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Въведение 

Педагогическият екип от Детска градина „Арабела“ е търсещ и мотивиран 
да повишава своя професионален опит, за да отговори на нуждите на децата и 
техните семейства и да прилага учебен план и дейности в тяхна полза. 
Учителите работят усилено за проектиране на дейности, които да подпомагат 
децата в ежедневната образователна работа, за да постигат напредък в тяхното 
развитие. Успешно участваме в международни проекти: Програма ЕРАЗЪМ+, 
КД 1 и КД2, проекти eTwinning, проект "Eat responsible", проект "Litter Less", 
проект "Учим за гората", Програмите за детско предприемачество Junior 
Achievement. Работата по проекти ни дава възможност да оценим ползите от 
интеркултурни контакти с образователни институции от Европа, да участваме и 
съизмеряваме своята работа на Европейско ниво, да добием увереност при 
ползване на чужди езици, да постигнем знания и професионални умения.  

Децата в съвременната среда се развиват заобиколени от 
информационни и комуникационни технологии. Работата на учителите е 
съсредоточена върху детето, неговите индивидуални потребности и темп на 
развитие. За да подпомогнат мотивацията и процеса на учене, учителите се 
нуждаят от умения и знания за използване на информационни технонологии в 
занималнята, от обогатяване на ежедневната практика с нови подходи при 
планиране и реализиране на образователните дейности.   

Проектът "Квалификация-Иновации-Успешни деца" е продиктуван от 
необходимостта от иновации в занималнята и от желанието ни процесът на 
учене да отговори на потребностите на новото поколение деца, които са 
променени в резултат на технологичния напредък.  
С цел подкрепа на професионалното развитие, учители от Детска градина 
„Арабела“ участваха в обучение в три структурирани курса в чужбина. 
ТЕМИ 

☺ „Творчество в преподаването и ученето чрез ИКТ. Дигитална класна стая“, 

организиран от Servantes Training, Мадрид, Испания. 

☺ „Иновативни подходи в обучението“, организиран от ITC International, Прага, 

Чехия.  

☺  „Проучване и сравнителен анализ на финландската образователна система“, 

с организатор EduFuture в Хелзинки,Финландия и Талин, Естония. 
  Предучилищните педагози са отговорни да осигурят на децата 
интелектуално стимулираща и подпомагаща учебна среда, да насърчават 
развитието на знания, умения и отношения, за да могат децата да посрещнат 
предизвикателствата на ХХI век. Съществува пряка връзка между 
професионалната компетентност на учителя и постиженията на децата. 
Проектът подпомага стратегическото професионално развитие на учителите 
като предпоставка за подобряване качеството на образование, внедряване на 
ИКТ в процеса на преподване и учене, модернизиране на обучението чрез 
внедряване на нови стратегии, които осигуряват динамична атмосфера в 
занималнята, където децата растат и учат в образователно пространство без 
граници.  
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Проучване и сравнителен анализ на финландската 
образователна система      
Benchmarking Course Finnish Education System  

Хелзинки, Финландия, Талин, Естония 05.05 – 11.05.2019  

Финландската образователна система е една от най-добрите в света. 
Постигнала е постоянен резултат в различни международни изследвания (PISA, 
Индексът на образованието на ООН и др.). Участието в този квалификационен 
курс ни даде уникален шанс за по-
задълбочен поглед върху тайните 
на успеха на финландската 
образователна система, 
възможност да открием, да 
обменим идеи,  да се запознаем с 
финландските училища чрез 
срещи с експерти, учители и 
ученици, да наблюдаваме пряко 
тяхната работа, да научим как 
функционира финландската 
образователна система на всички 
нива и как тя постига отлични 
резултати и равенства в 
образованието. До 1970 г. от силно централизирана образователна система с 
пропуски в постиженията, променливост в състава на учителите, 

през 2010 г. децентрализирана 
училищна система; с автономия за 
местната власт да организира 
образованието; реформирано 
законодателство в образованието 
с акцент върху целите, правата и 
задълженията на учениците; с 
високо образовани учителите; 
гъвкава, ориентирана към ученика 
образователна система, 
осигуряваща качествено обучение 
чрез консултиране. Финландската 
образователна политика започва 
от правото на всеки гражданин да 

