерини, Гърция. 

по	време
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след
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Глава	2
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Първите стъпки от създаването на Si-Lab са от решаващо значение. Тази глава дава съвети и критерии за 
организиране на създаването на Si-Lab в училищна среда от А до Я.

 2.1	Околна	среда

Ръководителят на училището или учителят, отговарящ за проекта, заедно с подкрепата на фасилитатора, 
трябва първо да избере физическото пространство, което да бъде инвестирано като Si-Lab. Si-Lab може 
да стане част от вече съществуващо пространство (например училищна библиотека, компютърна зала). 
Той трябва да включва добра Wi-Fi връзка и достатъчно електрически контакти.

Изборът	на	тема

Учениците, заедно с учители и фасилитатори, трябва да бъдат консултирани, за да изберат тема за Si-Lab. 
Този етап е важен, защото насърчава ангажираността на учениците и тяхното чувство за инициативност. 
Той също така стимулира креативността на учениците от самото начало, защото те трябва да намерят 
оригинална идея. Възможностите за Si-Lab теми са големи: Вселената, околната среда, морето, приказки, 
наука, механика, роботи, минимализъм... Учениците ще назоват следващите идеи, които да фигурират 
в този списък!

Изборът на процеса на вземане на решение за постигане на съгласие по окончателната тема на Si-
Lab е друга основна дейност на създаването на лабораторията. Всъщност с помощта на фасилитатора 
учениците трябва да бъдат насърчавани да вземат своето решение по начин на участие и колегиален 
начин. В идеалния случай те трябва да са автономни в избора на своята тема. След това те също 
трябва да могат да организират своя собствена мозъчна атака, за да намерят оригинални идеи. След 
това учениците могат да споделят своите любими идеи с фасилитатора и останалата част от групата. 
Впоследствие те могат да инициират дебат или дискусия, за да обсъдят плюсовете и минусите на всяка 
тема. За да финализират своите решения, те могат да използват помощта на приложение за анкета или 
дигитален инструмент (напр. Mentimeter, Doodle, Google формуляр), за да гласуват за любимата си тема.

Глава	2	–	Как	да	създадете	Si-Labs

Si-Lab в Agrupamento de Escolas de Alcanena Алканена, Португалия
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След това, последната част от тази дейност за учениците е изследване на темата, за да намерят 
последователни и оригинални идеи за дизайн и декорация. На този етап учениците могат например 
да създадат табло за настроение. Таблото за настроение е колекция от снимки, материали, музика, 
културни препратки, текстове и т.н., които предизвикват конкретна тема. Тя може да даде референтна 
рамка на студентите и да бъде направена в приложения като Pinterest или дори с помощта на Padlet.

	 2.2	Технологии	и	оборудване

Изборът на конкретно оборудване, мебели и технологични устройства за персонализиране на Si-
Lab е най-конкретната част от процеса на създаване. С обратна връзка и идеи от своите ученици, 
училищните ръководители и фасилитаторът може да искат да направят списък с оборудване 
за закупуване, например, технологични устройства като смарт телевизор или екран. Екипът 
трябва да избере това оборудване според наличния бюджет и да обсъди до каква степен тези 
устройства ще бъдат инвестиция за бъдещите поколения студенти.

За да научите повече за инструмента на борда за настроение и да видите някои примери (както 
цифрови, така и физически), можете да прочетете следната статия: https://www.invisionapp.com/
inside-design/mood-board-examples/

Когато става въпрос за декориране и обзавеждане на пространството, екипът от ученици трябва 
да бъде насърчаван да бъде креативен. Фасилитаторът или учителите могат първо да им обяснят 
принципите на Si-Lab и да ги попитат в коя среда най-добре би насърчила креативността. 
Обикновено Si-Labs отговарят на следните критерии: гъвкавост, модулност и иновации. 
Например, студентите може да искат да имат маси, оборудвани с колела, за да се придвижват 
по-лесно из лабораторията. Фасилитаторът трябва да обясни как пространството е разделено 
на две части: Si-Lab и стаята за почивка.

Пример за стая от нашето партньорско училище от София, България, PSEB
 

https://www.invisionapp.com/inside-design/mood-board-examples/
https://www.invisionapp.com/inside-design/mood-board-examples/
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Ето списък с идеи за допълнително оборудване и технически джаджи, които бяха използвани в пилотните 
фази на проекта от партньорите на училището: 

Robot

VR	glasses 

Smart	board	

Източник: Vibe, 
https://techcrunch.com/2020/09/15/vibe-in-
troduces-a-remote-col laborat ion-solu-
tion-that-works-with-your-favorite-apps/

https://techcrunch.com/2020/09/15/vibe-introduces-a-remote-collaboration-solution-that-works-with-your-favorite-apps/?guccounter=1
https://techcrunch.com/2020/09/15/vibe-introduces-a-remote-collaboration-solution-that-works-with-your-favorite-apps/?guccounter=1
https://techcrunch.com/2020/09/15/vibe-introduces-a-remote-collaboration-solution-that-works-with-your-favorite-apps/?guccounter=1
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Колички	за	зареждане	

Таблети

Дигитални	камери

 2.3		Фасилитатор

Водещият може да обясни на учениците спецификата и целта на стаята за разбивка. Освен това те ще 
уточнят колко различна е Si-Lab от обикновената класна стая и как стаята за почивка не е училищната 
площадка. За да им помогне да разберат целите и модалностите на всяко пространство, водещият може 
да предложи на учениците възможността да попълнят заедно следната таблица:
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Si-Lab Класна	стая Стая	за	почивка Детска	площадка/
училищен	двор1	

За	какво	е?	(цели)
напр. творчество, 
проекти, открити 

дискусии

напр. класове, 
изпити

напр. релаксация, 
среща с вашия 
екип на I-Lab, 
настолни игри

напр. игра, среща 
с приятели

Какво	откриваме	
в	него?	
(оборудване,	
естетика)

напр. подвижни 
маси, флипчарт

напр. нормални 
маси, бяла дъска

напр. дивани, 
чаши

апр. спортно 
оборудване, пейки

Какво	можем	
да	правим	там?	
(дейности)

напр. говорим 
за общество, 

проекти, иновации

напр. изучаване 
на нови уроци, 

задаване на 
въпроси на 

учителя

напр. говорене 
за проекти, 

прекарване на 
известно време 
сам/в мълчание

напр. спортуване, 
обяд

За декорациите екипът може да се придържа към темата и да бъде максимално креативен и 
изобретателен. Пример от училищен партньор на Si-Lab показа, че учениците са украсили стените на 
стаята от различни материали. В друг пример учениците боядисаха стена със специална боя, за да могат 
да пишат директно върху стената. Тези примери показват, че учениците могат да украсят стаята, за да я 
направят едновременно по-хубава естетически и по-полезна за бъдещите си дейности в лабораторията. 
Учениците могат да използват повторно и рециклират вече съществуващи обекти, за да направят 
нови. Те могат да изследват идеи за дейности „Направи си сам“  в каналите за декорация на YouTube, 
в социалните медии или в интернет. Учениците трябва да получат обратна връзка от фасилитатора 
относно осъществимостта на техните идеи за декорация и най-добрите начини да ги осъществят. Може 
да се поиска външна обратна връзка, например от един от учителите по изкуства в училището.

За всички материали, които трябва да бъдат закупени, водещият трябва ясно да обясни какъв е наличният 
бюджет и как може да бъде изразходван. Студентите могат да практикуват своите математически и 
счетоводни умения, като планират колко ще похарчат за всеки артикул и как да направят разходите 
възможно най-ефективни.

Ученици от училище PRHG украсяват стаята Si-Lab в Хърватия

1 Имайте предвид, че детската площадка или училищния двор могат да се използват като трета опция по време 
на пандемия. Например, в контекста на пандемията е възможно да се използва дворът вместо стая за разбивка, защото 
намалява риска от замърсяване и благоприятства социалното дистанциране. Тази алтернатива беше успешно реализирана 
от българския училищен партньор PSEB по време на пилотната фаза на Si-Lab.
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Управление	на	времето

Времевата рамка на настройката на Si-Lab е важен параметър, който трябва да се вземе предвид. 
Подобно на проект, студентите трябва да бъдат ръководени да определят етапи и краен срок, до който 
пространството ще бъде готово за използване. Те също така могат да разделят времевата рамка на по-
кратки периоди. Например, те могат да решат, че е трябвало да закупят всички необходими материали 
за украса на стените след втората седмица от проекта. Планирането на проекта им навреме ще им 
помогне да видят настройката в перспектива и ще предотврати обезкуражаването. Планирането трябва 
да е ясно за всички и визуално илюстрирано, в цифрова или физическа форма, например чрез показване 
на плакат с цветен календар.

Вътрешни	насоки

Ако сметнат за необходимо, студентите могат да се споразумеят за набор от „правила“ или насоки, 
които да следват, когато използват своята Si-Lab. Например на кой език трябва да общуват? Трябва ли 
да говорят на националния си език или да използват I-Lab като възможност да практикуват английски? 
Учениците могат да прилагат правила за улесняване на комуникацията по време на групата. Например, 
ако един човек прецени, че стаята става твърде шумна, той може да започне да щрака с пръсти, за 
да уведоми останалите по невербален начин, че твърде много хора говорят едновременно. След това 
останалите, които забележат шума, започват да щракат с пръсти, докато групата се върне към тишина. 
Друга идея за насока е: как да почистите лабораторията в края на всяка сесия?

Платното за настройка на правилата на Si-Lab е гъвкаво и трябва да бъде адаптирано към нуждите на 
всяка група.

Шаблон	за	настройка	на	вътрешни	правила

Глава	2	–	Как	да	създадете	Si-Labs

Дата:
Име на групата/класа:

По време на сесиите се съгласяваме да говорим на _________________ език

Ако нашата група стане твърде шумна по време на сесията, ние се съгласяваме 
със следните правила за комуникация:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

След сесията се съгласяваме със следните правила, за да върнем I-Lab в ред:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 2.4	Уменията	на	учениците

По-долу можете да намерите неизчерпателен списък с уменията на учениците, които трябва да бъдат 
развити по време на етапа на създаване на Si-Lab:

Креативност	– Ранните етапи на настройката на Si-Lab изискват много креативност от учениците. Или 
чрез стартиране на Si-Lab от нулата, или чрез повторно използване на вече налични ресурси, процесът 
ги тласка да мислят извън кутията, за да постигнат целите си.



26

Глава	2	–	Как	да	създадете	Si-Labs

Решаване	на	проблеми – Създаването на ново пространство може да бъде трудно, особено когато 
материалните или финансовите ресурси са ограничени. Студентите ще бъдат насърчавани да решават 
ежедневни проблеми, например да намерят алтернативни начини за реализиране на своите идеи с 
ограничена сума пари.

Критично	 мислене – Критичното мислене на учениците ще бъде подобрено чрез изпробване на 
нови методи за учене и правене. Те ще експериментират с техники на работа, които не са включени в 
традиционната училищна програма.

Разсъждение – Учениците ще използват много организирано и методологично мислене, за да постигнат 
целите си за I-Lab. Те активно участват в създаването и прилагането му от А до Я и ще станат актьори на 
собственото си обучение.

Анализ – Si-Lab ще бъде повод учениците да направят крачка назад от ежедневната си рутина и да 
анализират традиционната си учебна среда. Те ще трябва да обмислят новите методи на обучение и да 
направят свои собствени заключения.

Синтезиране – Ограниченията, наложени от наличието само на едно специално място, ще изискват от 
учениците да вземат решения. Освен това те ще трябва да синтезират своите идеи и проекта си, за да го 
представят на възрастни и други ученици.

Дигитална	грамотност – Учениците ще усъвършенстват своите умения за дигитална грамотност, като 
изследват информация и идеи онлайн. Нещо повече, те ще открият нови инструменти за съвместна 
работа по създаването на Si-Lab.

Автономия – С помощта на фасилитатора учениците ще трябва да работят самостоятелно, за да създадат 
собствено пространство, като имат известно време да работят върху своето и да се организират в и 
извън учебното време.

Гъвкавост	и	адаптивност – Това умение ще се появи, когато учениците се сблъскат с предизвикателства 
в реалния живот, като ограничен бюджет или закъснения. Те ще трябва да адаптират своите планове 
към рамката, дадена от училището.

Инициатива – Чрез тази дейност учениците не получават инструкции или строги насоки от възрастен. Те 
трябва да излязат със свои собствени идеи и да изразят своите желания.

Лидерство – Учениците ще трябва от време на време да ръководят или да влияят на другите по време 
на процесите на вземане на решения около I-Lab. Това умение ще се доразвие, когато те поемат ролята 
на фасилитатор по време на сесиите.

Културна	 осведоменост	 –  Si-Lab  значително подобрява усещането на учениците за културна 
осведоменост. От една страна, сесиите в Si-Lab ще ги направят по-наясно с тяхната национална, 
регионална или местна култура. Например, те могат да разсъждават какво означава да живееш край 
морето или да израснеш в „балканска” или „средиземноморска” страна. От друга страна, те ще бъдат по-
наясно с общите точки и разликите между тяхната култура и другите европейски култури. По-конкретно, 
това умение ще се практикува по време на транснационални ученически обмени или посещения. 
Разбира се, културната осведоменост също ще се практикува онлайн, например чрез сравняване на Si-
Lab със Si-Lab на други европейски студенти в социалните медии.

Междуличностни	умения – Чрез проекта Si-Lab учениците подобряват своите междуличностни умения, 
защото ще трябва да си сътрудничат с други ученици, които може да не познават, и да работят заедно 
за постигане на обща цел. Всеки ученик трябва да взаимодейства с различни участници (други ученици, 
фасилитатори, учители, лидери), за да получи информация и да договори рамката на проекта.
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Дипломация  – Учениците научават колко е важно да слушат идеите на всеки. Те също могат да 
упражняват своите способности за дебат, например, когато представят тематична идея. Защитаването 
на собствените им идеи и разясняването на техните мнения по критичен начин ще бъде част от 
ежедневието им като възрастни европейски граждани.

Планиране – Учениците научават както финансово, така и времево планиране, когато става въпрос за 
създаване на собствено пространство.

Работа	в	екип	– Учениците ще експериментират с предизвикателствата и ползите от работата в екип. 
Те ще трябва да координират, да делегират задачи, да накарат всеки да бъде чут и да намерят общо 
съгласие помежду си. Със сигурност те ще открият и ползите от екипната работа и как тя насърчава 
творчеството, забавлението и взаимопомощта.

Находчивост – Учениците се научават да проверяват ресурсите, с които вече разполагат, и да ги 
подобряват или дори да създават нови обекти със стари. Те работят върху това умение, когато става 
въпрос за конкретния, материален етап от процеса на създаване на I-Lab. Младите ученици могат да се 
научат да рециклират или да използват нови инструменти, за да създадат идеалната си среда.

	 2.5	Училищна	пътна	карта

Преди пилотното пилотиране на Si-Labs на терен, партньорството осъществи пътна карта с партньорите 
на училището. Пътната карта помогна на училищните партньори да оценят капацитета си и наличните 
ресурси, с които вече разполагат. Състои се от няколко въпроса, които учителите и училищните 
ръководители, които се интересуват от Si-Labs, могат да използват като предварителни насоки преди 
прилагането на лабораториите. Въпросникът е разделен на секции за различни целеви групи: учители, 
ученици и училищни ръководители/мениджъри.
По-долу е дейността по въпросника, която дадохме на нашите училищни партньори и която можете да 
използвате повторно за вашите собствени нужди.

Раздел	1.	Идентифициране	на	нуждите	на	учителите	и	учениците

Една от основните цели на проекта Si-Lab е да ангажира възможно най-много учители и ученици да го 
използват и да излязат с нови идеи. Тази напълно нова и иновативна среда би могла да ги подкрепи 
в техните задачи и да повиши тяхната производителност. В този раздел само учители и ученици ще 
отговарят съответно на техните въпроси.

  1а.	Идентифициране	на	нуждите	на	учителите
Въпроси

1. Идентифицирахте ли специфичните области и нужди, които проектът Si-Lab ще обхване във вашето 
училище? (напр. уроци по ИТ, математика, химия, история, изкуство)

2. Мислили ли сте за начини да интегрирате училищната i-Lab във вашите класове?
3. Колко лесно според вас би било да адаптирате уроците си към Si-Lab среда?
4. Какъв вид въздействие очаквате, че Si-Lab ще има върху вас и вашите ученици? (напр. подобряване 

на отношенията ви с вашите ученици или техните взаимоотношения с връстници, тяхното ниво на 
иновации/креативност е повишено и т.н.)

5. Чувствате ли се комфортно в използването на средата на Si-Lab? Ако не, защо?
6. Получили ли сте обучение (напр. за иновации или креативност), за да подкрепите ефективно и 

ефикасно Si-Lab?
7. Моля, предоставете списък с техническо оборудване, което смятате, че би било добре да има в Si-

Lab.
8. Моля, предоставете списък с джаджи, които смятате, че би било добре да имате в Si-Lab.
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9.      Какъв вид цифрови инструменти смятате, че биха паснали на средата на Si-Lab (напр. Padlet)
10.    Имате ли предложение за темата на Si-Lab (комикси, космос, природа и т.н.)?

	1б.	Идентифициране	на	нуждите	на	учениците

Въпроси

1. Кое е първото нещо, което ви идва на ум, когато чуете думата Si-Lab?
2. Смятате ли, че може да се побере за всички курсове (напр. математика, природни науки, хуманитарни 

науки) или само за един или два?
3. Бихте ли се чувствали уверени да участвате в Si-Lab с ученици от други училища?
4. Какъв тип техническо оборудване смятате, че би било добре да има в Si-Lab?
5. Какъв тип джаджи смятате, че би било добре да имате в Si-Lab?
6. Имате ли предложение за темата на Si-Lab (комикси, космос, природа и т.н.)?

Раздел	2.	Si-Lab	елементи

Всяка Si-Lab се състои от 3 елемента:

A. Определено пространство за Si-Lab: a) Основно Si-Lab и b) съседно (ако е възможно) пространство за 
отдих
Б. Софтуер, поддържащ мозъчна атака и повишаване на креативността в училищната Si-Lab
В. Фасилитатор(и), който може правилно да използва възможностите, създадени от пространството и 
софтуера

Тази дейност по картографиране ще бъде съответно разделена. Моля, намерете по-долу някои 
описателни въпроси/индикатори, които могат да помогнат за изграждането на подходяща Si-Lab.

A.	Пространство	на	Si-Lab

Въпроси - само за училищни управители/директори

1. Si-Lab е отворено пространство, което се състои от основната стая, където се провежда мозъчна 
атака, и пространството за отдих, което участниците използват за общуване и релакс. И двете зони 
за предпочитане са без малки стени или препятствия, които разделят Si-Lab. Като се има предвид, че 
подходящият капацитет на Si-Lab е между 8 и 20 души, какви класни стаи/стаи са налични във вашето 
училище, които отговарят на горните предпоставки. (например училищната библиотека или ИТ класната 
стая)

2. Като алтернатива, ще интегрирате ли конкретна стая и ще построите в нея своя Si-Lab? (например 
училищната библиотека, ИТ класната стая или залата за събития)

3. По отношение на ситуацията с COVID-19, планирате ли да направите конкретни измервания, при 
които Si-Lab ще бъде настроена във вашето училище (напр. спазване на безопасни дистанции)? Моля, 
дайте кратко описание.

4. Si-Lab трябва да помогне на потребителите да се прехвърлят в необикновена среда, като напр. 
използване на стаи със странни форми (не правоъгълни). Възможно ли е да се постигне това? Какво 
ще бъде оформлението на стаята? Моля, предоставете чернова скица на оформлението, което ще 
разработите за вашата Si-Lab.

5. Освен формата, Si-Labs използва и различни теми, за да създаде впечатление за необикновено
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(например космическа совалка, природен резерват, аквапарк и т.н.). Това се постига чрез тематични 
декорации, стенописи и др. Моля, напишете вашите идеи за тематичната декорация на вашата Si-Lab.
[стаята може да има алтернативна декорация, като тапет, вдъхновен от природата или вселената, или 
може би базиран на карикатури/манга/аватари с ярки цветове].

6. Как ще създадете тази тематична декорация? Моля, избройте идеите, които са осъществими във 
вашия случай.
(Напр. партньорство с училище по изящни изкуства, рисуване от родители и ученици, задание и конкурс 
между ученици)

7. Както вече споменахме, Si-Lab в идеалния случай трябва да бъде разделена на две пространства/стаи, 
едно за дискусии и едно за релаксация, общуване и придвижване. Какви конкретни предмети (столове, 
дивани, шкафове, лампи) бихте могли да използвате?

Предмети/мебели Неща,	които	вече	
имате

Неща,	които	трябва	да	
купите

Цена	във	вашата	
страна

столове
таблети

дивани
светлини
шкафове
тапети
..друго....
...друго....	(добавете	
толкова	редове,	
колкото	искате)

Моля, обяснете как ще се използват тези предмети/мебели според настройката на Si-Lab.

