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ИнтерактивностИнтерактивност

�� ИнтерактивносттаИнтерактивността катокато терминтермин сесе появявапоявява заза
първипърви пътпът вв социалнатасоциалната психологияпсихология ии сесе свързвасвързва сс
взаимодействиетовзаимодействието междумежду двадва илиили повечеповече индивидаиндивида ии
възникващитевъзникващите уу тяхтях вследствиевследствие нана товатова
взаимодействиевзаимодействие променипромени вв поведениетоповедението ии нагласитенагласите. . 

�� ИнтерактивносттаИнтерактивността „„сесе отнасяотнася додо взаимодействиетовзаимодействието
междумежду обучаващобучаващ ии обучаванобучаван, , кактокакто ии междумежду самитесамите
учащиучащи илиили вв попо--широкширок смисълсмисъл –– междумежду членоветечленовете нана
еднаедна учебнаучебна ((работнаработна) ) групагрупа. . ТяТя предполагапредполага
наличиетоналичието нана интерактивниинтерактивни уменияумения –– терминтермин, , 
използванизползван заза характеристикахарактеристика нана уменияумения, , отнасящиотнасящи сесе
додо личнаталичната ефективностефективност, , взаимоотношениятавзаимоотношенията човекчовек ––
човекчовек, , човекчовек -- групагрупа..”” ((ГюроваГюрова, 2006, , 2006, сс.40).40)



ИнтерактивнитеИнтерактивните методиметоди

�� ИнтерактивнитеИнтерактивните методиметоди изискватизискват партньорскипартньорски
взаимоотношениявзаимоотношения, , диалоговдиалогов видвид комуникациякомуникация
((нана базатабазата нана предварителнопредварително уточнениуточнени
договореностидоговорености ии процедурипроцедури) ) междумежду самитесамите
учащиучащи, , междумежду учащитеучащите ии интерактивнатаинтерактивната
мултимедиямултимедия, , междумежду ачащитеачащите ии обучаващияобучаващия. . ВВ
резултатрезултат нана взаимодействиетовзаимодействието ее възможновъзможно
повлияванеповлияване, , обогатяванеобогатяване ии //илиили промянапромяна нана
първоначалнотопървоначалното мнениемнение ии позицияпозиция попо
определенопределен въпросвъпрос ии припри дветедвете странистрани, , 
участващиучастващи въввъв взаимодействиетовзаимодействието ((обучаваниобучавани
ии обучаващобучаващ). ). 



ИнтерактивниИнтерактивни методиметоди ии техникитехники

�� РазличаватРазличават сесе вв зависимостзависимост отот целитецелите, , заза коитокоито сесе прилагатприлагат ии
времетовремето, , коетокоето отнематотнемат. . ЕднаЕдна ии същасъща дейностдейност илиили действиедействие
можеможе дада сесе определиопредели илиили катокато методметод, , илиили катокато техникатехника. . КогатоКогато
говоримговорим заза методметод, , имамеимаме предвидпредвид начинначин нана действиедействие илиили
дейностдейност заза постиганепостигане нана определенаопределена целцел, , койтокойто изискваизисква повечеповече
времевреме. . 

�� АА техникататехниката отнемаотнема попо--малкамалка частчаст отот времетовремето нана занятиетозанятието
((напримернапример, , техникитетехниките заза запознанствозапознанство –– ““визиткавизитка””, , ““изиграванеизиграване
нана иметоимето””;  ;  заза стопяванестопяване//разчупванеразчупване нана ледоветеледовете ((““влизаневлизане вв
другадруга идентичностидентичност”” –– ““вв кожатакожата нана другиядругия””, , ““вв обувкитеобувките нана
другиядругия””); ); заза сработванесработване нана групатагрупата, , заза обобщаванеобобщаване ((““ТритеТрите
важниважни неанеа, , коитокоито научихнаучих днесднес””). ). ТехникатаТехниката можеможе дада бъдебъде ии частчаст
отот методметод ((напримернапример, , мозъчнамозъчна атакаатака катокато стартовстартов елементелемент нана
методаметода панелнапанелна дискусиядискусия илиили методаметода нана сюжетнитесюжетните линиилинии
((методметод заза колективноколективно написваненаписване нана съчинениесъчинение) ) ии прпр..