получи образование. Финландската образователната система включва 
предучилищно образование и девет години основно образование от общо 
гимназиално или професионално образование и обучение, висше образование 
и образование за възрастни. Финландският национален съвет по образование 
подготвя Националната основна учебна програма за основно образование и 
общо средно образование. Базиран на Националната основна учебна програма, 
общините да съставят специфичната за общината учебна програма. 
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Основни принципи 
Максимизиране на потенциала: всяко дете е уникално 

 Насърчаване 
 Честност 
 Самочувствие 
 Любопитство 
 Отговорност 
 Общност 
 Критично мислене 
 Радост от ученето  
 Креативност 
 Учебна среда 
 Учене и откривателство 

чрез игра 
 

ДЕВИЗ: “LESS IS MORE” – „ПО-МАЛКО Е ПОВЕЧЕ“  
• По-малко учебни часове (3 - 5 часа по 45 

минути) - повече почивка. 
• По-малко тестове - повече обучение. 

• По-малко теми в учебната програма - по-
задълбочено обучение 

• По-малко домашни работи - повече свободно 
време 

• По-малко ученици в класната стая - повече 
грижа и индивидуално внимание 

НОВОТО В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
♦ мултидиспилинарни учебни модули;  
♦ езиково осъзнато обучение; 
♦ взаимносвързани компетенции: партньорство и 
участие; културна осъзнатост и взаимодействие; 
критическо мислене; учене как да се учи; ИКТ 
компетенции; да се грижи за себе си; устойчиво 

благосъстояние; професионална 
компетентност и предприемачество;  
♦ физическо въпитание и физически 
упражнения – ежедневно;  
♦ повече незадължителни предмети – 
занаяти, изкуства, икономика. 
ПРОМЕНИТЕ В НАЧИНА НА РАБОТА  
- обширна учебна среда, използване 
на технологии и различни подходи от 
учителите  
- дигитално обучение и разнообразни 
учебни пространства.  
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- Информационните технологии 
са част от всеки учебен ден. 
- учениците действат като активни 
учащи и показват своите знания по 
разнообразни начини, получават 
обратна връзка и насърчаване, за 
да продължат добрата работа 
- сътрудничество със семейството 
- допълнителни дейности: спортни и 
младежки клубове; библиотека; 
културни институции;   

 
 

Това е Финландия … 
Училището трябва да научи детето на най-важното – да бъде самостоятелно в 
бъдещия успешен живот. 
☻ Равнопоставеност в образованието. Няма елитни или „слаби“ училища. 
Всички училища имат сходна материална база.  
☻ Училища предоставящи всичко, от което се нуждаят децата 
☻ Повечето училища са държавни.   
☻ Децата учат в най-близкото училище.   
☻ Задълбоченото изучаване на едни предмети за сметка на други не се  
приветства. Например, че математиката е по-важна от изкуството. Изключение 
за създаване на класове с надарени деца могат да бъдат склонностите им към 
рисуването, музиката и спорта.  
☻ Обучението, извънкласните дейности, екскурзии, музеи, обяд, училищен 
транспорт, учебници, материали, таблети, здравно и стоматологично 
обслужване, психологическо консултиране са безплатни. 
☻Контролът върху режима е задължителен. Всеки пропуснат час ще бъде 
наваксан. Да се повтаря учебната годината във Финландия не е позорно, 
особено след 9 клас. Към живота на възрастния се подхожда сериозно и затова 
във финландските училища има допълнителен (незадължителен) 10 клас.  
☻За всяко дете се съставя 
индивидуален план за обучение и 
развитие. Индивидуализацията 
касае съдържанието на 
използваните помагала, 
упражненията, количеството 
класна и домашна работа, 
преподавания материал. Децата 
изпълняват упражнения с различна 
трудност. Оценяват се, съгласно 
персоналния напредък. Ако се 
справят отлично със „своето” 
упражнение с начална сложност, 
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получават отлична оценка. На следващия ден ще получат задача с по-високо 
ниво и ако не се справят, отново получават по-лесна задача.  
☻Дигитално обучение и разнообразни учебни пространства. Информационните 
технологии са част от всеки учебен ден. 
☻Всички училища са присъединени към държавната електронна система 
„Wilma”, която наподобява електронен ученически бележник, към който 
родителите получават личен код за достъп.  Педагозите нанасят оценките, 
записват пропуските, информират за живота на детето в училище; психологът, 
социалният работник, медицинската сестра също оставят информация, 
интересуваща родителя. 
Деца/Ученици със специални образователни потребности 
Три етапа на подкрепа: основна подкрепа, 
засилена подкрепа и специална подкрепа. 
Преминаването от един етап към друг 
изисква цикъл от оценка, планиране, 
действие, преглед. Индивидуален 
образователен план се прави в 
сътрудничество - ученик, учители, родители 
и  други професионалисти. Планът е 
изграден във връзка с областите на дефицит 
на ученето, обучителните и  планираните 
дейности. 8,5% от всички ученици се 
обучават в специални класове, въпреки усилията да се включат в масовото 