8. Какви аксесоари и джаджи ще използвате? (дъски, флипчарти, достатъчно гъвкави, за да се движат 
из стаята и да поддържат процеса на мозъчна атака. Изящни тъкани или цветни парчета хартия, 
пъзели или кукли могат да вдъхновят учениците да играят и евентуално да измислят идеи)

Аксесоари/джаджи Неща,	които	вече	
имате

Неща,	които	трябва	да	
купите

Цена	във	вашата	
страна

Бели	дъски,	
покриващи	колкото	
е	възможно	повече	
цялата	площ	на	
стената
[те	са	от	съществено	
значение	за	i-Lab]
флипчарт
пастели
канцеларски	
материали
играчки/джаджи
...	други....	(добавете	
толкова	редове,	
колкото	искате)
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Моля, обяснете как ще се използват тези аксесоари/джаджи според настройката на Si-Lab.

9. Основно правило за качеството на Si-Lab сесиите е, че външните разсейвания трябва да бъдат сведени 
до минимум, така че участниците да могат свободно да се фокусират върху своите идеи. Мислили ли сте 
за начини да се справите с тези външни шумове?

10. Можете ли да се сетите за някакви препятствия, които биха могли да причинят проблеми на Si-Lab 
настройката? (напр. време за доставка, строителство и т.н.)

11. Колко време ви е необходимо, за да развиете пространството Si-Lab във вашето училище?

Б.	Екип	за	поддръжка	на	техническата	инфраструктура,	работещ	в	Si-Lab

Въпроси - само за училищни управители/директори

1. Какъв вид техническо оборудване планирате да използвате за вашата Si-Lab?

2. Препоръчително е всеки ученик да има индивидуален достъп до електронното устройство (лаптоп/ 
таблет/ компютър). Колко студенти ще използват всяко електронно устройство във вашата Si-Lab?

3. По време на настройката на Si-Lab е важно да се установи стабилна мрежа. Има ли wi-fi в стаята на 
Si-Lab?

4. Мислили ли сте за план Б в случай, че мрежовата връзка не работи? (напр. кабел или интранет)

Оборудване Неща,	които	вече	
имате

Неща,	които	трябва	да	
купите

Цена	във	вашата	
страна

лаптопи/настолни	
компютри
таблети
принтери
проектори
плазмени	екрани
скенери
камери
аудио
...други....
...други....	(добавете	
толкова	редове,	
колкото	искате)

Моля, обяснете как тези обекти ще бъдат използвани в Si-Lab.

В.		Фасилитатор

Въпроси - само за училищни управители/директори

1.   Във вече съществуващата Si-Lab за бизнеса, както фасилитаторът, така и ИТ техникът имат специфични 
умения и компетенции, за да отговарят на нуждите на Si-Labs. Моля, представете профила на хората, 
които ще участват във вашето училище Si-Lab, като имат ролята на фасилитатор и отговорен ИТ.
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Профил(и) на водещия:

Профил(и) за ИТ поддръжка:

2.   Какви са критериите, по които са избрани тези хора?

3.   Има ли учители, които вече имат общ опит в създаването на лабораторията?

4.   Някой от избраните учители получи ли обучение (например за иновации или креативност), за да  
      подкрепи Si-Lab ефективно и ефикасно?

5.   Ако не, какъв вид обучение биха могли да имат, което да им помогне да реализират цялата   
       концепцияза Si-Lab? (моля, опишете с няколко изречения)

6.   Колко време според вас ще отнеме на фасилитатора и техника, за да планират и подготвят         
       ръководството на Si-Lab?

7.   Можете ли да измислите някакви възможни проблеми, които биха могли да попречат на        
       внедряването  на Si-Lab?

Раздел	3

Устойчивост
Ето някои въпроси относно устойчивостта и бюджета на Si-Lab.

1. Какви са вашите планове за запазване/поддържане на работата на Si-Lab във вашето училище?
2. Можете ли да предвидите някои от бариерите, които могат да повлияят на устойчивостта на вашата 

Si-Lab (например финансиране, публични процедури и т.н.)?
3. Имате ли някакви идеи за по-нататъшно използване и по този начин за поддържане на използването 

на вашата Si-Lab (напр. обърнете се към различни целеви групи като родители, бизнес общност: 
бихте могли да закупите оборудване от електронен магазин и да им предложите възможността да 
се насладят на Si -Лабораторен опит във вашия район на училище

4. Какъв е очакваният бюджет, необходим за а) създаване и б) поддържане на Si-Lab във вашето 
училище, след закупуване на всички необходими материали и оборудване?

5. Достъпна ли е поддръжката на Si-Lab за бюджета на вашето училище?
6. Какви алтернативни източници на финансиране можете да се сетите (публични фондове, спонсорства, 

други проекти на ЕС, такси за обучение и т.н.)

Раздел	4

Част от идеите

След като сте отговорили на всички тези въпроси, вероятно сте си представили типа Si-Lab, който искате 
да създадете. Моля, опишете идеите, които ще използвате, както и начините за използване на вашата 
училищна i-Lab.

• Първоначални идеи

• Идеи за експлоатация
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Si-Lab в Prva Rijecka Hrvatska Gimnazija в Риека, Хърватия
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	 3.1	Мозъчна	атака

Мозъчната атака е техника, която става все по-популярна през последните години, особено сред 
предприемачите. Състои се от събиране на екип от хора и молба да споделят възможно най-много 
идеи за дадена тема или проект в рамките на ограничен период от време. Въпреки това, мозъчната 
атака рядко се практикува в рамките на традиционните училищни програми поради липса на време 
или методология. Всъщност, въпреки че процесът на мозъчна атака е като „буря“ от идеи, той не трябва 
да бъде толкова хаотичен, колкото истинската буря. Сесиите за мозъчна атака с млади ученици се 
възползват от методи и инструменти за насърчаване на креативността, благоприятстват дискусиите и 
водят запис на най-добрите идеи.

Поради това е важно фасилитаторът да обясни по време на първите сесии и пилотът на Si-Lab какво е 
мозъчна атака. За целта тази глава дава съвети и препоръки за приложения или офлайн инструменти за 
улесняване на сесиите за мозъчна атака.

 3.2	Ролева	игра	

Симулирането на мозъчна атака чрез ролева игра е добра техника, която да накара учениците да 
практикуват мозъчна атака. Правейки ролева игра в група, учениците се учат чрез правене и имат по-
добро разбиране за процеса на мозъчна атака. Например фасилитаторът обяснява, че студентите се 
преструват, че са служители на компания, докато фасилитаторът е мениджър на сесията. Срещата за 
мозъчна атака може да бъде свързана с даване на идеи за стартиране на нов продукт. Фасилитаторът 
дава основна информация за компанията (групата може предварително да се споразумее за сектора на 
компанията, например околната среда, новите технологии) и моли „служителите“ да обмислят идеите 
си и да ги представят на останалата част от групата.

Друга възможност е да се каже на учениците, че вече са министър-председатели на страната си и че 
имат един ден да намерят решение на общ социален проблем, например изменението на климата, 
дигитализацията на образователната система и т.н.

Водещият може да избере темата на ролевата игра според интересите и способностите на учениците. Те 
ръководят дискусията и дават обратна връзка относно споменатите идеи. Те могат да обяснят, че всички
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идеи могат да бъдат добри идеи, но е важен начинът, по който представяме и прилагаме идеите. В края 
на симулацията водещият може да попита учениците какви предизвикателства са срещнали по време 
на този процес, например като ги попита „Лесно ли е да бъдеш креативен?“

Дискусията може да доведе до по-общ дебат за творчеството като меко умение като цяло. Водещият 
трябва да развенчае мита, че креативността е „вродена“ или като естествен „талант“, който само няколко 
души притежават. По-скоро учениците ще научат, че креативността може да бъде стимулирана и развита 
чрез упражнения, както всяко друго умение.

	 3.3	Платформата	за	мозъчна	атака	на	Si-lab

Trebag, нашият партньор по проекта от Унгария, създаде онлайн цифрова платформа за улесняване 
на сесиите за мозъчна атака. Той е адаптиран към нуждите на училищата и учителите и е създаден 
специално за проекта Si-Lab. Инструментът е безплатен (трябва само да се регистрирате) и вече е 
наличен на английски, хърватски, португалски, гръцки, български, италиански и унгарски език.

Можете да намерите платформата, като следвате тази връзка: http://brainstorming.trebag.hu/en/

   Лого на платформата за мозъчна атака на Trebag

Екранирана прожекция на 
платформата за мозъчна атака 
в Si-Lab на PSEB, България

По-долу ще намерите някои вдъхновяващи примери за това как да използвате платформата за мозъчна 
атака, предоставени от полевия опит на нашите училищни партньори.

Глава	3	-	Първи	стъпки
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Португалия

Платформата за мозъчна атака Si-lab се използваше в час по физика за преглед на съдържанието от 
модула „Енергия и движение“, учениците, научени в десети клас, и които са основни като предварителен 
въпрос за усвояване на нови концепции, необходими за физиката в единадесети клас.
Този клас беше обслужван в училищната i-Lab, идентифицирана като „Лаборатория на създателя“.
За създаване на различни работни зони, столове и маси бяха поставени по протежение на стаята. 
Учениците работеха с лаптопи и табло със сензорен екран.
Учителят по физика планира сесията, като вземе предвид различни стратегии и ръководи учениците 
по време на дейността. Изборът на различни ученици за формиране на групите беше произволен, с 
помощта на инструмента „Създател	на	групи“ от „ClassDojo1“.

Сесията продължи 45 минути.

Учителят включи връзка в страницата за мозъчна атака, която доведе до отделна платформа, наречена 
Jigsaw planet2, позволяваща на учениците да изградят изображение: влакче в увеселителен парк. 
Учениците бяха помолени да посочат понятията по физика, свързани с енергията и движението, 
обсъждани в десети клас, които бяха свързани с изображението, което показа пъзелът, който са сглобили 
в платформата за пъзел.

След заниманието учителят прегледа всяко едно от понятията, определени от учениците.

Чрез тази дейност учениците развиват умения като: съвместна работа; разпознаване и тълкуване на 
научна информация; умения, свързани с научната работа, например критична оценка на конкретни 
ситуации, мобилизиране на знания и разпространение на идеи с помощта на технологията.
В резултат на това представител на училищния партньор каза, че „Учениците посочиха толкова много 
концепции и бяха толкова ангажирани в дейността, че предложиха да се създаде „Kahoot“, като се 
споменава всяка концепция и за която всяка група ученици ще допринесе с един или два въпроса.»

1 https://www.classdojo.com/
2 https://www.jigsawplanet.com/

Глава	3	-	Първи	стъпки
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Гърция

„Във всичките си сесии използвахме платформата за мозъчна атака Si-Lab. Беше лесен за използване от 
учителя, тъй като сесията за мозъчна атака можеше да бъде създадена за няколко минути и учителят 
сподели връзката с учениците чрез WebEx (това беше платформата, използвана за онлайн курсове по 
време на пандемията на коронавирус). Учениците можеха лесно да получат достъп до платформата и 
да я използват за мозъчна атака. След това имаше 10-минутна дискусия за идеите и понякога започваше 
нова (по-кратка) мозъчна атака. Продължихме да използваме платформата, защото беше лесна за 
използване и учениците си прекараха страхотно, използвайки я.”

Глава	3	-	Първи	стъпки
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Тази глава дава някои съвети и идеи как да „разбиете леда” в групата, да създадете диалог и 
междуличностни връзки между учениците от самото начало. Всъщност групи ученици от различни 
класове, възрасти и произход често се чувстват неудобно да взаимодействат помежду си — въпреки че 
ходят в едно и също училище. Играта на игри за разбиване на лед под наблюдението на фасилитатор 
помага на учениците да започнат да обменят идеи и да общуват по забавен и поучителен начин. Освен 
това игрите за разбиване на лед помагат на учениците да практикуват умения като устна/писмена 
комуникация, креативност, умения за слушане, работа в екип и адаптиране към предизвикателни 
ситуации. Игрите за разбиване на лед също дават енергия на учениците, защото често изискват 
изправяне и ходене из пространството за срещи. Създава физическо движение по време на сесията 
и по този начин кара учениците да се запознаят по-добре с околната среда. И накрая, тези игри са 
вектор на социализацията. След като се опознаят по-добре - благодарение на игрите - студентите е 
вероятно естествено да формират работни групи. Игрите за разбиване на лед се използват широко от 
образователни специалисти и обучители, особено в неформалното образование и в образованието за 
възрастни.

 4.1	Човешко	бинго

Разработено от IDEC, Гърция

Име	на	играта:	Human	Bingo

Необходимо	време:	Около	15-20	минути	(докато	някой	спечели	играта)
Минимален	брой	участници:	8

Как	да	спечелиш Намиране на един човек, съответстващ на всяко 
твърдение

Цели	на	дейността • Запознаване
• Умения за устна комуникация: приближаване до 

непознати и задаване на въпроси

Инструкции

• Всеки получава платно Бинго. Платното включва 
серия от 25 твърдения.

• Всеки играч трябва да се движи из пространството 
и да пита другите (поотделно) дали твърдението 
е вярно за тях. Например, ако играчът иска да 
намери някой, който да попълни полето „Някой, 
който е левичар“, той трябва да отиде и да попита 
друг играч дали е левичар. Ако да, играчът записва 
името на левичаря. Предадено лице и преминава 
към следващия човек.

• Целта е да попълните всички кутии за бинго с 
имена възможно най-бързо. Първият човек, който 
получи всички кутии, печели.

• Ако не е възможно да се попълнят всички кутии 
(например никой в стаята не е левичар), тогава 
победител е този, който е успял да попълни най-
голям брой кутии за времето, определено от 
водещия.

Необходими	материали	или	оборудване
• Бинго листове (отпечатани)
• Химикалки
• Голямо, достъпно място за стоене и лесно разходка

Глава	4	–	Шаблони	за	разбиване	на	леда	и	мотивиране	на	учениците
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Глава	4	–	Шаблони	за	разбиване	на	леда	и	мотивиране	на	учениците

Разработено от IDEC S.A, Гърция

B I N G O

Някой, който е 
пътувал до друга 
страна миналото 
лято

Някой, който 
има домашен 
любимец, 
различен от котка 
или куче

Някой, който 
обича ананас на 
пица

Някой, който има 
малка сестра или 
брат

Някой, който носи 
очила

Някой, който не 
може да плува

Някой, който е бил 
на друг континент

Някой, който носи 
часовник

Някой, който 
обича къмпинг

Някой, който не 
пие кола

Някой, който може 
да играе шах

Някой, който има 
алергия

Някой, който 
обича да готви

Някой, който се 
страхува от паяци

Някой, който има 
същия месец 
раждане, колкото

Някой, който е 
счупил прозорец

Някой, който не 
обича шоколад

Някой, който е 
левичар

Някой, който 
никога не е гледал 
филм за Хари 
Потър

Някой, който 
обича морски 
дарове

Някой, който е 
яхнал кон

Някой, който 
спортува

Някой, който не 
обича десерти

Някой, който 
свири на 
инструмент

Някой, който 
може да докосне 
пръстите на 
краката си

 4.2	Съвпадащи	карти	

Разработено от IDEC S.A, Гърция

Име	на	играта:	Съвпадащи	карти

Необходимо	време:	Зависи	от	броя	на	участниците
Минимален	брой	участници:	4

Как	да	спечелиш Намиране на лицето, което притежава картата, 
съответстваща на картата на играча

Цели	на	дейността

• Креативност (намиране на различни начини да се 
каже нещо)

• Умения за устна комуникация (задаване на 
въпроси)

• Умения за слушане
• Работа в екип

Инструкции

• Всеки получава картичка с дума на нея. Например 
играчът получава картата „Мотивация“. Тази карта 
съвпада с друга карта с „Наградата“върху нея, 
държана от друг играч.

• Забранено е да разкривате думата на вашата 
карта на друг играч

• За да познае кой има съвпадаща карта, всеки 
играч трябва да зададе на другия играч въпрос 
за думата на картата си, без да използва думата, 
която търси, на базата на принципа на играта Табу.  
Например човекът, който има карта „Мотивация“ 
и който търси картата „Награда“, не може да 
попита другия човек „Вашата карта за „награда“ 
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ли е?“ В този случай играчът трябва да намери 
други начини да познае кой има картата 
„награда“.

• Възможно е да се върти, като всеки човек 
задава един въпрос на друг играч и т.н.

Необходими	материали	или	оборудване
• Карти за игра със съвпадащи думи
• Маси и столове или достатъчно място за игра в 

изправено положение

 4.3	Ikigai

Разработено от IDEC S.A, Гърция

Име	на	играта:	Ikigai

Необходимо	време:	15	минути
Минимален	брой	участници:	3

Как	да	спечелиш /

Цели	на	дейността
• Обсъждане на тема
• Креативност (намиране на идеи за всеки раздел)
• Даване на обратна връзка чрез рейтинг

Инструкции

• Тази игра е вдъхновена от японската философска 
концепция на Ikigai:

• Тази концепция често се използва като метод за 
личностно развитие за намиране на идеалната 
работа.

• В тази игра ние използваме тази рамка като 
основа за размисъл върху други идеи, които са 
познати на учениците. В примера на снимката по-
долу водещият избра категориите „Какво знаят 
учениците“ / „Какво вече имаме“ / „От какво се 
нуждае светът“
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• Всеки мисли за идея, която едновременно 
отговаря на всички тези въпроси и я 
споделя с останалата част от групата.

• След това групата разполага с десет 
минути да оцени всяка идея по скалата 
„ с ъ г л а с е н / н е у т р а л е н / н е с ъ г л а с е н ”

Необходими	материали	или	оборудване • Флипчарт
• Химикалки и хартия

 4.4	Интервюто

Разработено от IDEC S.A, Гърция

Име	на	играта:	Интервюто

Необходимо	време:	40	минути
Минимален	брой	участници:	поне	4	(отбор	от	2)

Как	да	спечелиш /

Цели	на	дейността

• Провеждане на интервю за сутрешното пътуване 
до работното място

• Да можете да слушате интервюирания
• Запознаване един към друг (по-лесно за 

срамежливи ученици)

Инструкции

• Формирайте екипи от по 2 души. Помолете ги да 
решат кой е журналистът/интервюиращият и как е 
интервюираният.

• Интервюиращият трябва да зададе въпроси 
на своя интервюиран, като следвате шаблона, 
предоставен по-долу. Въпросите са сутрешното 
пътуване на интервюирания. След 20 минути го 
помолете да си сменят ролите.

Необходими	материали	или	оборудване
• Печатни шаблони за интервю (по един на ученик)
• Достатъчно място, за да разделите групата на 

групи от 2

Шаблон	за	интервюто:

Време за интервю: 10 минути
Започнете да интервюирате партньора си.
 
• Какво е тяхното сутрешно пътуване? Колко време отнема?

• Какъв(и) вид(ове) транспорт използва вашият интервюиран? Всеки ден ли е едно и също? Тя или той 
пътува ли сами? Как го кара да се чувства сутрешното пътуване до работното място? Има ли нещо, 
което той или тя харесва по пътя си към училище? Има ли нещо, което не им харесва?

След всеки отговор се опитайте да попитате „защо“

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Глава	4	–	Шаблони	за	разбиване	на	леда	и	мотивиране	на	учениците
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Време: 5 минути
Кои са трите нужди на вашия партньор по време на пътуването им до работното място?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Време за мозъчна атака: 5 минути

Сега опитайте да си представите заедно решения на нуждите на партньора ви или проблемите, свързани 
с пътуването им до работното място. Начертайте диаграма по-долу или направете илюстрация на тези 
решения.

 
 4.5	Игра	на	столове

Разработено от училище PLATON, Гърция

Име	на	играта:	Игра	на	столове

Необходимо	време:	Зависи	от	броя	на	участниците
Минимален	брой	участници:	4

Как	да	спечелиш /

Цели	на	дейността
• Запознаване
• Движение в пространството
• Умения за слушане

Инструкции

Поставяме столовете, за да създадем голям кръг. Всеки 
ученик седи на един стол с изключение на този, който 
стои в средата на кръга. Този ученик трябва да каже 
нещо за себе си (например ОБИЧАМ КОМИСИТЕ). 
След това всички ученици, които ХАРЕСАТ КОМИСИТЕ, 
трябва да се изправят и да седнат на различен стол, 
включително ученика, който е направил изявлението. 
Но накрая един от учениците ще стои, защото няма 
стол за него. И така, този човек трябва да направи 
ново изявление и така нататък.

Необходими	материали	или	оборудване • Столове (броят на участниците минус един)
• Достатъчно място

Глава	4	–	Шаблони	за	разбиване	на	леда	и	мотивиране	на	учениците
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 4.6	Познай	животното

Разработено от PSEB, България

Име	на	играта:	Познай	животното

Необходимо	време:	10	минути

Как	да	спечелиш /

Цели	на	дейността

• Накарайте учениците да се чувстват по-комфортно 
чрез забавна и забавна дейност

• Подсилване на връзката в групи, които вече се 
познават

• Показване на въображение

Инструкции

• Учителят изписва имената на различни животни 
на листчета и ги поставя на всеки стол. Всеки 
ученик трябва да имитира своето животно за 20-
30 секунди. 

