
Приобщаващо образование 
за създаване на STEM и професионални умения



гр. Шабла 
Асен Златаров�

01 С ромски произход – 42%

02 Български турски – 1%

03 Българи – 57%

Специфичен е съставът на учениците:

Това са деца с различна степен на социализация и личностно развитие. 

То е средищно училище.

Eдинственото  средно училище на територията
на Община Шабла.



Профил

Шабла е Черноморска община, 
разположена в най-източния граничен 
район на България с Румъния. 
Населението на общината  наброява  
– 4830 души.

Shabla



Проблем

Демографски причини

Безработица

Икономически  причини

Социални причини

Понижен стандарт на живот

. 

През последните години в СУ Асен Злaтаров се предлагат професионални паралелки, съобразени с 

характерните особености на района ни и нуждата от квалифицирана работна ръка, която  да 
запълни свободните позиции.



Професии

01
02

03
04

Професия:

Сътрудник в бизнес 
услуги

Професия:

Готвач

Професия:

Организация на туризма 
и свободното време

Професия:

Ресторантьор

Но със всяка година броят на учениците намалява по едни или други причини.
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ГлобализациятаГлобализацията

02. Признак02. Признак

04. Признак04. Признак

Екологизацията на дейностите.Екологизацията на дейностите.

03. Признак

Доминация на сектора на услугите.
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05. Признак05. Признак

Съвместяването на принципите на 
икономическа ефективност и 

социална солидарност..

Съвместяването на принципите на 
икономическа ефективност и 

социална солидарност..

Дигитализация

01. Признак

“Ние живеем в една нова икономика, 

захранвана от технологиите, зареждана 

от информацията и задвижвана от 

знанието.“

“Работата става все по-малко тежка 

физически и все по-отговорна в 

интелектуален аспект …”



• Пандемията от коронавирус промени из основи начина, по който живеем. 
• Oнлайн уроците станаха новото нормално. 

Какво се промени?

 Пандемията и свързаното с нея пълно 
или частично дистанционно обучение 
е сложно и предизвикателство за 
всички: ученици, учители, училищни 

ръководители и родители



 В света, в който 
живеем, 

технологиите са 
навсякъде и децата 

се адаптират към 
тях повече от всеки 

друг.

За разлика от 
учителите, 
учениците се 
отглеждат в 

дигитален свят.

 -Абсолютно 
естествено е 
учениците от 

всички възрасти 

да използват 
технологиите във 
всеки аспект от 

живота си.

Ето защо цифровите инструменти в 

класната стая стават все по-важни.

Предизвикателството – „Дигитален свят“



01

02

Simple Portfolio 

Presentation

Използването на облачни технологии,
онлайн преподаването и онлайн

оценяването ни провокираха да

преминем към въвеждане на нови

училищни политики, свързани с

проектно базираното обучение и

проблемно базиран подход

Да преминем към обучение от

разстояние в електронна среда за нас

не представляваше голяма трудност.



 Извлечените  поуки от опита по време на пандемията



Традиционните 
методи за 

преподаване вече 
преминават през 
трансформация, за 
да се адаптират 
към нуждите на 

учениците 
от 21-ви век

Необходимост от трансформация

Използването на 
технологии за 

обучение 
провокира 

любопитството на 
учениците, 

повишава тяхната 

ангажираност и 
води до по-добро 
учене и разбиране.

Днес те могат лесно 
да бъдат постигнати 
чрез използване на 

дигитални 
инструменти в 
класната стая.

Тези фактори са 
приоритет за 

всеки 
ефективен 
учител 



2

Се формира 

под влиянието 

на бързото 

развитие на 

технологиите. 

3

И справяне с  

намаляващото 

внимание на 

учениците. 

1

Прилагане на 

иновациите  за 

да се постигне 

приобщаване, 

достъпност и 

персонализация

4

Продължаваща 
промяна в 

традиционните 
модели на 

преподаване

Образование на бъдещето /Blended Learning/



Технологичните решения 

позволяват учебният процес да стане по по-креативен, ангажиращ 

и интересен за учениците. 

«Образованието, каквото го познаваме, никога няма да бъде същото» 



Основната цел 

• При създаването на преживявания чрез смесено обучение 
трябва да подготвим учениците с умения за критично мислене

• за да разбират цифровата безопасност,

• и да разчитат цифровите медии,

• както и с технологични умения за работа в съществуващите или 
в нововъзникващи цифрови сфери, 

• включително в индустрията на изкуствения интелект и данните. 

Креативността на учителите е много важна при смесеното обучение.