образование. Около 15% от учениците получават 
подкрепа всяка учебна година. Трудностите са 
свързани с езикови проблеми, учене, функционални 
умения, поведенчески проблеми, проблеми в 
математиката и недостатъчни основни познания. 
Подкрепа се дава в клас за функционални умения и 
поведенчески проблеми и в малки групи за 
неспособности за учене през цялото време на 
учебната програма и ежедневната училищна работа. 
Някои ученици получават допълнителни часове за 
домашна работа. Правят се 
тестове за дислексия, 
групиране по математика и 
индивидуално тестване за 

обучение въз основа на резултатите.  
ВКЛЮЧВАНЕ 
Учителите вярват, че всеки ученик е способен и когато 
очакват повече дори от специално нуждаещ се от ученик, 
резултатите са по-добри. Учениците със СОП в 
класовете получават индивидуална подкрепа, ползват се 
с почит и приятелства и се представят по-добре от 
очакваното. Двама учители в класа познават тяхната 
работа, трудности и потребности. 
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Какво е важно? 
Учителите постоянно да наблюдават и анализират 
децата и тяхното учене и да се опитват да 
предприемат действия. Учителите да 
осъществяват непрекъсната комуникация с детето, 
семейството, помощния персонал за педагогическа 
помощ и подкрепа на детето. Индивидуалното 
планиране на обучението помага на учителите да 
разберат трудностите и да действат по плана, а 
детето да разбере собственото си обучение и да го 
промени. Учителите да се фокусират върху 
решенията, а не върху миналото, проблемите или 
трудностите. Учителите да идентифицират и 
уважават силните страни на ученика. 
 

Предучилищно образование 
Във Финландия съществуват разнообразни 
равни възможности за ранно образование. 
Основният принцип е оценка на детството. 
Предучилищното образование насърчава 
благоприятни предпоставки за балансиран 
растеж, развитие и учене сред децата в 
сътрудничество със семействата им. Основава 
се на Национална основна учебна програма за 
предучилищна подготовка и е безплатно. 
Основно се провежда в дневни центрове, 190 
дни в годината, четири часа на ден. Дневният 
режим включва игра, физически дейности, 
учене, проучване, екпериментиране, 
придобиване на информация, решаване на 

проблеми. Родителите могат да се грижат за 
децата у дома или да избират място за дневни 
грижи или друга услуга за ранно образование, 
която отговаря на нуждите на семейството. 
.УЧИТЕЛИТЕ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ 

  Висококвалифицирани и компетентни 
професионалисти 
  Високо уважавани за това, че внасят 
подобрение в живота на младите хора, 
обществоето се отнася към тях с доверие 
  Автономия и свобода за учителите в 
класната стая (без инспекция, по-малко натиск) 
  Учителите имат голяма свобода да 
отговорят на нуждите на учениците, вземат 
решение как да им помогнат за да постигнат 
целите.   
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  Националната учебна програма включва целите и основното съдържание на 
различните учебни предмети, училищата и отделните райони създават свои 
собствени учебни планове.  

  Силна връзка с професионалния живот, повече от 95% от учителите 
принадлежат към учителския съюз 

 Учителите нямат право да се интересуват от местоработата на родителите и 
социалния им статус. 

 Учителите сключват договор за 1 учебна година, с възможно (или не) 
удължаване. 

 
           Иновативни подходи към преподаването 
             Innovative Approaches to Teaching 
             Прага, Чехия  29.09 – 02.11.2019г.  