• След това учениците сменят местата си и имитират 
следващото животно. Това се прави през първите 
5-7 минути.

Необходими	материали	или	оборудване • Столове
• Карти със снимки на животни

 4.7	Кой	съм	аз?

Разработено от PSEB, България

Име	на	играта:	Кой	съм	аз?

Необходимо	време:	30-40	минути

Как	да	спечелиш /

Цели	на	дейността
• Запознаване
• Практикуване на умения за устна комуникация 

(задаване на въпроси, слушане, представяне)

Инструкции

• Всеки ученик задава 5 въпроса на този, който седи 
от дясната му страна, за да разбере 5 неща за този 
човек.

• Тогава този човек представя този ученик на 
останалата част от групата. Дейността е подходяща 
за малки екипи, тъй като отнема много време.

• Препоръчваме да не използвате 5 фиксирани 
въпроса, а да предоставите на учениците 
свободата да задават всичко (прилично и с 
уважение). Така процесът на «запознаване» е по-
забавен и може да даде неочаквани резултати.
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• Събраната информация може по-късно в 
сесията да помогне при формиране на екипи 
или определяне на ролите в екипа

Необходими	материали	или	оборудване • Хартии и химикал за записване на въпроси и 
отговори

 4.8	Намерете	парчетата	от	пъзела	

Разработено от PSEB, България

Име	на	играта:	Намерете	парчетата	от	пъзела

Необходимо	време:	10-15	минути

/

Цели	на	дейността
• Запознаване с пространството на Si-Lab
• Запознаване с темите на сесиите
• Изследователски умения

Инструкции

• Имаме името на сесията, изписано на хартия с 
големи букви. Нарязваме го на парчета пъзел и ги 
крием около i-lab.

• Учениците трябва да намерят всички части и да 
сглобят пъзела. Възможно е да не се изрязват 
парчета от пъзел, а само всяка буква. Учениците 
трябва да знаят колко парчета търсят.

Необходими	материали	или	оборудване • Отпечатани листчета с имената на сесията
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Si-Lab в Agrupamento de Escolas de Alcanena в Алканена, Португалия 
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Тази глава събира таблици, методологии (т.е. „учене чрез правене“, „базирани на проекти“ и т.н.), 
примери (кои планове за уроци/партньор са били използвани по време на сесиите), съвети и снимки от 
пилотните Si-lab сесии, проведени от партньора училища по проекта Si-Lab.

 5.1	Шаблон	за	проектиране	на	сесия	на	Si-Lab

ЗАГЛАВИЕ	НА	СЕСИЯТА:

ВЪВЕДЕНИЕ

Предметна	корелация т.е. География, химия, ИТ, чужд език и 
др.. 

Подходящо	за	(възраст	на	учениците)

Методология т.е. Учене чрез правене, базирано на 
проекти, дискусия, бюро изследвания

Продължителност

Препоръчителен	брой	участващи	
ученици

Участват	фасилитатори	и/или	учители

Резултати	от	ученето	(изявления,	които	
може	да	направя)

• Резултат 1
• Резултат 2
• ...

Ресурси,	дигитални	инструменти	и	др

ГЛАВНА	ЧАСТ Структура	(стъпки,	дейности	за	ученици	
и	учители)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
НА	СЕСИЯТА

Въпроси	за	размисъл/дискусия

Допълнителни	четения/връзки

Бележки:	(снимки,	източници,	работни	
листове)	
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	 5.2	Шаблон	за	определяне	на	роли	в	групова	дейност

Тази дейност е насочена към насочване на учениците, които са помолени да работят автономно в малки 
групи (от 4 до 5). Те трябва да изрежат ролите и да прочетат всяка една от тях. След това те решават кой 
коя роля ще поеме въз основа на техните предпочитания и способности.
За повече информация относно някои от ролите, предложени тук, прочетете статията „Роли за работа в 
група“ от Edutech Wiki в препратките.

Посредник

Роли: 
Уверява се, че целите са изпълнени
Определя срокове или следи времето Координира 
дискусиите и гарантира, че гласът на всички се 
чува

Умения:
Много добре организиран
Отговорен
Способност за координиране на екип

Писаря

Роли: 
Отбелязва решенията, взети по време на 
дискусиите
Пише доклади за направеното и обсъденото

Умения:
Страхотни умения за слушане
Добри писмени умения
Синтетични умения

Мрежов	човек

Роли:
Споделя работата, извършена от екипа, с 
останалата част от класната стая
Управлява социалните медии на екипа, ако има 
такива
Говорител на отбора

Умения:
Страхотни комуникационни умения
Добра устна комуникация и умения за изразяване
Възможност за обобщаване на информация

Изследовател

Роли:
Събира информация и ресурси
Проверява дали ресурсите са подходящи и търси 
източници

Умения:
Страхотни изследователски умения, знае как да 
използва дигитални инструменти за изследване
Умее да проверява фактите, за да избегне фалшиви 
новини или неточна информация
Любопитен

Строител/художник

Роли:
Специалист по технически аспекти на проекта
Изпълнява технически или творчески задачи, 
например да начертае прототип, ако проектът е за 
изграждане на нещо
 
Умения:
Креативност (рисуване, дизайн) или технически 
познания (строителство, механика)
Реалистично мислене: трябва да каже на другите 
дали идеята е осъществима или не
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По-долу можете да намерите някои примери за планове за уроци, които бяха експериментирани от 
нашите училищни партньори.

	 5.3	Шаблони	от	Португалия

Примери за теми за сесия от AEA:

  5.3.1	Въображаемият	бизнес	екип

ЗАГЛАВЛЕНИЕ	НА	СЕСИЯТА:	Въображаемият	бизнес	екип

ВЪВЕДЕНИЕ

Предметна	корелация Професионално ориентиране, Въведение в 
управлението на бизнеса

Подходящо	за	(възраст	на	
учениците)

12+

Методология Групова работа и дискусия

Продължителност 45 минути
Recommended	number	of	students	
involved

Достатъчно, за да направите поне 2 групи от 
4 или 5 ученици

Facilitators	and/or	teachers	involved Необходим е един възрастен

Препоръчителен	брой	участващи	
ученици

• Овладеят ядрени способности за 
разбиране и изразяване в устни, писмени, 
визуални и мултимодални модалности;

• Сътрудничество в различни комуникативни 
контексти, по подходящ и безопасен 
метод, като се използват различни видове 
инструменти (аналогични и цифрови);

• Управлявайте проекти и вземайте 
решения за решаване на проблеми; 
адаптиране на поведението в контекста 
на сътрудничество, споделяне, 
сътрудничество и конкуренция;

• Взаимодействайте с толерантност, 
съпричастност и отговорност и спорете, 
преговаряйте и приемайте различни 
гледни точки, развивайки нови начини за 
гледане и участие в обществото;

Участват	фасилитатори	и/или	
учители

Отпечатани карти със същите номера, както и 
1 отпечатан шаблон за работен лист на група*

ГЛАВНА	ЧАСТ	 Резултати	от	ученето	(изявления,	
които	може	да	направя)

За формиране на групите учителят разполага 
с карти със същия номер в два екземпляра. 
Учителят избира 3 или 4 ученика, които да 
започнат всяка група, и дава по една карта 
с различен номер на всеки от останалите 
ученици, която те не трябва да разкриват. 
След това учителят кара избраните 3 или 4 
ученици да изберат една карта наведнъж, 
докато всички ученици не бъдат разпределени 
между 3 или 4 групи.
След като групите (4 или 5 ученици) са
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сформирани, всеки елемент трябва да 
напише различните си силни страни, таланти 
и умения на един лист. На същия лист те 
трябва да обосноват каква е стойността на 
това умение за компанията и следователно 
стойността на този елемент в групата. След 
това групата от студенти създава компания/
бизнес, който използва поне един елемент от 
всеки ученик в групата. Те могат да предложат 
име за фирмата/бизнеса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	 Въпроси	за	размисъл/дискусия

• Какво научихте за себе си по време на 
тази дейност? За другите?

• Какви трудности срещнахте? Бихте 
ли могли да работите в този бизнес в 
реалния живот?

*Шаблон на работен лист за тази дейност:

Име	на	учениците	 Умения/таланти
		(в	което	съм	силен)

Вид	фирма/фирма	и	
име

Какво	е	умението	
на	всеки	един	от	
елементите,	ценени	в	
Компанията/бизнеса	
и	как

  

	 	 5.3.2	 Земна	 система,	 литологичен	цикъл	и	 седиментни	 скали	 като	 архиви	на	
земната	история.
Дейности	1,	2	и	3:	Последователност	от	3	дейности,	планирани	в	Learning	Designer

Предмет Земна система, литологичен цикъл и седиментни скали като архиви на 
земната история.

Тема Обърната класна стая; проблемно базирано обучение; съвместна 
работа и BYOD

Методология Flipped Classroom; problem-based learning; collaborative work and BYOD

Брой	на	участващите	
ученици

16

Учебна	година/възраст 10 клас / 14 и 15 години

Изпълнение 11 часа

Заобикаляща	среда	 Si-Lab

Оборудване Столове и маси; лаптопи; таблетки; мобилен телефон; Камера; тъч 
скрийн.

Насочено	към	
съдържанието/основно	
обучение

• Интерпретирайте ситуациите, като идентифицирате примери за 
взаимодействия между земните подсистеми (атмосфера, биосфера, 
геосфера и хидросфера).
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• Обяснете литоложкия цикъл въз основа на процесите на генезис 
и характеристиките на различните видове скали, в частност на 
седиментните.

• Използвайте принципите на геоложки разсъждения (актуализъм, 
катастрофизъм и униформизъм) при тълкуването на доказателства 
за факти от историята на Земята (стратиграфски поредици, фосили, 
видове скали и релефни форми).

Уменията	на	учениците

• Интерпретирайте ситуациите, като идентифицирате примери за 
взаимодействия между земните подсистеми (атмосфера, биосфера, 
геосфера и хидросфера).

• Използвайте принципите на геоложки разсъждения (актуализъм, 
катастрофизъм и униформизъм) при тълкуване на доказателства за 
факти от историята на Земята

1-ва	дейност

Подтема: Земята като система: взаимодействия между подсистеми
 
1. Темата може да бъде въведена чрез кратко видео  (https://www.

youtube.com/watch?v=mZQCFp22H_o), последвано от малък дебат.
2. Учениците, в групи, изследват самостоятелно информация по темата, 

консултантски документи и PowerPoint в Интернет.
3. След организиране и обобщаване на информацията, групите 

изпълняват интерактивна задача – стаята за бягство – която чрез 
геймификация развива знания и подобрява интерпретацията на 
покритото съдържание.

4. Всеки ученик в крайна сметка взема доказателство за знанията, 
придобити чрез малко размисъл върху дейността, за да бъде 
включен в портфолиото на училищната тетрадка в Teams (Microsoft).

5. В групов пленар се прави рефлексия върху извършената дейност. 
Други примери за взаимодействия между подсистемите също са 
представени и дискутирани във всяка група, за да се реши набор от 
въпроси.

6. Оценяване: учениците индивидуално отговарят на формуляр за 
взаимодействията на подсистемите. Обратната връзка на тази 
задача позволява да се насърчи формиращо измерение. 

2-ра	дейност

Подтема: Литологичен цикъл и етапи на образуване на седиментни 
скали. Метеоризация и ерозия - действие на атмосферни агенти
 
Презентацията на темата може да бъде направена чрез видео (https://
www.youtube.com/watch?v=EGK1KkLjdQY&ab_channel=FreeSchool) и 
интерактивна анимация от дигиталното ръководство за концепциите, 
свързани с рок цикъла. Представяне, анализ и обсъждане на задачата, 
която трябва да се изпълни по метеоризацията, включително договаряне 
на рубриката за оценка, която ще бъде приета. Тази задача има за цел 
развиване на практическо-експериментални умения, базирани на 
научна интерпретация на геоложки факти.

1. От видео последователност за сравнителните резултати между 
2 примера на гранитни скали в различни фази на метеоризация, 
групите трябва да създадат обяснително видео, което описва 
доказателствата за резултата, обяснява резултата и заключава за 
влиянието на метеоризацията върху откритите скали до земната 
повърхност.

https://www.youtube.com/watch?v=mZQCFp22H_o
https://www.youtube.com/watch?v=mZQCFp22H_o
https://www.youtube.com/watch?v=EGK1KkLjdQY&ab_channel=FreeSchool
https://www.youtube.com/watch?v=EGK1KkLjdQY&ab_channel=FreeSchool
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2.   Всяка група анализира скрипта, създаден от една от другите групи, 
за видеото. Този процес на съвместно оценяване се пише и провежда на 
междинен етап, което позволява на всяка група да подобри крайния си 
продукт от обратната връзка на колегите и учителя.
 
3.   Всяка група прави своето видео, отчасти в зоната за заснемане на 
Si-Lab, използвайки технологичен инструмент (Flipgrid, Powtoon...), като 
го представя на класа и го споделя в Teams School Gradepad (Microsoft).

4.   Учениците индивидуално пишат кратко разсъждение за процеса и 
крайния резултат в своето портфолио в Teams School Gradepad.

3-та	дейност

Подтема: Седиментни скали, исторически архиви на Земята
 
От първоначално видео за доказателствата за причините за изчезването 
на динозаврите: https://www.youtube.com/watch?v=lUXzQepLJ_M&ab_
channel=FatosDesconhecidos

1. На учениците се задават няколко въпроса, които се обсъждат и 
анализират в съвместна работа, достигайки до заключение, което 
след това се споделя с класа.

2. В крайна сметка всеки ученик отговаря индивидуално на набор 
от зададени въпроси, използвайки ресурсите на дигиталното 
ръководство (онлайн викторини). Тази задача има за цел да подготви 
учениците в областта на специфични понятия.

3. Лекотата и скоростта на оценъчната обратна връзка от този тип 
цифров инструмент позволява на учениците да преориентират 
своята работа и обучение. В училищната тетрадка/портфолио (екипи) 
всеки ученик записва набора от понятия, които смята да овладее.

4. Учениците, в групи, използват инструмент (Popplet), за да създадат 
карта от концепции за информацията, която седиментните 
скали предоставят за възстановяването на историята на Земята, 
включително принципите на стратиграфията.

Показатели	и	критерии

Критериите за избор на определена стратегия са посочени в края 
на различните представени дейности. Нивото на ангажираност и 
ентусиазъм на учениците беше значително във всички извършени 
дейности, особено при изработването на сценария и заснемането на 
видеоклиповете. Това беше очевидно в креативността и качеството на 
създадените видеоклипове.

https://www.youtube.com/watch?v=lUXzQepLJ_M&ab_channel=FatosDesconhecidos
https://www.youtube.com/watch?v=lUXzQepLJ_M&ab_channel=FatosDesconhecidos
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 	 5.3.3	 Преобразуване	 и	 използване	 на	 енергия	 от	живи	 същества;	 Свойства	 и	
трансформации	на	материята

Дейности	4	и	5:	Педагогически	клас	за	сътрудничество,	преподаван	едновременно	от	учители	по	
биология	и	химия

Предмет Биология и химия

Тема Трансформация и използване на енергия от живи същества 
(Биология); Свойства и трансформации на материята (химия).

Методология Обърната класна стая; проблемно базирано обучение; съвместна 
работа и BYOD

Брой	на	участващите	
ученици 19

Учебна	година/възраст 10-та година / 15 години

Изпълнение 4,5 часа

Заобикаляща	среда	 Si-Lab и научна лаборатория.

Оборудване Столове и маси; лаптопи; таблетки; мобилни телефони; Лабораторно 
оборудване по химия; тъч скрийн.

Насочено	към	
съдържанието/основно	
обучение

Биология:
• Интерпретиране на експериментални данни, свързани с 

ферментация (алкохолна, млечна) и аеробно клетъчно дишане 
(енергиен баланс, естество на крайните продукти, общо уравнение 
и гликолиза като общ етап).

• Мобилизиране на знанията по химия (екзоенергийни и 
ендоенергийни процеси).

• Свържете ултраструктурата на прокариотните и еукариотните клетки 
(митохондриите) с етапите на ферментация и дишане.

• Планиране и извършване на лабораторни/експериментални 
дейности по метаболизма (ферментация на дрожди), 
проблематизиране, формулиране на хипотези и критична оценка на 
процедурите и резултатите.

Химия:
• Интерпретирайте химичните реакции от гледна точка на разрушаване 

и образуване на връзки.
• Обяснете, в контекста на химична реакция, какво е екзотермичен и 

ендотермичен процес.
• Определете енергийната вариация между реагентите и продуктите 

като енталпия, интерпретирайте нейния сигнал и разпознайте, 
че постоянното налягане, вариацията на енталпията е равна на 
топлината, обменена с външната страна.

• Свържете вариацията на енталпията с енергиите на свързване на 
реагентите и продуктите.

• Писане на химически уравнения.

Уменията	на	учениците

• Проучване и систематизиране на информация, интегриране на 
предишни знания, за изграждане на нови знания. 

• Изследвайте текущи или исторически събития, които потвърждават 
естеството на научното познание. Интерпретирайте експериментални 
изследвания с контролирани устройства и зависими и независими 
променливи. 
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• Изпълнявайте дейности на открито, съчетани с други практически 
дейности.

• Артикулирайте знания от различни предмети (например химия) за 
разработване на теми по биология.

1-ва	дейност

Подтема: Метаболизъм: анаболизъм и катаболизъм; ендоенергийни 
и екзоенергийни реакции; Преживяванията на Пастьор; дрожди; 
експериментално устройство; получени резултати и заключения.
 
1. Темата е въведена чрез презентация (в този случай на Nearpod), 

показваща някои мотивиращи видеоклипове.
2. Студенти, работещи в групи, проучват информация по зададената 

им тема, консултират документи в Интернет.
3. Една група може да изследва опита и заключенията на Пастьор; друг 

за процесите на анаболизъм и катаболизъм и връзката им с ендо и 
екзоенергийните реакции; друга група може да изследва дрождите, 
тяхното представяне и примери за ферментативни процеси и как 
условията на околната среда водят до получаването на различни 
продукти. Една последна група може да проучи, оцени и създаде 
експериментална дейност, която ще позволи оценка на ефективността 
на дрожди върху разтвор на глюкоза в присъствието на кислород и 
в негово отсъствие, създавайки различните документи в подкрепа 
на изпълнението на дейността: експериментален протокол ; запис 
на наблюдения; оценка на работата и ангажираността на колегите в 
дейността.

4. Учениците споделят заключенията чрез Padlet, създаден за тази цел, 
така че от една страна знанията да могат да се споделят, а от друга 
страна, да служат като елемент на формираща оценка за учителите.

Учениците сами оценяват извършената дейност, като попълват формуляр 
в Google Forms, за да обмислят представянето си по време на дейността, 
като идентифицират аспекти за подобряване на придобитите знания.

2-ра	дейност

Подтема: Експериментална дейност: разграждане на глюкозата при 
липса на кислород: гликолиза и етап на редукция на пируват; и наличието 
на кислород. Приложения за ферментация. Реагенти и реакционни 
продукти. Анализ на химичните реакции.
1. Учениците работят съвместно, като поддържат групите от предишния 

клас и изпълняват експерименталната дейност, подготвена от 
една от групите. Те наблюдават хода на експеримента и записват 
резултатите в създадените за целта таблици от групата, подготвила 
експерименталната дейност.

2. Те представят заключенията в Padlet, така че знанията да могат да се 
споделят и да функционират като елемент на формираща оценка за 
учителите.

3. Групите изпълняват дейност, илюстрираща използването на 
ферментацията в ежедневния живот: производството на хляб в 
биологичната лаборатория на училището.

Показатели	и	критерии

Критериите, използвани за избор на всяка стратегия, са посочени в 
края на различните дейности. Нивото на ангажираност и ентусиазъм 
на учениците беше високо във всички извършени дейности, особено в 
експерименталната дейност и Kahoot.

Глава	5	–	Шаблони	на	сесиите
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  5.3.4	Геометрия	и	измерване

Пример:	6,	7	и	8:	Последователност	на	часовете	по	математика	с	помощта	на	Learning	Designer

Предмет математика

Тема Геометрия и измерване

Методология Обърната класна стая; проблемно базирано обучение; съвместна 
работа; BYOD

Брой	на	участващите	
ученици 15

Учебна	година/възраст 9-та година / 14 или 15 години

Изпълнение 270 минути (3 часа - по 90 минути всеки)

Заобикаляща	среда	 Si-Lab

Оборудване
Столове и маси в i – лаборатория; лаптопи; таблетки; мобилни 
телефони; тъч скрийн; и дистанционното управление на ActivExpression 
и модели на геометрични тела

Съдържание/умения

Знания:	 разграничаване на полиедър от неполиедър. Определете 
обемите на различни геометрични тела, а именно конус, пирамида и 
сфера.
Разбиране: Разберете различните формули на изучаваните томове.
Приложение: Решавайте математически задачи в реален контекст за 
твърди обеми.
Анализ: Открийте обемните формули на конус, пирамида и сфера.