Създаване на дигитални библиотеки с технологии 

Акцент 



Интегриране 



STEM

обучение

STEM подход и 
методи

STEM
технологии

STEM

предприемачество

Digital STEM
Проблемно

и 

Проектно базирано

обучение

LEGO
роботика

Обърната 
класна 
стая

Технологии и игри 
във формално и неформално обучение 

В часовете за по-добро професионално 
образование отговарящо на пазара на труда.



Проблемно и проектно базирано обучение в 
електронна среда



Проблемно-базирано обучение и създаване на решение

Работа в екип:

Проблем: Голям % от учениците не обичат математиката, наблюденията от страна на учители, родители, общественост, че учениците
постъпвайки в 5 клас, не могат да умножават и делят, което води до задълбочаване на този проблем, а в последствие това рефлектира и
върху знанията в по-горните класове.

Как бихте решили този проблем - Използвайки, знанията по компютърно моделиране, информационни технологи, математика, 

чужди езици, български език и др.:

ПБО е ориентирано към учениците, в контекст на казус и учебен сценарий

Компютърно моделиране Игровизацията

Изкуствен интелект



Екип 1: Кремена Димитрова, Деница Вълчанова, Теодора Костова – 7 клас



Решение на Екип 5: Лиана Ангелова, Пламена Господинова, Стоян Георгиев- 7 клас



Бинарен урок чрез проектно-базирано обучение по 
Биология и ИТ – 7 клас

Правят избор на тема от предложените:

1.Проектиране и аранжиране на градски пространства. 

Възможност за експериментиране в двора на училище като 

среда за рекреация.

2.Зеленчуковата градина в помощ на нашето домакинство

3.Билковата градина-здраве и начин на приложение

Работа в екип: 
 Разпределяне на ролите в екипа 

 Ангажиране с проучване на информация по поставената тема 

 Наблюдават, отговарят на въпроси, генерират хипотези. 

 Експериментират чрез скица, измервания, които се нанасят върху нея 

 Извличане на най-важната информация в подкрепа на идейния проект. 

 Проектиране – чрез творческо въображение, избор на подходящи 

растения от различни групи 

 Възможности за развитие и надграждане в бъдеще 

 Избор на технологични решения за създаване на дигитален проект –

онлайн платформи, софтуер за текстообработка, компютърна 

графика, видео и звук, презентация и др. 

 Презентирате на проекта



SPIKE Prime LEGO® Education

Как спомага LEGO EDUCATION?

Физически умения:

Когнитивни умения:

Емоционални умения:

Креативни умения:

Социални  умения:



План за действие:

• Задача се изпълнява  по двама:

• Разпределят си  ролите на кандидата за 
работа и интервюиращия служител на 

фирмата.

• Всяка роля има определени задачи и 

изисквания, които трябва да се изпълнят в 
срок.

• Избор на  подходящи декори, близки до 

реалната среда.

Развиване на умения като:

*Критично мислене и решаване на 

проблем;
*Работа в екип:

*Креативност;

*Лидерство;

*Любознателност;
*Умения с ИКТ;

*Четене и анализиране на информация

Ролева игра  
«Избор на работна позиция и  

подготовка за интервю»

• Проиграна в дистанционна и учебна среда 

с отчитане на предимства и недостатъци.

Предприемачество-9 клас



Създаване на дигитално съдържание в часовете по професионална подготовка:

• Рекламни материали
• Постери

• Каталози

• Уеб сайтове
• Видео филми

• 3Д макети
• Информационни системи

• Приложения

• Електронни книги



Приобщаване и организационна среда на деца със 
специални образователни потребности (СОП)



в СУ „Асен Златаров“ 



Резултати от работата в УТФ 

Reducing Upper Secondary ESL with Practice Enterprise" 
(RUSESL)

 



Динамичната същност 

на съвременните 

трудови пазари и 

взаимоотношения 

повишава 

необходимостта от 

гъвкави млади кадри, 

които да умеят да 

решават ежедневно 

казуси от различен 

характер, да мислят 

критично и креативно, 

да умеят да бъдат 

лидери, да знаят как да 

управляват времето и 

да спазват срокове, как 

да носят отговорност и 

да работят в екип.

Динамичната същност 

на съвременните 

трудови пазари и 

взаимоотношения 

повишава 

необходимостта от 

гъвкави млади кадри, 

които да умеят да 

решават ежедневно 

казуси от различен 

характер, да мислят 

критично и креативно, 

да умеят да бъдат 

лидери, да знаят как да 

управляват времето и 

да спазват срокове, как 

да носят отговорност и 

да работят в екип.



Йорданка Атанасова
учител по Информационни технологии, Икономически дисциплини и Туризъм
СУ „Асен Златаров“ – град Шабла