Курсът „Иновативни подходи към преподаването” е практическо ръководство, 

което помага за подобряване на качеството и ефективността на учебния 
процес. Насърчаването на 
креативността, организирането на 
проекти, интегрирането на учениците 
от малцинствата или използването на 
ИКТ като средство за развиване на 
критично мислене са част от 
придобитите компетенции и умения от 
курса, който разширява  потенциала  
за преподаване и  мотивира 
учениците      
Модули на обучението 

• Умения от 21-ви век; 
• Развитие на критично и 

творческо мислене; 
• Обучение, основано на проучване, учене, 
базирано на задачите; 
• Проектиране, изпълнение и оценка на 
проект; 
• Използване на ИКТ инструменти за 
оценка; 
• Работа с мултикултурни класове/групи; 
• Адаптиране на учебните материали, 
съобразно нуждите на клас/група; 
• Метапознание;  
• ИКТ като средство за развитие на 
творческото и критичното мислене. 
Проектно-базирано обучение е метод на 
преподаване, при който учениците придобиват 
знания и умения, като работят за 
продължителен период от време, за да 
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проучат и отговорят на сложен въпрос, проблем или предизвикателство, които 
са свързани с реалния живот. Основни елементи за дизайн на проекта:  

• Ключови знания, разбиране и умения за успех: Проектът е фокусиран 
върху учебните цели, съдържание и умения на учениците, базирани на 
ДОС. Включва критично 
мислене/проблем, сътрудничество 
и самостоятелно управление. 

• Предизвикателни проблеми или 
въпроси: Проектът е в рамка от 
смислен проблем за решаване или 
въпрос, на който да се отговори. 

• Проучване: Учениците участват в 
продължителен процес на задаване 
на въпроси, проучване, намиране на 
ресурси и прилагане на 
информация, с цел решаване на 
проблема или намиране на отговор 
на въпрос на съответното ниво на предизвикателството. 

• Автентичност: Проектът се базира на контекста на реалния свят, задачи, 
инструменти, стандарти за качество, повлияни от проблеми в живота. 

• Избор: Учениците вземат  решения, как да работят и какво да създават. 
• Ученици и учители влияят върху процеса на учене, ефективността на 

проектните дейности, качеството на своя труд, трудности и начин за 
преодоляване 

• Критика и обратна връзка: Учениците дават, получават и използват 
обратна връзка, за да се подобри процеса на работа и изпълнение. 

• Краен продукт: Учениците представят публично своя проект, като 
обясняват и демонстрират крайния продукт извън класната стая. 
Методът „Шест мислещи шапки“ на Едуард де Боно провокира хората да 
мислят извън утвърдени 
мисловни  схеми, 
възприемайки шест отделни 
гледни точки, символизирани 
от шапка с определен цвят. 
На главата се слага 
(символично) една от 
шапките. След 
обмисляне/изчерпване на 
всички възможности чрез 
типа мислене, който 
символизира шапката, се 
преминава към шапка с нов 
цвят и т.н., до пълна ротация 
на всички шест шапки. 
Методът може да се използва по време на групови срещи и 
самостоятелно. Целта е да се стигне до по-задълбочено разбиране на 
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определен проблем, с което да бъде оптимизиран и процесът по вземане 
на решения. 

 
Жълтата шапка е свързана с логическо-позитивно 
мислене. Какви са силните страни и възможностите? 
Позитиви/ползи. 

 

 
Синята шапка е начин на мислене и поведение, при който 
ситуацията се контролира според обстоятелствата. 
Решение и контрол? Какво сме научили?  Какво следва? 

 
 

Черната шапка се свързва с логически-негативното. 
Какви са трудностите? Негативи/ критика. 

 

 
Зелената шапка - креативност и творческо мислене. 
Нови идеи? Нови възможности? Творчество? 

 

Бялата шапка е свързана с данните, информацията, 
символ на обективното мислене. Какво знаем и какво 
трябва да знаем? Как ще получим тази информация? 
Списък на всяка идея. 

 
 

Червената шапка се свързва с чувствата, емоциите и 
интуицията. /добри чувства/ Какви чувства изпитвам? 

 

Умения на 21 век 

• Финансова грамотност;   
• Здравна грамотност;  
• Екологична и гражданска грамотност; 
• Визуална грамотност;  
• Комуникация и сътрудничество; 
• Критично мислене и решаване 

на проблеми; 
• Креативност и иновации; 
• Умения за живот и кариера; 
• Лидерство и отговорност; 
• Производителност и отчетност; 
• Социални и междукултурни 

умения; 
• Медийна грамотност; 
• Информационна грамотност; 
• Технологична грамотност 
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„Особено важно е учителите да не гледат на уменията на 21-ви век като 
допълнителен „предмет“, а по-скоро като умения, които трябва да бъдат 
интегрирани във всички учебни програми!”        