Уменията	на	учениците

• Използване и овладяване на разнообразни инструменти за 
изследване, описване, оценка, валидиране и мобилизиране на 
информация, критично и автономно, проверявайки различни 
текстови източници и тяхната достоверност;

• Преобразувайте информацията в знание;
• Да си сътрудничат в различни комуникативни контексти, по подходящ 

и безопасен начин, като използват различни видове инструменти 
(аналогични и цифрови), въз основа на правилата за поведение, 
специфични за всяка среда;

• Интерпретиране на информация, планиране и провеждане на 
изследвания;

• Управлявайте проекти и вземайте решения за решаване на проблеми;
• Разработване на процедури, благоприятни за изграждането на 

продукти и знания, като се използват разнообразни ресурси;
• Работете като екип и използвайте различни средства за комуникация 

лично и в мрежа.

1-ва	дейност

МЕЧТА/ЗАПОЧНЕТЕ
Прочетете Гледайте Слушайте     10 минути

ОСНОВНИ КОНЦЕПЦИИ/ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРЕДПОСТАВКИ: 

1. Показан е набор от геометрични тела в акрил и дърво.
2. Учениците разделят твърдите тела на две категории, с общи 

характеристики, като са накарани да предложат дефиниции за 
„многогранник“ и „неполиедър“.

Глава	5	–	Шаблони	на	сесиите
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3.  След конструирането на тази дефиниция, учениците плъзгаха 
твърдите тела до полиедъра или неполиедъра на интерактивната дъска 
и обосноваха идентифицирането на всяко от тези тела.

Прочетете Гледайте Слушайте     10 минути
 
МОТИВАЦИЯ: 
Визуализация на филм за използването на геометрични тела в 
ежедневието, като мотивация за събиране на снимки или изображения 
за различните геометрични тела за изучаване.

Прочетете Гледайте Слушайте     25 минути

УКАЗАНИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА:
Учениците бяха запознати със задачата на класа, изпълнена в 
дигитален инструмент Lino „Геометрични тела“, където е разположена 
информацията относно задачите, според различните етапи на обучение, 
и връзките към класа Padlet, където учениците индивидуално поставят 
своите снимки колекция.

Разследвайте                                         10 минути
Учениците извършват индивидуална работа.

Упражнявайте                                         20 минути
Учениците обясниха поотделно на класа обосновката на снимките, 
които бяха публикували в Padlet за класа.

2-ра	дейност 

ПРОСЛЕДВАНЕ/ПЛАНИРАНЕ 
Прочетете Гледайте Слушайте     20 минути

УКАЗАНИЯ ЗА ГРУПОВА РАБОТА:
1. На учениците бяха дадени задачите, които трябва да разработят в 

група с помощта на дигиталния инструмент Lino «Геометрични тела».
2. Използвайки Team Up, бяха сформирани три групи. На всяка група 

беше присвоен различен цвят и темите бяха обяснени.
3. Направено е кратко обяснение на този инструмент и неговите 

функционалности (всички групи, по време на работата, трябва да 
правят аудио разсъждения върху различните етапи и върху изводите 
от разработената работа).

Сътрудничество за                              10 минути
Студентите трябва: да имат достъп до скрипта и да планират 
изпълнението на задачите, като вземат предвид времето, налично за 
тяхното изпълнение и разпределението на задачите по различните 
елементи на групата.

Сътрудничество                                   30 минути
Всяка група подготви материалите за използване и изпълни задачите, 
предложени в част 1 на сценария. Учениците записват в аудио 
резултатите от различните етапи, като използват Team Up.
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Изследвайте                                   20 минути. 

Учениците изпълниха задачите от част 2 на скрипта, която се състоеше 
в изработването на групата Padlet, публикуваха връзката в Class Pa-
dlet и проучиха по зададения им предмет, използвайки списъка с 
предоставени цифрови инструменти.

3-та	дейност

ПРАВЯНЕ 

Обсъдете                                           10 минути
Всички групи представиха заключенията, до които са стигнали с 
изпълнението на трите експеримента и обясняват същите тези 
заключения.

Обсъдете                                             10 минути
Всяка група направи оценка на представянето на другите групи.

Сътрудничество                                5 минути
В края на презентациите и коментарите учителят със съдействието на 
учениците изготви обобщен формуляр на изучаваните томове.

Упражнявайте                                       15 минути
Учениците решаваха упражнения както от виртуалното училище, така 
и от помагалото, като приложение на придобитите знания (Обем на 
сфера, Обем на пирамида и Обем на конус).

ПОКАЗВАНЕ/ОБОБЩА ОЦЕНКА
Сътрудничество                                 15 минути
Всички ученици, регистрирани в Kahoot, и всички групи съставиха игра 
в това приложение, с три въпроса относно присвоеното им солидно, 
което да се приложи към останалите членове на класа.

Обсъждане                                            15 минути
Всяка група изигра игрите на останалите отбори и направи кратка оценка 
за това.

Обсъждане                                            5 минути
В края на дейността учениците отговориха на въпросник, изготвен в 
Google Forms, за да съберат мнението си относно придобитите знания и 
стратегиите, използвани в тази тема.

Показатели	и	критерии

Критериите за избор на определена стратегия са посочени в края 
на различните представени дейности. Нивото на ангажираност и 
ентусиазъм на учениците беше значително във всички извършени 
дейности, особено при реализирането на експериментални дейности и 
при изграждането и прилагането на Kahoot.



59

Глава	5	–	Шаблони	на	сесиите

  5.3.5	Технологичният	свят

Дейност	9:	Планиран	час	по	английски	език	по	учебен	дизайн

Предмет Английски

Тема Технологичният свят - технологично развитие: изобретения, които 
промениха света.

Методология Обърната класна стая; проблемно базирано обучение; съвместна 
работа; BYOD

Брой	на	участващите	
ученици 17

Учебна	година/възраст 10-та година / 15 или 16 години

Изпълнение 90 минути

Заобикаляща	среда	 Si-Lab

Оборудване Столове и маси в Si-Lab; лаптопи; таблетки; мобилни телефони; тъч 
скрийн

Съдържание/умения

• Значението на технологичното развитие. 
• Разширете речника по темата за технологиите и по-специално за 

компютрите. 
• Задълбочете познанията за изобретател на съвременните 

технологии. 
• Създавайте научни статии за изследователи, чиито изобретения са 

променили/трансформирали света през цялата история.

Уменията	на	учениците

• Свържете няколко вида информация, като я синтезирате логично и 
последователно

• Представяне на възгледи и мнения, интегриране на техния опит и 
мобилизиране на знанията, придобити по други предмети.

• Оценявайте напредъка им като слушател/четец, интегрирайки 
извършената оценка, за да подобрят представянето им; 
Демонстрирайте проактивно отношение към процеса на обучение, 
мобилизиране и разработване на автономни и съвместни стратегии, 
като ги адаптирате гъвкаво към изискванията на задачите и учебните 
цели.

Дейност

Обсъдете                     10 минути

1. Представени са две карикатури за технологичното развитие и с 
помощта на платформата Brainstorming.
2. Учениците коментират карикатури/споделени идеи, свързани с 
изображенията.
 
Сътрудничество за 10 минути
Коментарите се анализират в групата

Упражнявайте           20 минути
Учениците обсъждат значението на компютъра и изпълняват 
интерактивна речникова дейност (от дигиталното ръководство) с речник 
за компютрите.
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Прочетете Гледайте Слушайте    25 минути
1. Разглеждане на филм за най-добрите изобретения някога, след 

което учениците отговарят на въпросник за видеото на платформата 
TED-Ed.

2. Анализиран е текстът „Човекът, който промени вашия свят” и 
учениците изпълняват ръководени упражнения за четене в съвместна 
работа (групи от 2 или 3 ученици)

Разследвайте                                      20 минути
За да задълбочат познанията си за Стив Джобс, е предоставена връзка:
https://ed.ted.com/on/5gJXPCl1, където студентите провеждат 
интерактивно упражнение за разбиране на речта, произнесена от него 
в университета в Стратфорд. Резолюцията на това упражнение беше 
дадена незабавно на учениците.

Показатели	и	критерии
Нивото на ангажираност и ентусиазъм на учениците беше високо във 
всички дейности, особено в мозъчната атака, при визуализацията на 
филма и в съвместната работа.

  5.3.6	Енергия	и	движение

Дейност	10:	Физическа	диагностична	дейност

Предмет Физика

Тема Енергия и движения

Методология Обърната класна стая; съвместна работа; BYOD

Брой	на	участващите	
ученици 17

Учебна	година/възраст 11-та година / 16 или 17 години

Изпълнение 45 минути

Заобикаляща	среда	 Si-Lab

Оборудване Столове и маси в Si-Lab; лаптопи; таблетки; мобилни телефони; тъч 
скрийн

Съдържание/умения Съдържание от единица „Енергия и движение”, например: кинетична 
енергия и потенциална енергия, сила и работа на сила.

Уменията	на	учениците

• Да си сътрудничат в различни комуникативни контексти, по подходящ 
начин, използвайки различни видове инструменти (аналогични и 
цифрови);

• Разработване на процеси, водещи до изграждане на знания, като се 
използват разнообразни ресурси;

• Критична оценка на конкретни ситуации, мобилизиране на знания и 
разпространение на идеи с помощта на технологии;

• Разпознаване и тълкуване на научна информация.

Дейност

Започнете          5 минути
След обяснение на дейността се използва технологичен инструмент за 
формиране на групите. Изборът на различни ученици за формиране 
на групите може да бъде произволен, като се използва инструментът 
„Създател на групи“ от „ClassDojo“.

https://ed.ted.com/on/5gJXPCl1
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Разгледайте         15 минути
1. В страницата за мозъчна атака е включена връзка, която води до 

отделна платформа, наречена jigsawplanet.com, позволяваща на 
учениците да изградят изображение от пъзел.

2. Студентите са помолени да посочат в платформата за мозъчна 
атака концепциите за физика, свързани с енергията и движението, 
присъстващи в изображението, пъзела, който са сглобили в 
платформата за пъзел.

 
Синтезирайте    10 минути
След дейността се преглежда всяко от определените от учениците 
понятия.
 
Създайте              15 минути 
Учениците създават „Kahoot“, като споменават всяка концепция и за 
която всяка група е допринесла с един или два въпроса. Изиграха го в 
края на класа.
 
Оценете
Обратната връзка от участието на всяка група, регистрирана в 
платформата за мозъчна атака, може да бъде ценен инструмент за 
диагностична оценка на учениците.
Също така, уместността и качеството на въпросите, създадени от 
студентите за Kahoot, могат да се разглеждат като инструмент за 
диагностична оценка. 

Показатели	и	критерии

Изборът на различни ученици за формиране на 
групите може да бъде произволен, като се използва 
инструментът „Създател на групи“ от „ClassDojo“.
Значението на темата е свързано с необходимостта от 
мобилизиране на знанията, придобити в десети клас, за да се 
приложат тези знания при решаване на задачи в единадесети клас.
Нивото на ангажираност и ентусиазъм на учениците 
беше високо във всички дейности, особено в Мозъчната 
атака и в изграждането и реализацията на Kahoot.

Глава	5	–	Шаблони	на	сесиите
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 5.4	Шаблони	от	Хърватия

Примери	за	теми	за	сесия	от	PRHG:

	 	 5.4.1	Създаване	на	Vlog

ВЪВЕДЕНИЕ

Име	на	работилницата Създаване	на	влог
от Дора Божанич Малич

Тема	корелация Лично и социално развитие, ИКТ, учене за 
учене, здраве

Подходящо	за	(възраст	на	
учениците) 14 – 19 години

Препоръчителен	брой	участници 10-15

Продължителност минути в клас, 4 часа самостоятелна работа за 
две седмици

Резултати	от	ученето	(изказвания	
за	възможностите)

• Учениците могат устно да представят 
социалните и лични проблеми около тях и 
своите виждания по въпросните проблеми

• Учениците могат да създадат видео за себе 
си и живота си

Какво	ви	трябва	(ресурси,	
цифрови	инструменти)

MS Office (Word, Stream), инструменти за 
редактиране на видео (Loom, DaVinci, Lightworks, 
Filmora), инструмент за мозъчна атака - http://
brainstorming.trebag.hu/en/index

ГЛАВНА	ЧАСТ Процедура	(по	стъпки,	дейности	
на	учениците	и	учителите):

стъпка	първа:
Студентите обсъждат воденето на блогове чрез 
следните въпроси: Дали влогването е работа? 
Защо не? Какво прави един добър влогър? Има 
ли опасност от влогване? Какво е дигитален 
отпечатък? Как се грижите за вашия дигитален 
отпечатък?

стъпка	втора:
Учениците получават инструкции за техния 
проект. Те ги четат с учителя си и ги изясняват. Те 
също така четат инструкциите в дневника, който 
учениците ще попълват, докато работят като 
размисъл върху работата си. Файловете могат 
да бъдат намерени тук  https://tinyurl.com/silab-
sessionvlog

стъпка	трета:
Учениците имат мозъчна атака по две от темите 
от инструкциите. Те споделят своите идеи и 
ги класират, като по този начин сравняват и 
противопоставят възгледите си с възгледите 
на своите съученици. Чрез мозъчна атака 
учениците допълнително изясняват в каква 
посока ще поеме техният влог, за да изпълнят 
задачата креативно и оригинално.

Глава	5	–	Шаблони	на	сесиите
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
НА	

РАБОТНИЦАТА

Въпроси	за	размисъл/дискусия:

Четвърта стъпка:
Учениците започват да пишат своите дневници 
и да развиват идеите си. Те решават за 
оборудването и приложенията, които ще 
използват, и темите, които ще покриват.

Допълнително	четене/линкове

Материалите (инструкции и дневник) са 
предоставени на този линк:  https://tinyurl.
com/silabsessionvlog. Има и извадка от крайния 
продукт: влог и дневник, създадени от един и 
същи ученик.

Шаблон	за	дневник	(оценка)	на	влога:
ПРАВЕНЕ	НА	ВЛОГ

Процесът - дневник

Докато работите, трябва да записвате напредъка си в този документ и в пространството по-долу. Не е 
нужно да пишете дълги записи в дневника, но трябва да има малко съдържание под всяко от заглавията. 
Без тази част да е завършена, вашата задача няма да бъде оценена.

1. Моите теми и идеи:
_______________________________________________________________________________________

2. Ще снимам с:
_______________________________________________________________________________________

3. Ще използвам следните приложения за редактиране на видео:
_______________________________________________________________________________________

4. Говорих със следните хора относно включването им в моя влог:
Отговорът им беше:
_______________________________________________________________________________________

5. Днес написах моя сценарий. Ето го:
_______________________________________________________________________________________

6. Ето как се чувствам за процеса:
_______________________________________________________________________________________

7. Прочетох моя сценарий и го дадох на ______ да го коригира. Ето техните бележки:
_______________________________________________________________________________________

8. Днес направих своя влог и ето как се чувствам за процеса
_________________________________________________________________________________

9. Споделих моя влог и получих следната обратна връзка от  ______________: 
__________________________________________________________________________

10. Реших да променя: 
_______________________________________________________________________________________

11. Как се чувствам към работата си след целия процес:
_______________________________________________________________________________________

https://tinyurl.com/silabsessionvlog 
https://tinyurl.com/silabsessionvlog 
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  5.4.2	Създаване	на	социален	бизнес

ВЪВЕДЕНИЕ

Име	на	работилницата Създаване	на	социално	отговорен	бизнес
от Дора Божанич Малич, Лаура Ангеловски

Тема	корелация Предприемачество, ИКТ, Устойчиво развитие, 
Здраве, Лично и социално развитие

Подходящо	за	(възраст	на	
учениците) 15 – 19

Препоръчителен	брой	участници 15

Продължителност 60 минути в клас, 4-5 часа работа извън час

Резултати	от	ученето	(изказвания	
за	възможностите)

• Учениците могат да обяснят понятието 
социална отговорност в бизнеса.

• Учениците могат да представят резултатите от 
групова работа на английски език – основните 
идеи зад социално отговорния бизнес.

• Учениците проектират и представят 
идеята за своя социален бизнес, 
фирмено лого, заинтересовани страни и 
иновативно решение на избрания проблем

Какво	ви	трябва	(ресурси,	
цифрови	инструменти)

MS Office (Word, Power Point), инструмент за 
мозъчна атака - (http://brainstorming.trebag.hu/
en/index), Nearpod (www.nearpod.com)

ГЛАВНА	ЧАСТ Процедура	(по	стъпки,	дейности	
на	учениците	и	учителите):

Етап	1:
Сами учениците се опитват да отговорят на два 
въпроса:
• Какво те прави щастлив?
• Ако имахте всички пари на света, какво 

бихте направили?
• Ако имахте шанс да направите едно нещо, 

което би променило света към по-добро, 
какво бихте направили?

След това те разговарят по двойки и групи. 
Накрая споделят идеите си с целия клас.

Стъпка	2:
Учениците създават двойки или групи със сходни 
интереси и обмислят как техните идеи могат да 
бъдат превърнати в социално отговорен бизнес. 
Те измислят име, лого и основна бизнес идея 
зад компанията и я представят на своя учител. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
НА	

РАБОТНИЦАТА

Въпроси	за	размисъл/дискусия:	

Стъпка	3:
Учителят дава на учениците инструкциите за 
техния проект и дневника за размисъл:
https://tinyurl.com/silabsrbusiness
Учениците продължават да работят по своите 
проекти с учителя като фасилитатор и ментор.

бележки:
(Снимки/Видеоклипове/
Източници/Работни	листове)

Доклади за една онлайн сесия на Nearpod с 
отговори на учениците

Глава	5	–	Шаблони	на	сесиите
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Шаблон	за	самооценка	
ИЗГРАЖДАНЕ	НА	БИЗНЕС	ПЛАН`

Процесът - дневник

Докато работите, трябва да записвате напредъка си в този документ и в пространството по-долу. Не е 
нужно да пишете дълги записи в дневника, но трябва да има малко съдържание под всяко от заглавията. 
Трябва да напишете и вашия скрипт.

1. Ще работя с:
_______________________________________________________________________________________
_______________________

2. Мозъчна атака накратко: 
 o Моят продукт/услуга:
 o Името на моята компания, централа, идеи за лого:
 o Кой е вашият целеви пазар?
 o Кои са вашите конкуренти?
 o Финанси-
 o Човешки ресурси-v
 o Лидерски профил-

3. Устройства и цифрови инструменти, които ще използвам:
_______________________________________________________________________________________
_______________________

4. Днес написах моя сценарий. Ето го:
_______________________________________________________________________________________
_______________________

Ето как се чувствам аз за процеса:

1. Проверих правописа, граматиката и съдържанието си и го дадох на _________ да провери и него. 
Ето техните бележки: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________

2. Днес направих своята презентация/видео и ето как се чувствам за процеса:
_______________________________________________________________________________________
_______________________

3. Споделих своята презентация/видео и получих следната обратна връзка от ___________: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________

4. Реших да променя:
_______________________________________________________________________________________
_______________________

5. Как се чувствам към работата си след целия процес:
_______________________________________________________________________________________
_______________________

Глава	5	–	Шаблони	на	сесиите
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 	 5.4.3.	Планиране	на	пътуване

Глава	5	–	Шаблони	на	сесиите

ВЪВЕДЕНИЕ

Име	на	работилницата Планиране	на	пътуване
от Анита Йокич

Тема	корелация ИКТ, Лично и социално развитие, ELT 
Подходящо	за	(възраст	на	
учениците) 15 – 19

Препоръчителен	брой	участници 24

Продължителност 4x45 минути в клас 

Резултати	от	ученето	(изказвания	
за	възможностите)

• Учениците могат да създават презентация 
въз основа на изследвания и да представят 
своите идеи

• Учениците планират пътуване с всички 
необходими подробности (уреждане на 
пътуването)

• Учениците придобиват умения за цял живот 
и могат самостоятелно да организират 
пътуване

Какво	ви	трябва	(ресурси,	
цифрови	инструменти)

MS Office (Word, Power Point), инструмент за 
мозъчна атака - (http://brainstorming.trebag.hu/
en/index)

ГЛАВНА	ЧАСТ Процедура	(по	стъпки,	дейности	
на	учениците	и	учителите):

Задача: Организирайте 5 нощувки на дадена 
дестинация. Вашият бюджет за ДВАМА души е:
Голям бариерен риф: 35 000kn
Серенхети: 20 000kn
Венеция: 7 000kn
Гранд Каньон: 20 000кн
Рио де Жанейро: 20 000knPetra: 20 000kn

Направете групи от четирима (членове: a, b, c, 
d). Решете какво прави всеки член на групата.