ИнтерактивниИнтерактивни методиметоди ии техникитехники --
видовевидове

�� ИнтерактивнитеИнтерактивните методиметоди ии техникитехники споредспоред ВяраВяра ГюроваГюрова ((ГюроваГюрова, 2006, , 2006, сс.47.47--67)67)
саса::

�� SWOTSWOT-- анализанализ;;
�� ПирамидаПирамида;;
�� СветкавицаСветкавица;;
�� МозъчнаМозъчна атакаатака;;
�� ЗаписванеЗаписване нана идеиидеи;;
�� ЛавинаЛавина;;
�� ЗавъртанеЗавъртане;;
�� СъчиненияСъчинения;;
�� ПанелнаПанелна дискусиядискусия;;
�� СветофарСветофар;;
�� АквариумАквариум;;
�� МозъчниМозъчни картикарти;;
�� РисуванеРисуване нана идеяидея;;
�� РолевиРолеви игриигри;;
�� СимулационниСимулационни;;
�� СитуационниСитуационни ии дрдр. . 



SWOTSWOT--АНАЛИЗАНАЛИЗ

�� ТоваТова ее методметод//техникатехника заза самодиагностикасамодиагностика ии диагностикадиагностика. . 
НаименованиетоНаименованието муму ее абревиатураабревиатура отот първитепървите буквибукви нана
английскитеанглийските наименованиянаименования нана изследванитеизследваните характеристикихарактеристики: : 
СилниСилни странистрани ((StrenghtsStrenghts); ); СлабиСлаби странистрани ((WeaknessWeakness); ); 
ВъзможностиВъзможности ((OpportunitiesOpportunities); ); СтраховеСтрахове илиили
заплахизаплахи//опасенияопасения ((ThreatsThreats).).

�� МетодътМетодът можеможе дада сесе използваизползва кактокакто сс конкретнаконкретна учебнаучебна целцел, , 
такатака ии заза диагностикадиагностика ии самодиагностикасамодиагностика..

�� МожеМоже дада сесе използваизползва ии припри ролевитеролевите игриигри, , заза дада сесе откроятоткроят
характеристикитехарактеристиките нана отделнитеотделните ролироли. . МожеМоже дада бъдебъде ии стартовстартов
методметод нана другидруги методиметоди –– пирамидапирамида, , лавиналавина, , панелнапанелна дискусиядискусия. . ВВ
тозитози случайслучай сесе използваизползва катокато техникатехника..

�� ДопусканиДопускани грешкигрешки припри използванеизползване нана методаметода: : неопределяненеопределяне нана
времевреме заза изпълнениеизпълнение нана отделнитеотделните етапиетапи нана задачатазадачата; ; неточнонеточно
определеноопределено времевреме заза изпълнениеизпълнение нана задачатазадачата; ; неуточняваненеуточняване нана
брояброя нана характеристикитехарактеристиките заза анализанализ; ; определянеопределяне нана прекаленопрекалено
голямголям бройброй характеристикихарактеристики..



ПирамидаПирамида
�� МетодМетод заза събиранесъбиране нана информацияинформация, , резултатрезултат отот индивидуалнатаиндивидуалната работаработа, , работаработа

вв двойкадвойка, , четворкачетворка, , осмицаосмица ии тт..нн. . ТТ..ее. . броятброят нана членоветечленовете нана всякавсяка следващаследваща
групагрупа нарастванараства вв геометричнагеометрична прогресияпрогресия. . ЦелтаЦелта ее дада сесе осмисляосмисля информацияинформация ии
дада сесе достигадостига додо конкретниконкретни обобщенияобобщения чрезчрез обединяванеобединяване околооколо приемливоприемливо заза
всичкивсички мнениемнение. . ИзползваИзползва сесе следнатаследната методикаметодика::

�� ПървоПърво –– самостоятелносамостоятелно отбелязванеотбелязване нана характеристикитехарактеристиките, , коитокоито всекивсеки ученикученик
преценявапреценява катокато важниважни. . ПоПо желаниежелание някоинякои ((илиили всичкивсички ученициученици) ) споделятсподелят додо
каквикакви заключениязаключения саса достигналидостигнали..

�� ВтороВторо –– обсъжданеобсъждане попо двойкидвойки ии обединяванеобединяване нана двойкатадвойката околооколо общообщо мнениемнение, , 
коетокоето нене ее задължителнозадължително дада съвпадасъвпада сс индивидуалнотоиндивидуалното мнениемнение нана отделнитеотделните
участнициучастници. . ПоПо желаниежелание нана двойкитедвойките някоинякои отот тяхтях ((илиили всичкитевсичките) ) споделятсподелят
заключениятазаключенията сиси..

�� ТретоТрето -- обсъжданеобсъждане вв четворкичетворки ии търсенетърсене нана общотообщото заза всякавсяка етворкаетворка мнениемнение. . 
ГоворителГоворител нана всякавсяка четворкачетворка огласяваогласява общотообщото мнениемнение предпред всичкивсички..

�� ЧетвъртоЧетвърто –– обсъжданеобсъждане вв осмициосмици. . ГворителГворител нана всякавсяка осмицаосмица огласяваогласява общотообщото
мнениемнение предпред всичкивсички..