Резултати от обучението 

 Повече знания и усъвършенствани умения за използване на различни 
иновативни методи и техники на преподаване  

 Повишени умения за използване на отворени и дигитални ресурси 

 Подобрени подходящи умения като: креативност, критично мислене, 
метапознание и други ключови компетенции чрез използване на 
иновативни методи на преподаване  

 По-широко разбиране и знания за практиките и системите за образование 
на различни страни. 

 Знания за организация и управление на учебна среда, ориентирана към 
детето.  
 

 
Творчество в преподаването и ученето чрез ИКТ. 
Дигитална класна стая“.  
Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital 
Classroom                 
Мадрид, Испания  26 - 30.11.2018 г.  

Информационните и комуникационните технологии все повече навлизат в 
нашето ежедневие. Благодарение на тях обществото се развива в положителна 
насока. Образователните технологии са свързани с техническите постижения, 
използвани в процеса на учене и преподаване, а именно ние – учителите, сме 
тези, които трябва ежедневно да надграждаме знанията си, за да можем да 
бъдем полезни, интересни и иновативни за нашите ученици. Използването на 
ИКТ в образователния процес има редица положителни черти:  
- повишаване интереса на децата чрез новости в досегашното им обучение;  
-  използване на по-достоверна и по-съвременна информация;  
- по-лесно провеждане на 
педагогическите ситуации;  
- разрешаване на организационни 
и съдържателни проблеми в 
различни образователни области; 
задържане вниманието на децата 
по-дълго време 
върху конкретната тема, чрез 
използването на различни ефекти 
и програми. 
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Основна задача на обучението 
е подпомагане  учителите за 
използване на иновативни 
начини, методи и средства на 
преподаване.  
Курсът е предназначен да 
помогне на учителите да 
използват използват ИКТ 
инструменти чрез Web 2.0, 
Социални мрежи, Blogging, 
Edmodo в ежедневната си 
работа по практичен и 
реалистичен начин. 

Цели на обучението: 

 Запознаване и използване на общата информация за ИКТ в различна 
възрастова група/клас 

 Предоставяне на практически идеи за включване и използване на 
иновативни технологии в ежедневната работа. 

 Определяне на предимствата и недостатъците при използването на ИКТ в 
класната стая;  

 Запознаване с текущите тенденции в Интернет пространството. 

 Обмяна на опит и добри практики сред учители от Европа. 

 Подобряване на уменията за работа в екип чрез използване на ИКТ; 

 Споделяне на добри практики в преподаването и ученето чрез 
използването на иновативни и интересни за учениците програми. 
Дигиталното обучение е интерактивно обучение, което се улеснява от 
технологията или от практически инструкции, които спомагат за ефективно 
използване на технологиите. Обхваща прилагането на широк спектър от 
практики, включително: смесено и виртуално обучение; обхваща или 
включва поне един или няколко от следните елементи или комбинация от 
тях: технологии в класната стая; електронни учебници; анализ на 
обучението с помощта на ИКТ; междудисциплинарно преподаване и 
обучение с помощта на облачно съдържание; геймификация; 
дистанционно обучение с присъствени срещи или изцяло дистанционно 
обучение; онлайн 
обучение и използване 
на отворени 
образователни ресурси.  

Участниците в курса се 
запознаха с добри практики 
на дигитална класна стая и 
иновативни методи на 
преподаване и учене, с Web 
2.0 инструменти, блоговете 
Blogger и Weebly, 
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образователната платформа Edmodo, Twitter, интерактивни приложения 
Plickers и Kahoot.  
Дигитална е класна стая, която разполага с дигитално табло за презентиране  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
на дигитални уроци, върху които посредством вградена технология, могат да се 
вмъкват  бележки и коментари, информация и задачи, които могат да бъдат 
изпратени като запис по електронен път към всеки ученик. Учениците трябва да 
разполагат със собствено устройство тип smartphone, tablet или notebook, които 
се превръщат в удобен за работа десктоп. Основната цел е учениците да могат 
да споделят своята работа както в класната стая, така и извън нея. 
Интерактивно обучение в класната стая 
Същност 
Предоставяне на решение за дигитална класна стая с включено внедряване на 
облачни технологии за преподаване. 
Предимства 

• Място за съхранение на файлове;  
• Възможност за създаване на онлайн тестове и анкети за минути;  
• Изпращане на тестовете и анкетите до всички;  
• Възможност за преглед и решаване на тест онлайн през компютър и през 

мобилно устройство;  
• Повишава имиджа на образователната институция;  
• Дава нов и модерен подход в получаването на знания, като същевременно 