Заедно:
Изберете датите за вашето пътуване Кой пътува 
(двойка, приятели, младоженци...?), назовете 
ги!

Индивидуална	работа:
• Обща информация + създаване на 

презентацията
• Транспорт (от къща до хотел и обратно, 

бюджет)
• Настаняване и храна (5 дни, със закуска, 

5 вечери и 5 обяда в поне 5 различни 
ресторанта и 3 различни щанда/бара и др.)

• Забележителности (поне 6 различни, 4 
изкуствени и 2 естествени или подобни)

Член	A:	Обща	информация	
1. къде е мястото, дайте малко подробности – 

използвайте книгата си за начало

http://brainstorming.trebag.hu/en/index
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2.  ще направите презентацията, Powerpoint, Pa-
dlet, Prezzi...
3.   не забравяйте да съберете всички данни от 
вашите колеги, обърнете внимание на бюджета
4.  добавете снимки и подгответе съответно 
слайдове на презентация

• Слайд 1: Име на дестинацията
• Слайд 2: Който пътува, добавете снимка
• Слайдове 3-5 От дома до дестинацията
• Слайд 6: Настаняване
• Слайдове 7-11: Храна
• Слайдове 12-16: Забележителности
• Слайд 17: бюджет, настаняване, транспорт 

(такси, самолет и т.н...)

Добавете снимки, кратки видеоклипове, където 
е необходимо

Член	B:	Транспорт	(от	къща	до	хотел	и	обратно)
напр.	
От центъра на града до летище Любляна (такси, 
автобус до Любляна, самолет от Любляна до 
Хонг Конг..., от летище Хонг Конг до хотел (членът 
на вашата група ще ви информира кой хотел) и 
обратно
Използвайте: arriva.hr, google maps, Skyscanner, 
Kiwi, rent a car...
Запишете всички цени и места, направете 
екранни снимки, изпратете на ръководителя на 
групата ИЛИ дори направете слайдове

Член	C:	Настаняване	и	храна
• Намерете хотел, 5 нощувки със закуски за 2 

човека
• 5 вечери и 5 обяда в поне 5 различни 

ресторанта и 3 различни щанда/бара с 
храна и т.н. (използвайте Trip Advisor, Google 
maps и т.н.). Също така: Какво/трябваше да 
ям наоколо/в...

Запишете ВСИЧКИ цени (хотел, всяко хранене - 
какво сте яли и колко струва...)
правете екранни снимки, изпращайте на лидера 
на групата ИЛИ дори правете слайдове

Член	D:	Забележителности		
Изберете поне 5 забележителности на 
дестинацията, на макс. 100 км разстояние 
(музеи, национални паркове, църкви, ферми, за
бележителности....).Използвайте уеб страници 
на Google или туристическа общност
за забележителности (също: какво да видите/
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наоколо...)
Запишете цялата информация (име, цена, 
продължителност, как да стигнете до там)
Направете екранни снимки, изпратете на лидера 
на групата ИЛИ дори направете слайдове 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
НА	

РАБОТНИЦАТА

Въпроси	за	размисъл/дискусия:

• Представете пътуването, гласувайте и 
изберете най-добрата агенция!

• Учителят проверява дали учениците са 
спазили бюджета, дали са включили всички 
членове на групата и дали са изпълнили 
всички изисквания.

бележки:
(Снимки/Видеоклипове/
Източници/Работни	листове)	

Booking.com, google полети, Kiwi, Rentacar, Tripa-
dvisor, Trivago и други приложения, ориентирани 
към пътуване

  5.4.4	Социална	осведоменост

ВЪВЕДЕНИЕ

Име	на	работилницата Активен	гражданин
от Лора Ангеловски

Тема	корелация ИКТ, гражданско образование, социология, 
устойчиво развитие 

Подходящо	за	(възраст	на	
учениците) 17 – 19

Препоръчителен	брой	участници 15

Продължителност 2 x 20 минути в час 

Резултати	от	ученето	(изказвания	
за	възможностите)

• Учениците могат да разберат как да бъдат 
активни граждани

• Разпознават различни проблеми в тяхната 
местна общност

• Учениците разбират причините и 
последствията от наблюдаваните явления

Какво	ви	трябва	(ресурси,	
цифрови	инструменти)

• MS Office (Word, PowerPoint)
• Платформа за мозъчна атака Si-Lab-  (http://

brainstorming.trebag.hu/en/index)
• Padlet (https://padlet.com/lauraangelo-

vski/6fw7whvr499lw76n)

ГЛАВНА	ЧАСТ Процедура	(по	стъпки,	дейности	
на	учениците	и	учителите):

Стъпка	1:	асоциации с термина гражданско 
образование, чрез инструмента	 (http://brains-
torming.trebag.hu/en/index). Кратка дискусия. 

Стъпка	 2:  ЗАДАЧА - отидете на разходка из 
града и направете снимка на всичко, което 
могат да разгледат проблеми, свързани с теми 
като миграция, урбанизъм, устойчиво развитие, 
икономика, транспортна инфраструктура и т.н.

Стъпка	 3: качете снимки в Padlet, сортирайте 
ги според дадените теми и накратко 
опишете идентифицирания проблем с всяко 
изображение (резултат: (https://padlet.com/
lauraangelovski/6fw7whvr499lw76n)

http://brainstorming.trebag.hu/en/index
http://brainstorming.trebag.hu/en/index
https://padlet.com/lauraangelovski/6fw7whvr499lw76n
https://padlet.com/lauraangelovski/6fw7whvr499lw76n
http://brainstorming.trebag.hu/en/index
http://brainstorming.trebag.hu/en/index
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Стъпка	 4: гласувайте за онези въпроси, които 
им се струват най-интересни, чрез Padlet
Стъпка	 5: в открита дискусия с външен гост, 
анализирайте избраните проблеми и намерете 
кои са разрешими и по какви начини.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
НА	

РАБОТНИЦАТА

Въпроси	за	размисъл/дискусия Как мога да стана активен гражданин?

бележки:
(Снимки/Видеоклипове/
Източници/работни	листове)	

• Снимки на дейността
• Резултати на връзката Padlet

 	 5.4.5	Освободете	ума	си	и	бъдете	художник

ВЪВЕДЕНИЕ

Име	на	работилницата Освободете	ума	си	и	бъдете	художник
от Нина Шепич

Тема	корелация Визуални изкуства
Подходящо	за	(възраст	на	
учениците) 14 – 18 years old

Препоръчителен	брой	участници 10 - 12

Продължителност 3 x 45 минути

Резултати	от	ученето	(изказвания	
за	възможностите)

• Учениците ще могат да използват различни 
техники за мозъчна атака, за да генерират 
нови идеи с стойност за решаване на 
проблеми.

• Учениците ще могат да работят 
самостоятелно или съвместно за постигане 
на поставените цели.

• Учениците ще могат ясно да предават 
съдържанието, контекста и процеса на 
своята работа визуално, устно и писмено.

• Учениците ще демонстрират технически 
способности и майсторство в своите 
произведения на изкуството.

• Творбите на учениците ще покажат 
оригиналност.

• Учениците ще демонстрират поведения, като 
любопитство, инициативност и постоянство, 
което ще им помогне да се ангажират със 
света по продуктивен начин.

• Учениците ще разберат междукултурните 
взаимоотношения в историята на изкуството 
и ще могат да ги приложат в своето изкуство.

Какво	ви	трябва	(ресурси,	
цифрови	инструменти)

• Компютри / Таблети
• Платформа за мозъчна атака на Si-Lab: 

http://brainstorming.trebag.hu/en/index 
• Nearpod- Табло за сътрудничество
• Студентски материали

ГЛАВНА	ЧАСТ Процедура	(по	стъпки,	дейности	
на	учениците	и	учителите):

Въведение:
Етап	 1: Внедряване на фонова медитативна 
музика в класната стая
(Използването на музика във фонов режим 
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на обучение или по време на самостоятелно 
работно време е доказано, че има много 
ползи в класната стая по отношение на 
производителността, поведението и мотивация).

Стъпка	 2:	 Мозъчна атака: Може ли всеки да 
бъде художник? Какви са характеристиките на 
един художник?

Стъпка	3
Разгледайте: Вдъхновение
Студентите посещават изложба на Художествена 
галерия (в нашия случай: Пикасо и Миро – 
Приятелството на свободите, която се проведе 
в галерия Юрай Шпорер в Опатия.

Дискусия:
• Има ли правилен или грешен начин за 

гледане на изкуството?
• Можете ли да гледате на изкуството като 

експерт?
• Как едно произведение на изкуството 

предизвиква чувствата ви?

Няколко полезни съвета за ученика преди да 
посети художествена изложба:
• Направете проучване преди посещението
• Разгледайте внимателно избраните от 

вас произведения и помислете за темата, 
техниките, контекста, художника...

• Бъдете отворени да оцените това, което е 
пред вас, отпуснете се и оставете всичките 
си грижи навън

• Не е нужно да харесвате това, което виждате
• Напишете, скицирайте, документирайте 

вашето посещение
• Споделяйте мисли с другите

Стъпка	 4: След като посетиха изложбата и 
бяха вдъхновени, учениците бяха помолени да 
украсят празна стена и да бъдат художници.

Процес на съвместна работа:
• изберете темата за празната стена
• направете няколко скици и изберете най-

добрата (съвместна дъска на Nearpod)
• Прехвърлете избраната скица на стената
• Изберете цветовете и техниката

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
НА	

РАБОТНИЦАТА
Въпроси	за	размисъл/дискусия:

• Коя беше най-предизвикателната/трудната 
част от проекта?

• Кое беше най-доброто?
• Какво бихте могли да направите по-добре?
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  5.4.6	Значението	на	психичното	здраве

ВЪВЕДЕНИЕ

Име	на	работилницата Значението	на	психичното	здраве
от Лора Ангеловски

Тема	корелация Здраве, ИКТ 
Подходящо	за	(възраст	на	
учениците) 15 – 19

Препоръчителен	брой	участници 15

Продължителност 2 x 40 минути в час 

Резултати	от	ученето	(изказвания	
за	възможностите)

• Учениците могат да разберат важността на 
психичното здраве

• Учениците разпознават различни начини за 
подобряване на психичното здраве

• Учениците разпознават съвременните 
зависимости, които пречат на психичното 
здраве

• Учениците изследват някои от съвременните 
зависимости и представят резултатите

Какво	ви	трябва	(ресурси,	
цифрови	инструменти)

• MS Office (Word, PowerPoint)
• Платформа за мозъчна атака на Si-Lab: 

(http://brainstorming.trebag.hu/en/index)

ГЛАВНА	ЧАСТ Процедура	(по	стъпки,	дейности	
на	учениците	и	учителите):

Стъпка	 1:	 Мозъчна атака чрез   http://brains-
torming.trebag.hu/en/index, – на тема: Как да 
подобрим психичното здраве? Учениците дават 
отговорите и след това водещият преминава 
през кратка дискусия с учениците.

Стъпка	2:  Документи с проблеми: Как училище/
семейство/държавно/изкуство/свободни 
дейности могат да подобрят психичното ви 
здраве? – се поставят на масата в стаята. 
Учениците обикалят масите и записват своите 
отговори на всеки лист.

Стъпки	 3:	 Учениците се разделят на групи и 
всяка група получава документ с отговора на 
анализа, след което представят обобщение и 
собствените си заключения.

Стъпка	4: Учениците имат задача да разпознаят 
един огромен проблем за психичното здраве 
въз основа на всичко досега. Нашите ученици 
избират съвременни зависимости.

Стъпка	 5:	 Учениците, разделени на групи, 
изследват и представят една от съвременните 
зависимости, например социални медии, видео 
игри, културизъм, хазарт и др.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
НА	

РАБОТНИЦАТА

Въпроси	за	размисъл/дискусия:

Дискусия за всяка съвременна зависимост – 
опит, решение.
• Защо психичното здраве е важно?
• Нашето общество признава ли важността на 

психичното здраве?
бележки:
(Снимки/Видеоклипове/
Източници/работни	листове)	

• Снимки на дейността
• Някои от презентациите за пристрастяването

  5.4.7	Възобновяеми	енергии

ВЪВЕДЕНИЕ

Име	на	работилницата
Възобновяеми	източници	на	енергия	–	ще	
работят	ли	в	нашия	регион?
от Анита Йокич

Тема	корелация ИКТ, Екологични изследвания, Физика, Химия, 
ELT

Подходящо	за	(възраст	на	
учениците) 15 – 19

Препоръчителен	брой	участници 24

Продължителност 4 x 45 минути

Резултати	от	ученето	(изказвания	
за	възможностите)

• Обясняват разликите между възобновяеми 
и невъзобновяеми енергийни източници

• Идентифициране на възобновяеми и 
невъзобновяеми енергийни източници

• Анализирайте използването и ефективността 
на един възобновяем източник на енергия, 
сравнете използването и ефективността на 
различни източници на енергия, създайте 
постер и изразете своето мнение

Какво	ви	трябва	(ресурси,	
цифрови	инструменти)

• Padlet
• MS Office (Word, Power Point), 
• Платформа за мозъчна атака на Si-Lab:  

(http://brainstorming.trebag.hu/en/index)

ГЛАВНА	ЧАСТ Процедура	(по	стъпки,	дейности	
на	учениците	и	учителите):

Какви видове енергия са възобновяеми? Кои са 
невъзобновяеми? Разделете видовете енергия, 
които учениците измислиха, в две категории.

задача:
В групи от по трима учениците подготвят Padlet 
за избрания възобновяем източник на енергия 
и до каква степен е възможно този източник 
на енергия да се приложи в нашия регион. Те 
изследват географското местоположение и 
вероятността за ефективност на определен вид 
енергия в района.
	
Учителят изпраща връзката Padlet и присвоява 
различни колони на различни видове 
възобновяема енергия. Ако са онлайн, 
учениците се разпределят на случаен принцип 
в групи, използвайки стаи за разбивка.

Глава	5	–	Шаблони	на	сесиите
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Член 1 отговаря на въпросите
Член 2 намира визуални елементи
Член 3 създава плакат в Canva
 
Член	1
Използвайте Padlet, за да отговорите на 
въпросите:
• Какво е?
• Кой се сети и кога?
• Как работи?
• Недостатъци
• Ползи
	
Член	2
Намерете пример (или няколко примера), 
включете карта, няколко снимки или/и видео. 
Ако е възможно, намерете пример в Хърватия 
и такъв в останалия свят. Използвайте визуални 
елементи (графики, снимки на хора, свързани с 
него и т.н.)
	
Член	3
Използвайки Canva, създайте плакат, 
популяризиращ вашия тип енергия, като 
използвате информацията от Padlet, ако искате. 
Качете PDF в Padlet.
Когато учениците приключат, учителят създава 
автоматичен PDF файл в Padlet, като по този 
начин създава учебна книжка за възобновяема 
енергия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
НА	

РАБОТНИЦАТА

Въпроси	за	размисъл/дискусия:

• Какво ви изненадва най-много в 
използването на енергия? Това ли е това, 
което очаквахте?

• Какви географски фактори влияят на 
използването на енергия?

• Защо според вас нашият регион все още 
разчита най-вече на невъзобновяеми 
ресурси?

• Защо социалните и икономически фактори 
влияят върху възможността за използване 
на възобновяема енергия?

• Как мислите, че потреблението на енергия в 
нашия регион се сравнява с другите големи 
градове у нас?

• Какво ще кажете за други градове в Европа 
или в други части на света?

Допълнително	четене/линкове: • https://tinyurl.com/55yykrdv 
• https://tinyurl.com/2p84845r

бележки:
(Снимки/Видеоклипове/
Източници/Работни	листове)	 https://tinyurl.com/777hvw4a

Глава	5	–	Шаблони	на	сесиите
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  5.4.8	Как	да	продадем	картина	на	Ван	Гог?	

ВЪВЕДЕНИЕ

Име	на	работилницата Как	да	продадем	картина	на	Ван	Гог?
от Анита Йокич

Тема	корелация Изкуства, икономика
Подходящо	за	(възраст	на	
учениците) 15 – 19

Препоръчителен	брой	участници 24

Продължителност 4 х 45 минути 

Резултати	от	ученето	(изказвания	
за	възможностите)

Ученикът ще може да:
• Изследвайте различни картини на Ван Гог и
• Създайте измислена реклама за 

художествена галерия
• Поставете картина

Какво	ви	трябва	(ресурси,	
цифрови	инструменти)

• Разпечатки
• Биография на Ван Гог, PPT
• Скици на картини на Ван Гог

ГЛАВНА	ЧАСТ Процедура	(по	стъпки,	дейности	
на	учениците	и	учителите):

• Мозъчна атака
• Учениците разглеждат картините, познават 

автора. Мозъчна атака за живота на Ван 
Гог. Обсъждане на биография, гледане 
на видео, учениците изследват неговите 
картини; учителят обяснява основна 
информация. Учениците слушат Starry, starry 
night. Свържете биографичните данни с 
текстовете. Разширете познанията им за 
Винсент.

• Учениците пресъздават картините му, 
използвайки черно-бели скици (използвайки 
цветовете по избор).

• Учителят показва на учениците различни 
техники за продажба, съвети и трикове: 
публика, качество и уникалност на работата, 
образ на художника. Учениците изследват 
как изглежда успешната добавка.

• Учениците създават реклама за своето 
произведение на изкуството (скица на 
Винсент) и представят картината.

• На учениците се дават 1000 монети и те 
могат да ги похарчат за една или повече 
картини. Наддаване в търг. Най-добрият 
водещ/продавач печели.

• Учениците обясняват защо предлагат най-
висока цена за определено произведение 
на изкуството. Победителят обяснява 
стратегията.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
НА	

РАБОТНИЦАТА
Въпроси	за	размисъл/дискусия:

• Какво трябва да знаете, за да бъдете 
продавач?

• Различни техники за продажба
• Как да затворим сделката
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Допълнително	четене/линкове: h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=3q5fuVFWe0Q

бележки:
(Снимки/Видеоклипове/
Източници/Работни	листове)

• http://engleskizsv.weebly.com/vincent-van-
gogh.html

• h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=oxHnRfhDmrk
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  5.4.9	Дизайнерско	мислене:	Проектирайте	училищен	клуб

ВЪВЕДЕНИЕ

Име	на	работилницата
Дизайнерско	мислене:	проектирайте	
училищен	клуб от Анита Йокич, Лаура 
Ангеловски, Нина Шепич

Тема	корелация Икономика, бизнес
Подходящо	за	(възраст	на	
учениците) 15 – 19

Препоръчителен	брой	участници 24

Продължителност 3 x 45 минути 

Резултати	от	ученето	(изказвания	
за	възможностите)

• Учениците ще бъдат запознати с концепциите 
и принципите на дизайнерското мислене

• Учениците могат да практикуват 
методите, процесите и инструментите на 
дизайнерското мислене

• Учениците могат да прилагат подхода 
на дизайнерското мислене и да имат 
способност да моделират ситуации от 
реалния свят: Проектиране на училищен 
клуб

• Учениците  ще демонстрират ефективни 
устни и писмени комуникационни умения

• Учениците ще могат да работят ефективно 
в екипи и да демонстрират способности за 
изграждане на екип.

• Учениците ще представят креативни идеи 
• Учениците ще изработят лого на клуба, 

програма и плакат
Какво	ви	трябва	(ресурси,	
цифрови	инструменти)

• Разпечатки
• Пастели, празни листове

ГЛАВНА	ЧАСТ Процедура	(по	стъпки,	дейности	
на	учениците	и	учителите):

Мозъчна	 атака: Какви са тийнейджърските 
интереси, за какво най-често говорят 
тийнейджърите в училище? Какви клубове 
има във вашето училище и във вашия град? 
Кои клубове НЕ съществуват? Какво свързва 
тийнейджърите? напр. Не само музика и спорт, 
които играят, опитайте се да надхвърлите 
обикновените идеи.

Учениците са разделени на групи по 4. Всяка 
група работи самостоятелно, следвайки същите 
инструкции.
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Петте етапа на дизайнерското мислене

Етап	 1:	 Съчувствайте	 – проучете нуждите на 
вашите потребители.
Всяка група използва един от 
„несъществуващите“ клубове, споменати 
преди, или мисли за напълно нов клуб и мисли 
за своите „бъдещи потребители“.

Етап	 2:	 Определете	 — посочете нуждите и 
проблемите на вашите потребители.
Какви могат да бъдат проблемите на този клуб? 
Какви са нуждите на потребителите?

Етап	3:	Идея	– 
Предизвикайте предположенията и създавайте 
идеи.
Помислете за различни начини за решаване на 
тези проблеми.

Етап	 4:	 Прототип	 — Започнете да създавате 
решения.
Проектирайте своя клуб, часове за срещи, целева 
аудитория, лого, плакат, промо материали.

Етап	 5:	 Тествайте – изпробвайте вашите 
решения.
И петте клуба представят своите идеи, обясняват 
кои предизвикателства са се сблъсквали и как са 
ги решили. Учениците индивидуално гласуват 
за най-добрата идея и евентуално да започнат 
клуба в своето училище.

Забележка: Дизайнерското мислене е процес 
за решаване на проблеми чрез приоритизиране	
на нуждите на потребителите преди всичко.	Той
разчита на наблюдение с емпатия как хората 
взаимодействат със средата си и използва 
практически подход за създаване на иновативни 
решения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
НА	

РАБОТНИЦАТА

Въпроси	за	размисъл/дискусия:

• В кой клуб бихте искали да се присъедините? 
Защо?

• Трудно ли беше да се мисли за клуба и 
неговите правила?

Допълнително	четене/линкове: https://www.youtube.com/watch?v=gHGN6hs2g-
ZY

бележки:
(Снимки/Видеоклипове/
Източници/Работни	листове)

• https://www.youtube.com/watch?v=Z4gAu-
gRGpeY

• https://www.youtube.com/watch?v=uKbc-
mlKb81c
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 5.5	Шаблони	от	България

Примери за теми за сесия от PSEB:

	 	 5.5.1	Класна	стая	за	игрово	шоу

НАГЛАВЛЕНИЕ	НА	СЕСИЯТА:	Класна	стая	с	игрово	шоу

ВЪВЕДЕНИЕ

Предметна	корелация IT, комуникации, английски език
Подходящо	за	(възраст	на	
учениците) 10 – 18 години

Методология Учене чрез правене

Продължителност 10 минути

Препоръчителен	брой	участващи	
ученици 12

Участват	фасилитатори	и/или	
учители

В този случай водещ е учителят по английски 
език

Резултати	от	ученето	(изявления,	
които	може	да	направя)

В края на урока учениците ще могат да:
• Използвайте сайта Quizizz и разберете как 

работи.
• Затвърдете знанията за докладваната реч

Ресурси,	дигитални	инструменти	
и	др

Учителска тетрадка, студентски телефони/
таблети/тетрадки

ГЛАВНА	ЧАСТ Структура	(стъпки,	дейности	за	
ученици	и	учители)

Предварително обсъждане

Учителят обяснява как работи Quizizz (те го 
използват за първи път), но не дава много 
подробности. Учениците сами откриват, че е 
важно не само да отговарят правилно, но и 
да са най-бързи. Те получават и бонус след 
определен брой верни отговори.

Викторината

Извършването на теста отнема около 4-5 
минути. Учениците се забавляват и се представят 
сравнително добре. Победителят получава 
малка награда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
НА	СЕСИЯТА Въпроси	за	размисъл/дискусия

Защо да използвате дигитален инструмент?
• Учениците обичат да използват своите 

електронни джаджи
• Те се забавляват и обичат да повтарят, за да 

получат най-висок резултат
• Възможна е обратна връзка на място
• Фокусът остава върху ученето
• Състезателният характер на играта насърчава 

по-добро представяне
• Подходяща за големи класове
• Подходящ за всякакви места
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  5.5.2	„Млади	предприемачи“	с	Six	Thinking	Hats® 

НАИМЕНОВАНИЕ	НА	СЕСИЯТА:	„Млади	предприемачи“	с	Six	Thinking	Hats®

ВЪВЕДЕНИЕ

Предметна	корелация Бизнес, английски език
Подходящо	за	(възраст	на	
учениците) 12 – 18 години

Методология Учене чрез правене на мисъл методологията на 
Шестте шапки за мислене

Продължителност 80 минути

Препоръчителен	брой	участващи	
ученици

6 екипа от доброволци (поне един човек на 
отбор); 12 ученици

Участват	фасилитатори	и/или	
учители

В този случай водещ е учителят по английски 
език

Резултати	от	ученето	(изявления,	
които	може	да	направя)

В края на урока учениците ще могат да:
• Систематично разглежда въпросите, 

проблемите, решенията и възможностите
• Използвайте паралелно мислене като група 

или екип, за да генерирате повече, по-добри 
идеи и решения

• Намалете конфликта между членовете на 
екипа или участниците в срещата

• Стимулиране на иновациите чрез бързо 
генериране на повече и по-добри идеи

• Отвъд очевидното, за да откриете ефективни 
алтернативни решения

• Спотоп възможности, при които другите 
виждат само проблеми

• Мислете ясно и обективно
• Направете задълбочени оценки

Ресурси,	дигитални	инструменти	
и	др

• Шест различни цвята шапки (могат да бъдат 
направени от хартия)/различни цветове 
столове/различни цветни парчета хартия

• Инструменти за писане (хартия, химикалки)
• Достъп до интернет

ГЛАВНА	ЧАСТ Структура	(стъпки,	дейности	за	
ученици	и	учители)

Предварително обсъждане

Учителят обяснява идеята за Шестте шапки за 
мислене® и ползотворното им използване в 
сферата на бизнеса. В техния случай сесията 
Six Thinking Hats® ще „помага“ на бъдещите 
предприемачи да развият бизнес идеята на 
новия продукт „Палачинките на дъгата“.

шапките
Притежателите на Бялата шапка събират 
фактите.

Жълтата шапка символизира яркост и 
оптимизъм. Притежателите трябва да изброят 
положителните страни и ползите.
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Притежателите на Black Hat трябва да изброят 
рисковете, трудностите, проблемите – да 
открият трудностите, където нещата може да 
се объркат, защо нещо може да не работи, по 
същество шапка за действие с намерението да 
посочи проблемите на риска с намерение да ги 
преодолее

Червената шапка означава чувства, предчувствия 
и интуиция. Когато използвате тази шапка, 
можете да изразявате емоции и чувства и да 
споделяте страхове, харесвания, нехаресвания, 
любови и омрази.

Зелената шапка се фокусира върху творчеството; 
възможности, алтернативи и нови идеи. Това е 
възможност за изразяване на нови концепции и 
нови възприятия.

Синята шапка се използва за управление 
на процеса на мислене. Това е контролният 
механизъм, който гарантира спазването на 
насоките на Six Thinking Hats®.

На учениците са необходими 3 минути, за да 
решат 6-те отбора, въз основа на техните лични 
качества и желание за участие.

Дейност	1
Шестте екипа имат 30 минути за обсъждане, 
кратки проучвания в интернет и записване на 
идеите под всяка шапка. Това е само симулация 
и изследванията са много повърхностни, но 
студентите правят всичко възможно.

Дейност	2
Всеки отбор излиза със своите идеи. Другите 
отбори са съгласни или несъгласни по някои 
точки. Провеждат се дискусии – 30 мин

Дейност	3
Всички участници се договарят за окончателно 
решение дали бизнес идеята е перспективна, 
докладват ползите, рисковете и евентуалните 
други въпроси.

Защо	Six	Thinking	Hats®:
Това е прост, ефективен паралелен процес 
на мислене, който помага на хората да бъдат 
по-продуктивни, фокусирани и съзнателно 
ангажирани. Мощен набор от инструменти, 
който веднъж научен може да се приложи 

Глава	5	–	Шаблони	на	сесиите
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веднага! 
Много е полезно за гимназистите да участват в 
ситуации от реалния живот, за да се подготвят 
за живот след завършване. Една от нашите 
цели е да ги подготвим за пазара на труда и 
тази дейност ги учи на важни умения, които са 
изключително благоприятни за бъдещото им 
развитие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
НА	СЕСИЯТА

Бележки:	(снимки,	източници,	
работни	листове)	

Източник: Six Thinking Hats®

 	 5.5.3	Пирамидна	дискусия	

Заглавие	на	сесията:	Пирамидна	дискусия

ВЪВЕДЕНИЕ

Предметна	корелация Английски език, гражданско съзнание
Подходящо	за	(възраст	на	
учениците) 12 – 18 години

Методология Дискусия

Продължителност 35 минути

Препоръчителен	брой	участващи	
ученици 20 от същия клас

Участват	фасилитатори	и/или	
учители

В този случай водещ е учителят по английски 
език

Резултати	от	ученето	(изявления,	
които	може	да	направя)

В края на урока учениците ще могат да:
• Дайте мнение
• Обосновете и обяснете
• Не са съгласни/съгласни и се редуват
• Консолидирайте употребата на императивна 
форма и модални глаголи на задължение/
забрана

Ресурси,	дигитални	инструменти	
и	др

Четири списъка с по 10 правила всеки, 
химикалки, маркери за сухо изтриване, гумичка 
за маркери, бяла дъска.

ГЛАВНА	ЧАСТ Структура	(стъпки,	дейности	за	
ученици	и	учители)

Предварително всеки ученик пише най-важните 
правила, които иска да спазва в час. Учителят 
събира правилата и прави списък от 40, като 
пропуска повтарящите се изречения. 40-те 
правила са разделени в 4 списъка от 10*. Във 
всички списъци остава едно изречение:

Глава	5	–	Шаблони	на	сесиите
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БЪДИ	 НАЙ-ДОБРИЯТ	 ЧОВЕК,	 КОЙТО	 МОЖЕШ	 ДА	
БЪДЕШ!	

*ЗАБЕЛЕЖКА: Колкото повече изречения имат групите, 
толкова по-добра е дискусията. Може би най-добрият 
брой правила за всяка група е 15, така че всяка група да 
може да работи върху 10-те най-важни.

Дискусията – Изграждане на пирамидата

Стъпка	1	–	3	минути	(една	група)
Първа група започва със своя списък от 10 правила. Те 
трябва да изтрият 3 от тях, които смятат, че не са толкова 
важни и да излязат със 7-те най-ценни.

Стъпка	2	–	5	минути	(две	групи)
Група 1 се присъединява към група 2 - заедно имат 17 
правила. Те трябва да се споразумеят за 10, които са 
най-съществени според всички членове на двете групи. 
Учениците представят своята гледна точка, спорят, 
изтриват правило и след това го преразглеждат отново. 
Те се редуват в защита на мнението си. Накрая избират 
10-те правила, с които всички от групи 1 и 2 са съгласни.

Стъпка	3	–	7	минути	(три	групи)
Групи 1 и 2 се присъединяват към група 3. Заедно те 
имат 20 правила. С нарастването на броя на учениците, 
необходимото време за вземане на окончателно решение 
се увеличава. Дискусиите стават по-разгорещени, някои 
от учениците влизат в ролята на лидер. В крайна сметка 
те се споразумяват за 10-те най-съществени правила 
от двата списъка от 20, които имат (един от списъците, 
съдържащ 10-те, избрани от първите две групи).

Стъпка	4	–	7	минути	(4	групи)
Трите групи с последните си 10 правила се присъединяват 
към група 4 с последния списък от 10 правила. Отново 
след спорове, съгласия и несъгласие, обсъждане, 
всичките 4 групи се съгласяват с последните 12 правила.

Стъпка	5	–	15	минути
Рефлексия от учениците и обратна връзка от учителя.

Учениците се споразумяха за 10** най-съществени 
правила за класа. Учителят ги записва на дъската и на 
лист хартия, който всеки ученик ще подпише и спазва 
правилата.

**Забележка: Правило 7 не зависи от класа. Училищно 
правило е да носите прилични дрехи в училище, така че 
класът да не може да не се подчинява на това правило.

Глава	5	–	Шаблони	на	сесиите
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
НА	СЕСИЯТА

Въпроси	за	размисъл/дискусия

Защо пирамидна дискусия?
• Може да се използва във всеки учебен 

предмет
• Подходяща за големи класове
• Диференциация – По-слабите ученици 

придобиват увереност; Учениците с по-
добри умения обобщават и представят 
решението на своята група пред целия клас 
(Стъпка 4)

• Учениците се учат да работят в екип
• В класната стая - пирамидните дискусии са 

полезни за практикуване на редица функции, 
включително съгласие и несъгласие, 
преговори, обобщаване и излагане на 
аргумент.

Бележки:	(снимки,	източници,	
работни	листове)

https://tinyurl.com/26t6ybt7
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	 	 5.5.4	Доказване	на	витамин	С

ЗАГЛАВИЕ	НА	СЕСИЯТА:	Доказване	на	витамин	С

ВЪВЕДЕНИЕ

Предметна	корелация Аналитична химия

Подходящо	за	(възраст	на	
учениците) 12 – 18 години

Методология Лабораторен експеримент

Продължителност 110 минути

Препоръчителен	брой	
участващи	ученици 10

Участват	фасилитатори	и/
или	учители Учител по химия

Резултати	от	ученето	
(изявления,	които	може	
да	направя)

• Запознаване на студентите с основите на 
експерименталните техники, вещества и промени с тях;

• Създаване на умения у учениците за проектиране на 
прости и лесни за използване устройства и апарати;

• Възпитание на наблюдателност, внимание, интерес и 
воля;

• Развитие на мисловната дейност на учениците чрез 
логически операции;

• Развитие на способността на учениците да формулират 
проблеми и да търсят начини за решаването им;

• Придобиване на добре обмислени и задълбочени 
познания;

• Преосмисляне, затвърждаване, разширяване и 
обобщаване на придобитите знания;

• Увеличаване на трайността на знанието;

Ресурси,	дигитални	
инструменти	и	др

Подготовка на учениците за упражнението – това включва 
инструменти и оборудване за лабораторна работа 
(лабораторни пособия, реактиви, книга с рецепти).
Учениците трябва да бъдат добре подготвени теоретично и 
след това да  приложат знанията си на практика.
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ГЛАВНА	ЧАСТ Структура	(стъпки,	дейности	
за	ученици	и	учители)

Учителят запознава учениците с темата на 
лабораторното упражнение, същността на анализа, 
методите за анализ, необходимите реактиви и 
инструменти, необходими за упражнението.

Витамин С е едно от най-важните хранителни 
вещества, от които тялото се нуждае и е широко 
разпространено в естествената си форма. Намира 
се предимно в плодовете и зеленчуците, предимно 
тропически и цитрусови плодове, шипки, боровинки, 
люти чушки, касис, пресни чушки, брюкселско зеле, 
лимонова кора, магданоз, копър, броколи, карфиол, 
червено зеле, ягоди и др.

На учениците се представя презентация за 
витамин С. В нея те бяха запознати с това какво е 
витамин, неговото предназначение и благоприятно 
въздействие както върху човешкия организъм, така 
и върху животните, неговата физиологична роля. 
Признаци на дефицит на витамин С -20 минути. 
Химия и методи за анализ.

След това се провежда дискусия по темата. - 15 
минути.

След като учителят се убеди, че ученците притежават 
необходимите теоретични знания, той пристъпва 
към лабораторния анализ.

Учениците работят в групи. Всеки ученик е 
запознат в детайли с работата си. Всеки от тях има 
конкретна задача, работа за нейното изпълнение. 
Необходимо е да се работи в строго определена 
последователност, за да се получи очаквания 
резултат. Учениците трябва да бъдат наблюдателни, 
прецизни, точни, да работят добре в екип!

Учителят по всяко време насочва учениците си за 
правилно изпълнение на експеримента.

След лабораторното упражнение учениците 
трябва да обработят резултатите си, да анализират 
резултата и да направят свои собствени заключения. 
Цялата необходима информация е обобщена в 
протокол.

Основните критерии за оценка са:

• Безопасна работа
• Използване на работно облекло
• Прилагане на подходящ метод за провеждане на 

анализ.

Глава	5	–	Шаблони	на	сесиите



84

• Техника за последователност на работа, на 
действия

• Точност на резултатите
• Обработка на протокол
• Хигиена на работното място

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
НА	СЕСИЯТА Въпроси	за	размисъл/дискусия

• Какво е витамин С?
• Каква функция/роля изпълнява за човешкото 

тяло? Напишете химическата формула!
• Какви методи и реактиви за анализ се 

използват?
• Какви източници на витамин С познавате?

	 	 5.5.5	Анализ	на	водата,	водна	магия	чрез	цветни	лабораторни	експерименти

ЗАГЛАВИЕ	НА	СЕСИЯТА:	Анализ	на	водата,	водна	магия	чрез	цветни	лабораторни	експерименти

ВЪВЕДЕНИЕ

Предметна	корелация Екологичен контрол - практика
Подходящо	за	(възраст	на	
учениците) 16 – 18 години

Методология Лабораторен експеримент

Продължителност 90 минути

Препоръчителен	брой	участващи	
ученици 12

Участват	фасилитатори	и/или	
учители Учител по химия

Резултати	от	ученето	(изявления,	
които	може	да	направя)

• Запознаване на студентите с основите на 
експерименталните техники, вещества и 
промени с тях;

• Създаване на умения у учениците за 
проектиране на прости и лесни за 
използване устройства и апарати;

• Възпитание на наблюдателност, внимание, 
интерес и воля;

• Развитие на мисловната дейност на 
учениците чрез логически операции;

• Развитие на способността на учениците да 
формулират проблеми и да търсят начини за 
решаването им;

• Придобиване на добре обмислени и 
задълбочени познания;

• Преосмисляне, затвърждаване, 
разширяване и обобщаване на придобитите 
знания;

• Увеличаване на трайността на знанието;
Ресурси,	дигитални	инструменти	
и	др

Необходими реактиви и пособия,  инструменти, 
желязно сърце, протоколна тетрадка.

ГЛАВНА	ЧАСТ Структура	(стъпки,	дейности	за	
ученици	и	учители)

Водата е най-важният фактор в човешкия живот. 
Използва се специално за питейни цели трябва 
да отговаря на специфични показатели.

Глава	5	–	Шаблони	на	сесиите
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За целта е необходимо да се пречисти в 
необходимата степен. 

Темата на нашето упражнение е „Водна магия 
чрез цветни лабораторни експерименти“.

Учениците ще анализират водата, определяйки 
нейната твърдост, хлориди, как се определя 
наличието на желязо във водата опита: „Кървящо 
сърце“ и цветен експеримент “Хамелеон”.

Учителят запознава учениците с темата на урока, 
експериментите, които трябва да направят, след 
което провежда дискусия по темата. 20 минути

Учителят запознава студентите с темата на 
лабораторното упражнение, същността на 
анализа на водата, химията, методите за 
анализ, необходимите реактиви и инструменти, 
необходими за упражненията. След това 
провежда мозъчна атака и получава обратна 
връзка за теоретичното им обучение.

Учениците работят в групи от 3 ученици. Всяка 
група извършва конкретен експеримент. 
Учениците трябва да бъдат наблюдателни, 
прецизни, точни, да работят добре в екип!

Основните критерии за оценка са:
• Безопасна работа
• Използване на работно облекло
• Прилагане на подходящ метод за 

провеждане на анализ.
• Техника за последователност на работа
• Точност на резултатите
• Хигиена на работното място
• Да се правят обобщения и изводи. Обработка 

на протокол

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
НА	СЕСИЯТА Въпроси	за	размисъл/дискусия

• Какво причинява твърдостта на водата?
• Какво е общата твърдост? 
• И как да разпознаем, че водата е твърда?
• Какъв метод се използва?
• Какви реактиви и изчисления са необходими?

Определяне на хлориди
• Какъв метод се използва? Каква е същността 

на метода? Обяснение на химизма.
• Какви реактиви се използват? Приложение 

на метода. 
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  5.5.6	Доказване	на	съдържанието	на	винена	киселина	в	бяло	вино

ЗАГЛАВИЕ	НА	СЕСИЯТА:	Доказване	на	съдържанието	на	винена	киселина	в	бялото	вино

ВЪВЕДЕНИЕ

Предметна	корелация Аналитична химия – практика
Подходящо	за	(възраст	на	
учениците) 16 – 18 години

Методология Лабораторно упражнение

Продължителност 90 минути

Препоръчителен	брой	участващи	
ученици 15

Участват	фасилитатори	и/или	
учители Учител

Резултати	от	ученето	(изявления,	
които	може	да	направя)

• Повишена ангажираност и мотивация на 
учениците

• Насърчаване на активното учене;
• Подобряване на взаимодействието учител-

ученик, ученик-ученик и създаване на 
положителна учебна среда.

• Разширяват и задълбочават знанията си, 
правят съответните изводи

• Те работят в екип

Ресурси,	дигитални	инструменти	
и	др

Необходими реактиви и инструменти, книга с 
рецепти, тетрадка с протоколи.

ГЛАВНА	ЧАСТ Структура	(стъпки,	дейности	за	
ученици	и	учители)

В това упражнение учениците ще определят 
съдържанието на винена киселина в бялото 
вино. Има различни видове вина. Като цяло 
виното е в киселинния диапазон на pH спектъра. 
Това е така, защото гроздето съдържа киселини 
и тези киселини се транспортират с виното. 
Киселинността на вината варира около 2,5 
(висока киселинност) до много безкиселинни 
около 4,5 (ниска киселинност). Белите вина са 
по-кисели от червените.

В началото на часа учителят представя кратка 
полезна теоретична част за винената киселина. 
Какво представлява тя, какви са източниците 
на винена киселина, физични, химични 
свойства, нейното приложение, биологично 
значение и др. След което запознава учениците 
с лабораторното упражнение (необходими 
реактиви, инструменти), методиката на работа 
за правилното изпълнение на задачата.

Учителят запознава студентите с темата на 
лабораторното упражнение, същността на 
анализа на водата, химията, методите за 
анализ, необходимите реактиви и инструменти, 
необходими за упражнението. 