подобрява комуникацията между преподаватели и обучаващи се по 
иновативен начин;  

• Инструменти за управление на работата за събирането на екипи, задачи, 
файлове и разговори на едно място;  

• Онлайн събрания без ограничения, незабавни съобщения, аудио, HD  
        видео и уеб конференции;  

• Защита на информацията, включително управление на правата и защита 
от загуба на данни за имейлите; 

• Бърза оценка на напредъка на учениците и получаване на обратна връзка 
с лесни за създаване тестове, анкети, проучвания, викторини и др.;  
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Интерактивни приложения 

 
е система за блогове, комбинация от софтуер и 
услуга за създаването и поддържането му.  
По време на курса се запознахме с 
образователните ползи и практическите 

стратегии за внедряване на Blogger в образованието:  
  Как да напишем ефективен блог; 
  Предимства за използването на Blogger в преподаването; 
  Как да използваме инструментите, с които разполага Blogger;  
  Как да използваме Blogger в класната стая. 

 
е услуга с помощта, на която може да се създаде 
сайт само за няколко минути, без да са 
необходими програмистки умения. Необходима 
е само регистрация. След това може да се 
избере шаблон, добавяне на елементи като 

текст, видео, аудио, флаш, изображение: форма за контакт, анкети, добавяне 
на страници, избор на домейн. 
 
 

е образователна платформа, която се използва 
за комуникация, сътрудничество и коучинг на 
училищата и учителите. Edmodo дава 
възможност на учителите да споделят 
съдържание, да разпространяват викторини, 

задачи и да управляват комуникацията с учениците си, колеги и родители. 
Учениците и родителите могат да се присъединят към платформата, само ако 
са поканени от учител.  
 

е безплатна социална мрежа и микро-
блог услуга, която позволява на потребителите 
да изпращат и четат статус съобщения, познати 
като туитове. Туитовете са текстово-базирани 
съобщения с размер до 140 символа, 

съхранявани в страницата с потребителския профил на автора им и изпращани 
към другите потребители –  
известни като последователи, които са се абонирали за тях. Изпращачът може 
да ограничи достъпа до статус съобщенията си до кръга от приятели или да 
позволи отворен достъп до тях. Туитовете могат да бъдат изпращани през уеб 
страницата на Twitter, през SMS или през приложения, написани от трети лица, 
с помощта на публикуваното от Twitter API. Услугата е достъпна безплатно през 
Интернет.  
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е приложение, което всеки учител може да 
използва в класната стая без да има таблет 
или компютър за всеки ученик. Приложението 
се използва за създаване на въпроси, на 
които учениците отговарят, с помощта на 

предварително разпечатани QR кодове.  
 

е онлайн платформа за интерактивно 
съдържание, в което може да се създават 
игрови упражнения с въпроси и отговори. 
Ролята на учениците е активно участие, с 
помощта на смартфон или таблет. Това дава 

възможност за активно ангажиране на всички ученици в класната стая. 
Ценното е, че учениците получават моментална обратна връзка за това дали 
отговорите им са верни.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резултати от обучението 
• Надградени знания и умения за използване на  технологии Web 2.0, 

блоговете Blogger и образователната платформа Edmodo; 
• Подобрени езикови компетенции. 
• Знания за иновативни методи, форми и средства за създаване на 

дигитална класна стая.  
• Обогатена практика за използване на иновативни технологии при 

преподаване.  
• Изготвена курсова работа, която е комбинация от теоретични и 

практически задачи, свързани със създаване на дигитална класна стая. 
• Предоставени материали, които подпомагат нашата работа при 

създаване на дигиталната класна стая. 
• Знания и умения за наличие на модерни технологии за достъп, 

манипулиране, създаване, анализиране, управление, съхраняване на 
информация, преподаване и учене. 
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Натрупаните знания, умения и впечатления: 
☼ дават възможност да постигнем 
качествени резултати на база нов 
опит, европейска квалификация, 
сътрудничество и връзка с 
образователни практики на други 
страни; 
☼ стимулират включване на нови 
аспекти, интегриране на добри 
практики и нови подходи за 
преподаване и учене;  
европейско измерение на нашата 
институция; 
  

 
☼ доставят удовлетвореност от 
работата, отвореност към 
модернизация на нашата детска 
градина; 
 
☼ вдъхновяват и насърчават 
колегията учители да приемат 
предизвикателството за промяна в 
начина на преподаване, за по-добро 
качество на образование за нашите 
деца;  
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