87

След това провежда мозъчна атака и получава 
обратна връзка за теоретичното им обучение.

Учениците работят заедно по задачите. 
Необходимо е да се работи в строго 
определена последователност, за да се получи 
очаквания резултат. Учениците трябва да бъдат 
наблюдателни, прецизни, точни, да работят 
добре в екип!

Основните критерии за оценка са:
• Безопасна работа
• Използване на работно облекло
• Прилагане на подходящ метод за 

провеждане на анализ.
• Техника за последователност на работа
• Точност на резултатите
• Хигиена на работното място
• Да се правят обобщения и изводи. Обработка 

на протокол

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
НА	СЕСИЯТА Въпроси	за	размисъл/дискусия

• Какви са източниците на винена киселина?
• Какво е полезно за човешкото тяло?
• Какви реагенти са необходими и какви 

изчисления са необходими?
• Какъв е методът, използван при анализа?

  5.5.7	Замърсяване	на	околната	среда

ЗАГЛАВИЕ	НА	СЕСИЯТА:	Замърсяване	на	околната	среда

ВЪВЕДЕНИЕ

Предметна	корелация Екология
Подходящо	за	(възраст	на	
учениците) 16 – 18 години

Методология Лабораторно упражнение

Продължителност 90 минути

Препоръчителен	брой	участващи	
ученици 15

Участват	фасилитатори	и/или	
учители Учител

Резултати	от	ученето	(изявления,	
които	може	да	направя)

• Формиране на екологична култура у учениците 
чрез по-близък контакт с природата;

• Обогатяване и затвърждаване на екологичните 
знания на учениците;

• Въвеждане на иновации в образованието, 
допринасящи за постигане на по-голяма 
динамика и разнообразие в учебния процес, 
повишаване на мотивацията на учениците за 
пълноценна екологична дейност и съответно 
повишаване на резултатите от нея.

Глава	5	–	Шаблони	на	сесиите
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• Да се повиши самоинициативността на 
учениците в часовете за самоподготовка;

• Учениците да получават и споделят знания 
и умения въз основа на личен опит и опит;

• Да се постигне положителна атмосфера в 
класната стая и да предизвика съпричастност;

• Да познава основните изисквания за 
опазване на околната среда

• За опазване на компонентите на околната 
среда – въздух, вода и почва.

• Да анализира, сравнява и оценява 
екологичната ситуация.

• Да умеят да правивят анализ и съпоставяне 
при пренос на теоретични знания в 
конкретна ситуация

• Идентифицирайте причините, водещи до 
екологичен дисбаланс

• Участвайте в решаването на екологични 
проблеми, вземайте самостоятелни 
решения

Ресурси,	дигитални	инструменти	
и	др

На учениците се представя презентация на 
Power point за източниците на замърсяване на 
околната среда. Brainstorming platform- Trebag.
Учениците работят с биореактор за пречистване 
на въздуха с водорасли.

ГЛАВНА	ЧАСТ Структура	(стъпки,	дейности	за	
ученици	и	учители)

В този урок за замърсяването на околната 
среда бяха разгледани някои от най-важните 
екологични проблеми (видове замърсители, 
източници на замърсяване, разпределение на 
замърсителите, как замърсителите влияят на 
околната среда и др.), начини за решаването 
им. Получи се доста добра дискусия. Учениците 
бяха изключително активни, дори направиха 
тематично иновативно табло.

Как	работи	биореакторът?
Чрез фотосинтеза. Въздухът, съдържащ 
въглероден диоксид, азотен оксид и серен 
диоксид, се пречиства чрез възпроизвеждане 
на водорасли, докато те са осветени от слънчева 
светлина, а постоянната циркулация на водата 
в устройството предотвратява утаяването. 
Културата спирулина използва мръсен въздух 
като хранителен стимулант, генерирайки 
кислород и биомаса, която се използва за 
наторяване на растенията. Учениците участваха 
в монтажа на биореактори, участваха в дискусии 
по темата.

Резултат: Учениците научават екологичното 
значение на основните компоненти на околната

Глава	5	–	Шаблони	на	сесиите
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среда, за тяхното замърсяване, за озоновия 
слой, за парниковия ефект, влиянието на 
антропогенните фактори върху топлинното 
равновесие на Земята, влиянието на 
замърсителите върху компонентите. на 
околната среда. Учениците правят анализ и 
съпоставяне при предаване на теоретични 
знания в конкретна практическа ситуация. 
Те идентифицират причините, водещи до 
екологичен дисбаланс. Те вземат самостоятелно 
решение и дават препоръки за подобряване 
качеството на околната среда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
НА	СЕСИЯТА Въпроси	за	размисъл/дискусия

• Какво е екологичното значение на въздуха, 
водата и почвата?

• Какви са причините за парниковия ефект и 
разрушаването на озоновия слой?

• Какви предложения/опции бихте 
предложили за намаляване на тези явления?

• Как бихте могли да бъдете полезни на 
планетата Земя?

• Как бихте го направили по-добро място за 
живеене?

• Как можем да направим света по-чист?
• Какви методи и оборудване бихте 

използвали?

  5.5.8	Водата	като	източник	на	живот

ЗАГЛАВИЕ	НА	СЕСИЯТА:	Водата	като	източник	на	живот

ВЪВЕДЕНИЕ

Предметна	корелация Екология
Подходящо	за	(възраст	на	
учениците)

16-18 години

Методология Представяне и дискусия

Продължителност 60 минути

Препоръчителен	брой	
участващи	ученици 15

Участват	фасилитатори	и/или	
учители Учител

Резултати	от	ученето	
(изявления,	които	може	да	
направя)

• Формиране на екологична култура у учениците 
чрез по-близък контакт с природата;

• Обогатяване и затвърждаване на екологичните 
знания на учениците;

• Въвеждане на иновации в образованието, 
допринасящи за постигане на по-голяма 
динамика и разнообразие в учебния процес, 
повишаване на мотивацията на учениците за 
пълноценна екологична дейност и съответно 
повишаване на резултатите от нея.

• Участвайте в решаването на екологични 
проблеми, вземайте самостоятелни решения
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Ресурси,	дигитални	
инструменти	и	др

На учениците беше представена презентация за 
водата. След това те активно участваха в мозъчна 
атака на тема Методи за пречистване на водата.

ГЛАВНА	ЧАСТ Структура	(стъпки,	дейности	за	
ученици	и	учители)

Водата играе съществена роля в поддържането на 
живота на Земята. През последните десетилетия 
поради общото й замърсяване нарастват 
призивите за чистота.

Този урок обхваща приложение на водата на 
планетата Земя, нейното разпространение на 
Земята, значението на водата както за хората, 
така и за живите организми, химични и физични 
свойства, необичайни свойства на водата, 
нейните източници на замърсяване, начини и 
методи за пречистване..

Резултати: Учениците получават знания за 
видовете води, методите за пречистване 
на водата, съоръженията. Те се научават да 
анализират, сравняват и оценяват екологичната 
ситуация, познават екологичното значение на 
водата и как да опазват водните ресурси като 
истински еколози.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
НА	СЕСИЯТА Въпроси	за	размисъл/дискусия

В заключение учениците участват в кръстословица 
за обобщаване на знанията.

• Какво е екологичното значение на водата?
• Замърсители на водата. Защо е необходимо 

да се пречиства питейната вода? 
• Какви са методите за пречистване и какви 

начини бихте предложили за пестене на 
водата и намаляване на нейното замърсяване?

 	 5.5.9	Животът	на	хората	в	съвременното	общество

ЗАГЛАВИЕ	НА	СЕСИЯТА:	Животът	на	хората	в	съвременното	общество

ВЪВЕДЕНИЕ

Тема	корелация Съвременна история, социология
Подходящо	за	(възраст	на	
учениците)

15

Препоръчителен	брой	участници 10

Резултати	от	ученето	(изказвания	
за	възможностите)

• Каква е разликата в модата от 70-те и сега?
• Какъв е новият стил? Животът на хората сега 

е по-добър или по-лош?
• Кои са най-значимите проблеми на 

човечеството сега?
Ресурси,	цифрови	инструменти	и	
др Презентация на PowerPoint

ГЛАВНА	ЧАСТ Процедура	(по	стъпки,	дейности	
на	учениците	и	учителя) Разговор, ролева игра, дискусия
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
НА	СЕСИЯТА

Въпроси	за	размисъл/дискусия

• Каква е разликата в модата от 70-те и сега?
• Какъв е новият стил? Животът на хората сега 

е по-добър или по-лош?
• Кои са най-значимите проблеми на 

човечеството сега?

Допълнително	четене/линкове

• https://www.psychologytoday.com/us/basics/
social-life;

• https://headsupguys.org/practical-tips/so-
cial-life/;

• https://www.medicalnewstoday.com/ar-
ticles/318230 

  5.5.10	Древна	Тракия	Одриското	царство

ЗАГЛАВИЕ	НА	СЕСИЯТА: Древна	Тракия	Одриското	царство

ВЪВЕДЕНИЕ

Тема	корелация Древна история, тракология
Подходящо	за	(възраст	на	
учениците)

16

Препоръчителен	брой	участници 10

Резултати	от	ученето	(изказвания	
за	възможностите)

• Изучаване на историята на траките; 
Обогатяване на знанията на учениците;

• Способност за работа с различни източници;
• Развитие на аналитичните способности на 

учениците

Ресурси,	цифрови	инструменти	и	
др Презентация на PowerPoint

ГЛАВНА	ЧАСТ Процедура	(по	стъпки,	дейности	
на	учениците	и	учителя) Разговор, ролева игра, дискусия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
НА	СЕСИЯТА

Въпроси	за	размисъл/дискусия

• Кои са отличителните черти на тракийската 
култура? 

• Какви са причините за образуването на 
Одриската държава? 

• Защо Одриското царство се разпада?

Допълнително	четене/линкове

• Попов, Димитър. Траки. Историко-културен 
преглед. Изд.-Запад, 2011;

• Попов, Димитър. История на Стария свят – 
том 1: Имена и термини. Абагар, 2012;

• Попов, Димитър. Тракология. Lik, 1999 г.

Глава	5	–	Шаблони	на	сесиите
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 5.6	Шаблони	от	Гърция

Методологията, използвана в сесиите, проведени в Гърция, беше базирана на запитвания. Студентите 
трябваше да направят малко проучване по темата и след това имаше дискусия и използването на 
платформата за мозъчна атака. В някои случаи разследването продължава у дома.
Използването на платформата вървеше добре като цяло, с изключение на някои случаи, когато имаше 
проблеми с интернет връзката.

Примери за теми от сесията от Platon School:

  5.6.1.	Създайте	своята	стая	за	бягство
ЗАГЛАВИЕ	НА	СЕСИЯТА:	Създайте	своята	стая	за	бягство
Предметна	корелация Зависи от темата на стаята за бягство
Обща	продължителност 90 минути

Структура	на	урока

10-15 минути: Дискусия за стаята за бягство и малка презентация за нея

30 минути: Мозъчна атака като цяло за стаята за бягство.

10 минути: обратна връзка

Категоризиране в гатанки и истории

10 минути: Мозъчна атака

5 минути: обратна връзка

10 минути: Мозъчна атака

5 минути: обратна връзка

ЗАГЛАВИЕ	НА	СЕСИЯТА:	Създайте	своя	собствена	компания
Предметна	корелация Въведение в бизнес проучванията
Обща	продължителност 90  минути

Структура	на	урока

10-15 минути: Дискусия за предприемачеството и бизнес план малка 
презентация за него
 
30 минути: Мозъчна атака като цяло за създаване на компания.
 
10 минути: обратна връзка 

Категоризиране на идеи и бизнес планове

10 минути: Мозъчна атака на идеи
 
5 минути: обратна връзка
 
10 минути: Мозъчна атака на бизнес план
 
5 минути: обратна връзка

Общо: 90 минути

 	 5.6.2	Създайте	своя	собствена	компания
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ЗАГЛАВИЕ	НА	СЕСИЯТА: Как	можем	да	направим	нашия	град	по-добър?	
Предметна	корелация География, урбанизъм, гражданско съзнание

Обща	продължителност 90 минути

Структура	на	урока

10-15 минути: Дискусия за нашия град и малка презентация за него

30 минути: Мозъчна атака като цяло за нашия град

10 минути: обратна връзка

Категоризиране на проблеми и решения

10 минути: Проблеми с мозъчната атака

5 минути: обратна връзка

10 минути: Решения за мозъчна атака

5 минути: обратна връзка

10 минути: Финална дискусия

  5.6.3	Как	можем	да	направим	нашия	град	по-добър?	
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ЗАГЛАВИЕ	НА	СЕСИЯТА:	Как	е	бил	животът	в	древногръцки*	времена?
Предметна	корелация История
Обща	продължителност 90 минути

Структура	на	урока

10-15 минути: Дискусия за тогавашния живот и малка презентация за 
него
 
30 минути: Мозъчна атака като цяло за живота в древногръцки времена.
 
10 минути: обратна връзка
 
Категоризиране по култура и предмети
 
10 минути: култура на мозъчна атака
 
5 минути: обратна връзка
 
10 минути: Мозъчна атака
 
5 минути: обратна връзка

*Темата може да бъде адаптирана към вашия местен контекст, т.е. Как 
е бил животът в древността/средновековието в България/Хърватия/
Португалия/Италия и т.н.

  5.6.4	Как	е	бил	животът	в	древногръцки*	времена?



95

Глава	5	–	Шаблони	на	сесиите

ЗАГЛАВИЕ	НА	СЕСИЯТА:	Смъртно	наказание
Предметна	корелация Английски език, география, гражданско съзнание

Обща	продължителност 100 минути

Структура	на	урока

10-15 минути: Дискусия за смъртното наказание Малка презентация за 
него
 
30 минути: Мозъчна атака като цяло за смъртното наказание.
 
10 минути: обратна връзка
 
Плюсове и минуси на смъртното наказание
 
10 минути: Мозъчна атака Професионалисти
 
5 минути: обратна връзка 

10 минути: Мозъчна атака Против
 
5 минути: обратна връзка
 
10 минути: Финална дискусия

  5.6.5	Смъртно	наказание

ЗАГЛАВИЕ	НА	СЕСИЯТА:	Демокрацията	в	Древна	Гърция	срещу	демокрацията	в	днешно	време
Предметна	корелация История, Гражданско съзнание

Обща	продължителност 100 минути

Структура	на	урока

Структура на урока 10-15 минути: Дискусия за демокрацията - малка 
презентация за нея
 
30 минути: Мозъчна атака като цяло за демокрацията.
 
10 минути: обратна връзка
 
Категоризиране в древногръцки времена и днес
 
10 минути: Мозъчна атака на древногръцки времена
 
5 минути: обратна връзка
 
10 минути: Мозъчна атака сега дни
 
5 минути: обратна връзка
 
10 минути: Дискусия между приликите и разликите

  5.6.6	Демокрацията	в	Древна	Гърция	срещу	демокрацията	в	днешно	време
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ЗАГЛАВИЕ	НА	СЕСИЯТА:	Накарайте	вашия	робот	да	ходи	в	8-образна	форма
Предметна	корелация Нови технологии, логика 

Обща	продължителност 110 минути

Необходими	ресурси Робот за образователни цели

Структура	на	урока

30 минути: Работа върху робота и основните му движения.
 
30 минути: Мозъчна атака как да се движите в 8
 
10 минути: обратна връзка
 
30 минути: Внедряване
 
10 минути: обратна връзка

  5.6.7	Накарайте	вашия	робот	да	ходи	в	8-образна	форма

Източник на изображението: https://
www.momspresso.com/parenting/
healthy-habits/article/how-you-can-be-
nefit-from-infinity-walk-8-shaped-walk

https://www.momspresso.com/parenting/healthy-habits/article/how-you-can-benefit-from-infinity-walk-8-shaped-walk
https://www.momspresso.com/parenting/healthy-habits/article/how-you-can-benefit-from-infinity-walk-8-shaped-walk
https://www.momspresso.com/parenting/healthy-habits/article/how-you-can-benefit-from-infinity-walk-8-shaped-walk
https://www.momspresso.com/parenting/healthy-habits/article/how-you-can-benefit-from-infinity-walk-8-shaped-walk
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ЗАГЛАВИЕ	НА	СЕСИЯТА:		Изменението	на	климата
Предметна	корелация Физика, Наука за околната среда, Гражданско съзнание

Обща	продължителност 110 минути

Структура	на	урока

10-15 минути: Дискусия за изменението на климата, малка презентация 
за това
 
30 минути: Мозъчна атака като цяло за изменението на климата
 
10 минути: обратна връзка
 
Категоризиране на проблеми и решения
 
10 минути: Проблеми с мозъчната атака
 
5 минути: обратна връзка
 
10 минути: Решения за мозъчна атака

  5.6.8	Изменението	на	климата

Глава	5	–	Шаблони	на	сесиите
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ЗАГЛАВИЕ	НА	СЕСИЯТА:	Интернет	зависимост
Предметна	корелация Нови медии, психология, гражданско съзнание

Обща	продължителност 100 минути

Структура	на	урока

10-15 минути: Обсъждане на проблема и гледане на малко видео на 
експерт, който говори за него
 
30 минути: Мозъчна атака като цяло за проблема.
 
10 минути: обратна връзка
 
Категоризиране на проблемите (училище, родители, приятели, 
общество)
 
5 минути: Отделни групи ученици
 
15 минути: Създайте малка презентация за всяка категория (5-минутна 
презентация)
 
20 минути: Презентации
 
5 минути: Заключения

  5.6.9	Интернет	зависимост	

Глава	5	–	Шаблони	на	сесиите
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преди

след

Si-Lab в Професионална гимназия по екология и биотехнология „Проф. д-р Асен Златаров” гр. София, 
България

Глава	5	–	Шаблони	на	сесиите
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Глава	6	–	самооценка	и	оценка	(нашите	тайни	съвети	за	вас)

Самооценяването и редовната оценка на дейностите на Si-Lab са от съществено значение за гарантиране 
на качеството на учебните процеси на учениците. За да улеснят процеса на оценяване, фасилитаторите 
могат да използват подробен шаблон или методи за бързо събиране на обратна връзка, като например 
лепкава бележка с трите въпроса „Какво ми хареса/Какво бих променил/Какво искам да направя след 
това”.

Самооценяването и оценяването са чудесен начин да дадете чувство на отговорност на учениците и да 
ги направите участници в тяхното учебно пътуване в I-Lab. Вместо пасивно да получават съдържание 
от възрастните, те могат да се научат как да формулират критична обратна връзка и да предизвикват 
промени в средата си.

 6.1		Индикатори

Препоръчително е фасилитаторът да използва индикатори за оценка на сесиите, проведени в I-Lab. 
Показателите могат да бъдат качествени (колко добре?) или количествени (колко, колко). Таблицата по-
долу показва някои примери за индикатори, които могат да се използват за оценката на Si-Lab:

Качествени	показатели

Удовлетворение напр. 80% от удовлетвореността на учениците от 
сесиите или I-Lab

Придобиване	на	умения напр. 80% от учениците смятат, че са научили ново 
умение

Развитие	на	умения напр. 80% от учениците смятат, че са подобрили 
уменията, които вече имат

Иновация
напр. 80% от учениците смятат, че са 
направили нещо ново, което им дава 
нова перспектива за тяхното училище

Уместност

напр. 80% от учениците имат усещането, че в 
лабораторията са научили нещо полезно относно:
• Училищната им програма
• Техният град/регион
• Обществото като цяло

Самочувствие
напр. 80% от учениците се чувстват по-уверени в 
уменията си за бъдещото си обучение (гимназия 
или университет, в зависимост от възрастта)

Количествени	показатели

Участие напр. 90% от учениците са говорили поне веднъж 
по време на сесията

Дигитални	умения
напр. по време на сесиите учениците се научиха 
как да използват поне 2 нови приложения/
инструмента за обучение

Честота например учениците посещаваха лабораторията 1 
път седмично за период от 3 месеца

Улесняване Поне половината ученици са фасилитирали сесия 
поне веднъж

Посещаемост напр. поне 90% от посещаемостта на всички сесии
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 6.2	Критерии

В допълнение към индикаторите, трябва да се използват някои критерии за избор на групата ученици, 
участващи в I-Lab. Използването на общи критерии в училището може да бъде полезно, тъй като 
формирането на групи е ключов етап за гарантиране на успеха на прилагането на I-Lab. Учениците не 
трябва да се избират според оценките си или училищното им представяне като цяло. Всъщност Si-Lab в 
идеалния случай трябва да смесва ученици с различни профили, способности и умения.

Ето някои примери за индикатори:

Възраст – Групирането на ученици от една и съща възраст може да бъде критерий. Възможно е и 
смесване на ученици от различни възрасти.

Същият	клас	 – Фасилитаторът може да групира ученици, които вече са в същия клас.

Общ	учител	– Критерият е, че учениците имат общ учител. 

Обща	мотивация	  – Учениците също могат да бъдат избрани според тяхното ниво на ентусиазъм и 
мотивация за опита на I-Lab.

Разнообразие	 – Критерият за разнообразие означава, че учениците от различен произход или 
предпочитани предмети са събрани. Например, една група може да включва както ученици, които се 
интересуват повече от изкуствата, така и ученици, които се интересуват повече от наука.

По-долу ще намерите някои практически примери за това как училищните партньори успяха да 
интегрират критерии за оценка в своите сесии на Si-Lab чрез някои съвети и шаблони.

	 6.3	Шаблон	за	бърза	обратна	връзка

Какво	научих	по	време	на	сесията:

Какво	искам	да	науча	по-нататък:

Какво	бих	искал	да	запазя	от	тази	сесия:

What	I	would	like	to	change:
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 6.4	Шаблон	за	съвместна	оценка	на	видеоконструкцията

   Видео строителство - Ефекти от метеоризацията върху гранити
УЧЕБНА ГОДИНА: 2020/2021 

                                                                           Предмет: БИОЛОГИЯ И ГЕОЛОГИЯ 10-та година

СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Домейн за оценка
  A3

Планиране, изпълнение и интерпретация на практически/лабораторни/
експериментални дейности, формулиране на хипотези и критична оценка на данни, 
процедури и резултати.

Елемент	за	оценка

Рубрика

Нива

Много	добро	-	20	 Добро	-	16	 Достатъчно	-	12	 Недостатъчно	-	8	

Научно	
съдържание

Представеното 
съдържание 
отговаря правилно 
на въпросите; 
информацията 
позволява на 
обществеността да 
разбере ефективно 
представените 
ситуации.

Представеното 
съдържание 
отговаря правилно 
на въпросите; 
информацията 
позволява 
задоволително 
да се разберат 
представените 
ситуации.

Представеното 
съдържание отговаря 
частично на въпросите; 
информацията 
позволява на 
обществеността 
да разбере 
задоволително 
представените 
ситуации.

Представеното 
съдържание не 
ви позволява 
да разберете 
въпросите.

Динамични	
елементи	
във	видеото

Визуалните 
и звуковите 
елементи, поради 
своето богатство 
и уместност, 
позволяват отлично 
предаване на 
информация.

Визуалните и 
звуковите елементи 
са подходящи и 
позволяват добро 
предаване на 
информация.

Визуалните и 
звуковите елементи 
са средни, все пак 
позволяват достатъчно 
предаване на 
информация.

Визуалните 
и звуковите 
елементи са лоши 
и затрудняват 
предаването на 
информация.



104

Глава	6	–	самооценка	и	оценка	(нашите	тайни	съвети	за	вас)

Съвместна	оценка	на	проекти	за	групова	работа

+
+ +/- - Наблюдения	на	

учениците Коментар	на	учителя

Научно	съдържание

Динамични	елементи	
във	видеото

Оценена работа:
Група, която оцени:

 6.5	Шаблон	за	самооценка	за	съвместна	работа

От AEA, Португалия 

САМООЦЕНКА	ЗА	СЪВМЕСТНА	РАБОТА

Изявления	 Често/понякога/рядко

Знам точно какви са задачите ми в групата.

Представих на групата източници или документи, 
свързани с темата (напр. текстове, уеб сайтове, 
видеоклипове). 
Изложих на групата въпроси, които са от значение 
за нашата работа. 
Помогнах на колегите си, когато ме помолиха за 
помощ.
Помогнах на колегите си, когато разбрах, че имат 
проблеми, дори без да са ме помолили за помощ.
Знам отлично какви са ролите и задачите на всеки 
колега в моята група.

Изразявам мнението си пред групата.

Чувствам се способен да оценя приноса на моите 
връстници в работата, извършена в нашата група. 



105

Глава	6	–	самооценка	и	оценка	(нашите	тайни	съвети	за	вас)

 6.6	Шаблон	за	оценка	за	съвместна	работа

От AEA, Португалия 

Оценяване	-	Съвместна	работа	-	Биология/	Физика	и	химия	А	(изпълнение	и	презентация)

Критерии

Нива	на	производителност

1	-	4
Много	

недостатъчно

5	-	9
Недостатъчно

10	-	13
Достатъчно

14	-	17
Добре

18	-	20
Много	добре

Изследване,	
организация	
и	прилагане	
на	данни/
концепции/
модели/
теории

Представя 
информацията 
по 
неорганизиран 
начин, като 
прилага данни/
концепции/
модели/
неправилни 
теории.

Представя 
информацията 
по леко 
организиран 
начин, като 
прилага данни/
концепции/
модели/
теории с много 
неточности.

Представя 
информацията 
по организиран 
начин, като 
прилага данни/
концепции/
модели/теории с 
някои неточности.

Представя 
информацията по 
много организиран 
начин, като прилага 
данни /концепции/ 
модели/теории с 
корекция.

Представя 
информацията 
по много 
организиран 
начин, като 
винаги прилага 
данни/
концепции/
модели/теории 
с корекция.

Цели Целите не са 
постигнати.

Някои цели не са 
постигнати.

Целите бяха 
постигнати, но с 
малка дълбочина.

Целите бяха 
постигнати, а към 
предложената 
тема се подходи 
стриктно и 
задълбочено.

Целите бяха 
напълно 
постигнати и 
предложената 
тема беше 
разгледана 
много строго и 
задълбочено.

Презентация

Не адресира/
обяснява или
Обяснява 
темата или 
съдържанието 
неясно, много 
непълен и/или 
неправилен/
неправилен 
научен език, без 
да обосновава и 
разкрива липса 
на подготовка.

Обяснява 
темата или 
съдържанието 
непълно, 
обосновава 
повърхностно 
и/или понякога 
неправилно; 
представя някои 
научни грешки 
и мобилизира 
неефективно 
някои от 
изследваните 
концепции/
модели/теории.

Обяснява темата 
или съдържанието, 
с глобално 
адекватен 
разсъждения/
научен език, 
по общ 
подходящ начин, 
мобилизирайки 
с известна 
ефективност 
изследваните 
концепции/
модели/теории.

Обяснява темата 
или съдържанието 
с адекватна 
и устойчива 
основа/адекватен 
научен език, 
мобилизирайки 
по артикулиран 
начин, изследвани 
концепции/
модели/теории.

Обяснява 
темата или 
съдържанието, 
с адекватна 
и устойчива 
основа/научен 
език, винаги 
адекватен, 
мобилизиращ 
строго, 
изследвани 
концепции/
модели/теории.
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Съвет от AEA, португалския училищен партньор:

«Критериите за оценка винаги се обсъждат с екипа, както и оценката на сесията. В началото на всяка 
сесия насоките за обучение се разпространяват и обсъждат с учениците, за да им се помогне да 
постигнат желаните цели. В края на сесиите учениците оценяват работата си с помощта на въпроси от 
Google Form, Kahoot тестове, викторини, ...»

	 6.7	Шаблон	за	самооценка

From PSEB, Bulgaria

1.	Каква	беше	целта	на	сесията	и	постигната	ли	е	тя?
 _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________

2.	Подходящи	ли	бяха	критериите	за	подбор	на	присъстващите	за:
• Учители, фасилитатори
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________

• Ученици (възраст, разнообразие, интереси, знания)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________

3.	Подходящи	ли	бяха	мястото,	продължителността,	ден/част	от	годината?	
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________

4.	Безпроблемно	ли	беше	процесът	на	сесията	i-lab	или	какво	ще	променим/добавим/подобрим?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________

5.	Как	се	чувстват	участниците	след	сесията:
 Отегчен
 Объркан
 Уморен
 Мотивиран
 Желание да се повтори или да участва в други сесии 

6.	Имат	ли	някакви	препоръки	(събиране	на	обратна	връзка)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________
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 6.8	Препоръки	от	училищните	партньори:	Забавни	и	не	толкова	забавни	факти	

След техните пилотни сесии в I-lab, училищните партньори бяха помолени да споделят забавни факти 
и не толкова забавни факти, които се случиха на място по време на техните сесии в I-Labs. Ето няколко 
примера:
  
  a.	абавни	факти

Хърватия
«Импровизацията е неразделна част от учебния процес и учителите трябва да са готови да 
направят най-доброто от всичко, което се появява в клас. По време на една от сесиите учителите 
и учениците разглеждаха собствените си снимки като деца, които ги водят до сесия за слушане на 
хитовете на Джордж Майкъл.»

Португалия
«Докато преподаваше принципите на пълното отражение на светлината, учителят по физика 
имаше идеята да заведе учениците в Si-Lab, така че да могат ефективно да видят приложението 
на тези принципи в оптичните влакна, работещи в областта на „snoezelen“ и chill out. По този 
начин тази област на Si-lab беше използвана напълно различно, което демонстрира гъвкавостта 
на Si-lab по отношение на използването й като учебно пространство...»

България
«За една от сесиите възнамерявахме 
да използваме ненадути балони. По 
време на почивката на учителската 
маса беше оставена опаковка. Когато 
сесията трябваше да започне, 
учителят влезе в стаята и откри, че 
всички балони са надути и учениците 
са доволни от добре свършената 
работа. За съжаление те са приели, че 
трябва да ги надуят.»

«Имахме една от сесиите на 
открито – в двора на училището. 
Минаващите ученици и учители бяха 
много любопитни какво правим, как 
учениците са толкова активни и защо 
се забавляваме толкова много.»

  б	.	Не	толкова	забавни	факти

Хърватия
«Планирането отнема време и в крайна сметка някои неща, които учителят смята, че ще бъдат 
страхотни, не са толкова страхотни, а от друга страна, някои неочаквани неща се оказват 
отлични.»

Португалия
«Докато правеха видеозапис във видео зоната на Si-Lab, някои студенти бяха много разсеяни от 
колегите, работещи в другите области: изнервяха се или забравяха какво е трябвало да кажат. 
За да решат проблема, студентите, които бяха заснети, останаха за известно време в зоната за 
релакс на Si-Lab, за да подобрят фокуса си.»
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България

«Не сме имали неприятни преживявания, които си струва да се спомене.
Най-труден за нас е процесът на създаване на идеята за сесията, така че тя да бъде свързана с 
учебния процес и в същото време да е предизвикателна, интересна за учениците и постигане на 
поставената в началото цел. На тази основа някои НЕ толкова забавни факти могат да бъдат:
• Идея, която учителят и водещият намират за много интересна, но участващите ученици 

изобщо не са ентусиазирани.
• Състезателният характер на част от сесията, който води до сериозни спорове след 

резултатите (критериите трябва да са ясни и добре разбрани преди началото на сесията)»
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В тази глава ще намерите серия от препоръки, които да водят вас (и вашите ученици) през създаването 
и поддръжката на вашата Si-Lab. Тези препоръки се основават на обратна връзка от учители, участващи 
в пилотната фаза на проекта Si-Lab, от Хърватия, България, Гърция и Португалия. Първоначалната идея 
на екипа на Si-Lab беше да направи сравнение между тези четири страни. Въпреки това, с пандемичните 
ограничения, всяко училище трябваше да приложи своите пилотни фази в много различен формат 
(понякога хибриден, наполовина от дома, наполовина в училище в лабораторията). Затова стигнахме 
до заключението, че е по-добре да интегрираме някои елементи от всяко училище в препоръките.

По-долу ще намерите някои важни въпроси, които може да зададете на себе си или на вашите колеги, 
докато правите Si-Lab от нулата. Не забравяйте, че наличието на Si-Lab изглежда като сложен процес, 
но е много по-прост, отколкото изглежда. И разбира се, абсолютно си заслужава за вашите ученици и 
бъдещето на вашето училище! Сега нека видим какво трябва да знаете за вашата Si-Lab.

Какви	неща	и	колко	време	ще	ми	трябват,	за	да	настроя	моята	Si-Lab?

Ресурси и как да ги получите
От опита на партньорите най-добрата препоръка е следната: за да получите ресурсите за вашата Si-
Lab, използвайте вашите локални връзки и мрежа. Например училището от Гърция помоли местен 
дърводелец да проектира мебелите. Българинът потърси помощта на IT компания, с която вече си 
сътрудничат, за да закупят техническата техника.
Нашият партньор от Португалия също използва добър подход, ориентиран към потребителите, като 
сподели въпросник със своите ученици, за да разбере по-добре техните нужди.

Необходимо време
От нашия опит времето за въвеждане на Si-Lab в експлоатация варира значително от една структура до 
друга. Нашите партньори казаха, че настройката може да отнеме от 6 седмици до 3-4 месеца.

Вече	разполагаме	с	оборудване	в	нашето	училище.	Мога	ли	да	го	използвам	повторно?	Как?

Вместо да купувате ново оборудване, примерите от нашите партньори показват, че е възможно 
повторното използване на вече съществуващо оборудване. Например партньорът от Португалия е 
използвал повторно аквариум, рафтове за книги и плотове. Партньорът от България покри стена със 
специална хартия, на която учениците могат да рисуват и пишат.

Кого	трябва	да	включа	в	моята	Si-Lab?

• 1 учител, който да води началото на сесията и да изработи плана на урока
• 1 фасилитатор, който да ръководи сесията
• 1 ИТ поддръжка трябва да бъде на разположение на екипа, в случай че възникне технически проблем

Как	да	избера	ученици,	които	да	участват	в	I-Lab?

Ето няколко съвета:
• По-добре е да има средни групи от ученици (около 15). По-малки групи се препоръчват за сесии, 

където се използват ИТ инструменти
• Добра идея е да се направят групи с четен брой участници, за да могат да бъдат разделени на по-

малки работни групи
• Сесиите за мозъчна атака могат да включват повече ученици (например 20)
• По-лесно е да изберете ученици от същата възраст/клас, за да се чувстват по-удобно да работят 

заедно
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Как	да	мотивираме	учениците	да	участват	в	този	проект?

Студентите играят главната роля в Si-Lab. Лабораторията трябва да бъде направена с тяхно участие и за 
тях, според техните учебни нужди. Първо, обяснете идеята на I-Lab и се уверете, че разбират полезността 
на уменията, които ще придобият там.

Например, можете да споделите анкета с вашите ученици, за да попитате какво очакват от лабораторията.

Въпреки това, всички пилотни фази показват, че мотивацията на учениците винаги е тук и просто се 
подобрява с времето.

Още един съвет: установете връзки с външния свят! Най-добрата практика от нашия португалски 
партньор включваше създаване на проекти в сътрудничество с местни предприемачи и изследователски 
центрове. В Хърватия I-Lab сесиите бяха свързани с дейности на открито (посещение на музей, разходка 
из града).

И	накрая,	Si-Lab	е	готова	да	посрещне	учениците.	Какво	трябва	да	правим	по	време	на	сесиите?

Честота: Лабораторната сесия може да се провежда веднъж до два пъти седмично.
Продължителност: зависи от плана на урока, но сесията обикновено продължава между 40 и 90 минути 
за редовна сесия и най-малко 1 час за мозъчна атака
Тема: Темата на сесията трябва да бъде решена предварително с учителя, който отговаря за сесиите. 
Тя може да бъде свързана с предмет, който вече е изучаван от учениците, или може да изследва други 
теми, например свързани със социални предизвикателства.

Ами	ако	нещо,	което	не	съм	планирал,	се	случи	по	време	на	сесия?

Споделяне на „забавни факти“ и анекдоти за сесиите на Si-Lab: учителите трябва да имат предвид, че 
сесиите на Si-Lab са места, създадени за експериментиране и за творчество. Тя трябва да позволи да 
се случат неочаквани събития. Ако се случи нещо любопитно или извън ежедневието, опитайте се да 
помислите какво всеки може да научи от него.

Глава	7	–	Препоръки
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Партньорството на Si-Lab се надява, че това ръководство ще помогне, вдъхнови и мотивира 
много училища в ЕС да внедрят I-Labs в своите училища. Концепцията за училищни иновационни 
лаборатории все още е нова и трябва да бъде допълнително проучена. Въпреки това, както 
видяхме в това ръководство, експериментите, които се случиха по време на нашия проект, 
бяха повече от ползотворни. Те доказаха многото предимства на Si-Lab за студентите. Учители 
и ученици откриха заедно положителни странични ефекти, които не очаквахме на първо място, 
като например предизвикване на интерес от други ученици и учители в училището.

Самият факт, че четири училища в Хърватия, Португалия, България и Гърция успяха да внедрят 
I-Labs по време на глобална пандемия, е доказателство за устойчивостта на европейските 
училища. Всички учители, участващи в нашия проект, подкрепени от технически партньори, 
показаха изключителна смелост, креативност и адаптивност за прилагане на Si-Labs в най-
трудните условия, например чрез хибриден формат, наполовина онлайн и наполовина на място.

Проектът Si-Lab е послание на надежда: училищата могат да се движат с времето си и да бъдат 
място на вдъхновение и растеж за децата, европейските граждани на утрешния ден. С това 
ръководство имаме голяма надежда, че нашите проекти ще намерят отзвук сред други педагози, 
запалени по иновативната педагогика. Искаме нашият проект да вдъхнови повече Si-Labs и нови 
открития със и за учениците.
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Роли за групова работа, Edutech Wiki 
https://edutechwiki.unige.ch/en/Group_work_roles

Как съвременният живот влияе на нашето физическо и психическо здраве, Medical News Today 
https://www.medicalnewstoday.com/articles/318230

План на урока и материали за интердисциплинарен урок Винсент ван Гог: Звездна, звездна нощ
http://engleskizsv.weebly.com/vincent-van-gogh.html

Пирамида дискусия, Британски съвет
https://www.teachingenglish.org.uk/article/pyramid-discussion

Уебсайт Schools Innovation Labs (Si-Lab).
https://silab-project.eu/

Платформа за мозъчна атака на Si-Lab
http://brainstorming.trebag.hu/en

Социален живот, горе, момчета
http://www.debonogroup.com/services/core-programs/six-thinking-hats/

Социален живот, горе, момчета
https://headsupguys.org/practical-tips/social-life/

Социален живот, Психология днес
https://www.psychologytoday.com/us/basics/social-life
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https://www.teachingenglish.org.uk/article/pyramid-discussion 
https://silab-project.eu/
http://brainstorming.trebag.hu/en 
http://www.debonogroup.com/services/core-programs/six-thinking-hats/
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https://www.psychologytoday.com/us/basics/social-life




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i-Lab (лаборатория за иновации) е вдъхновяващо 
иновативно съоръжение, предназначено да транспортира 
потребителите от ежедневната им среда до едно 
необикновено пространство. 
 
То насърчава творческото и иновативно мислене, както и 
съвместната работа за решаване на проблеми! 
 
Проектът Si-Lab пренася своя  i-Lab опит в училище! 

 


	Introduction
	Chapter 1 
	Chapter 2
		2.1 Environment
		2.2 Technology & Equipment
		2.3 The facilitator
		2.4 Students’ skills
		2.5 School Road mapping activity 


	Chapter 3
		3.1 Brainstorming
		3.2 Roleplay 
		3.3 The Si-lab brainstorming platform 


	Chapter 4 
		4.1 Human Bingo 
		4.2 Matching cards
		4.3 Ikigai
		4.4 The Interview
	4.5 Chairs game
		4.6 Guess the animal 
		4.8 Find the puzzle pieces 


	Chapter 5
		5.1 Template to design a Si-Lab session
		5.2 Template to design a Si-Lab session
		5.3 Templates from Portugal
			a. The Imaginary Business Team
			b. Earth system, lithological cycle and sedimentary rocks as archives of earth’s history
			c. Transformation and use of energy by living beings; Properties and transformations of matter 
			d. Geometry and measurement
			e. The Technological World
			f. Energy and Movement
		5.4 Templates from Croatia
			a. Making a Vlog
			b. Creating a Social Business
			c. Planning a trip
			d. Social Awareness
			e. Making Art
			f. The importance of mental health 
			g. Renewable energies
			h. How to sell a Van Gogh painting?  
			i. Design thinking: Design a school club

		5.5 Templates from Bulgaria
			a. Game show classroom
			b. «Young entrepreneurs» with Six Thinking Hats® 
			c. A Pyramid Discussion 
			d. Proving Vitamin C
			e. Water analysis, water magic through colour laboratory experiments
			f. Proving the content of tartaric acid in white wine
			g. Environmental pollution
			h. Water as a source of life
			i. The life of people in modern society
			j. Ancient Thrace the Odrysian kingdom

		5.6 Templates from Greece
			a. Create your escape room
			b. Create your own company
			c. How can we make our city better? 
			d. How was life in Ancient Greek* times?
			e. Death penalty
			f. Democracy in Ancient Greece VS Democracy nowadays
			g. Make your robot walk in an 8-shape
			h. Climate Change 
			i. Internet addiction 



	Chapter 6
		6.1 Indicators 
		6.2 Criteria 
		6.3 Template for a quick feedback activity
		6.4 Template for a quick feedback activity
		6.5 Self-assessment template for collaboration work
		6.6 Evaluation template for collaboration work
		6.7 Self-assessment template
		6.8 Testimonials from the school partners: Fun & not so fun facts 


	Chapter 7
	Conclusion
	References