�� ПетоПето –– формиранеформиране нана дведве големиголеми групигрупи. . МожеМоже дада сесе нарушинаруши принципътпринципът нана
геометричнатагеометричната прогресияпрогресия, , тъйтъй катокато класоветекласовете саса сс различенразличен бройброй ученициученици ии нене
бивабива никойникой дада отпаднеотпадне. . ЗатоваЗатова вместовместо дведве групигрупи попо 16 16 ученициученици, , можеможе дада саса дведве
групигрупи попо 14 14 илиили 17 (17 (илиили другдруг бройброй).).ТезиТези дведве групигрупи записватзаписват нана дъскатадъската илиили нана
флипчартфлипчарт мнениетомнението нана своитесвоите групигрупи..

�� ПоследенПоследен етапетап –– сравняванесравняване нана записанитезаписаните мнениямнения нана дветедвете подгрупиподгрупи отот
учителяучителя..

�� НайНай--честочесто допусканидопускани грешкигрешки: : изборизбор нана неподходящанеподходяща тематема ((прекаленопрекалено широкаширока; ; 
изискващаизискваща еднозначенеднозначен отговоротговор); ); неподходящонеподходящо определеноопределено времевреме заза отделнитеотделните
етапиетапи ((еднаквоеднакво заза всекивсеки етапетап; ; прекаленопрекалено краткократко илиили прекаленопрекалено дългодълго времевреме заза
дадендаден етапетап, , ии прпр.)..).



СветкавицаСветкавица
�� МетодМетод, , койтокойто можеможе дада сесе използваизползва кактокакто катокато методметод//техникатехника заза

запознанствозапознанство, , заза ““разсънванеразсънване”” нана класакласа вв началотоначалото нана часачаса, , такатака ии заза
бързабърза проверкапроверка нана знаниятазнанията илиили отношениетоотношението нана ученицитеучениците къмкъм дадендаден
проблемпроблем. . НеобходимНеобходим ее подходящподходящ предметпредмет –– леклек, , мекмек ии удобенудобен заза
хвърлянехвърляне..

�� ПриПри запознанствозапознанство, , когатокогато предметътпредметът ее хвърленхвърлен къмкъм някогонякого, , тойтой трябватрябва
дада сесе представипредстави, , съгласносъгласно указаниятауказанията. . СледСлед товатова предметътпредметът сесе връщавръща
нана водещияводещия илиили къмкъм някогонякого отот останалитеостаналите участнициучастници..

�� СС учебнаучебна целцел учителятучителят внезапновнезапно хвърляхвърля предметапредмета къмкъм определенопределен
ученикученик, , катокато задавазадава въпросвъпрос, , койтокойто изискваизисква бързбърз ии кратъккратък отговоротговор
((НапримерНапример: : КолкоКолко ее 5 5 попо 3? 3? ВВ коякоя годинагодина ее избухналоизбухнало АприлскотоАприлското
въстаниевъстание?) ?) ТакаТака учителятучителят бързобързо проверявапроверява знаниятазнанията нана ученицитеучениците. . 
ВаженВажен ее ефектътефектът нана изненадатаизненадата –– именаимена нене сесе съобщаватсъобщават..

�� НайНай--честочесто срещанисрещани методическиметодически грешкигрешки: : използванеизползване нана отворениотворени
въпросивъпроси, , коитокоито предполагатпредполагат попо--дългодълго обмислянеобмисляне нана отговораотговора ((ЗащоЗащо
мигриратмигрират птицитептиците?); ?); ПредварителноПредварително информиранеинформиране нана ученицитеучениците заза
изполванеизполване нана методаметода ии неговатанеговата целцел ((СегаСега щеще поговоримпоговорим заза таблицататаблицата
заза умножениеумножение……); ); НазоваванеНазоваване нана иметоимето ((ИванеИване, , когакога избухваизбухва рускоруско--
турскататурската войнавойна?); ?); изборизбор нана неподходящнеподходящ предметпредмет ((тебеширтебешир, , голямаголяма
тежкатежка топкатопка, , предметпредмет сс ръбоверъбове ии прпр.);.);



МозъчнаМозъчна атакаатака ((БрейнстормингБрейнсторминг))
�� ЕдинЕдин отот найнай--популярнитепопулярните методиметоди заза намираненамиране нана решениерешение чрезчрез безкритичнобезкритично представянепредставяне нана

различниразлични мнениямнения –– ““генериранегенериране нана идеиидеи””. . КатоКато техникатехника мозъчнатамозъчната атакаатака можеможе дада сесе
използваизползва заза бързобързо провокиранепровокиране нана асоциацииасоциации попо даденададена тематема заза краткократко времевреме –– отот 1 1 додо 5 5 
минутиминути. . УчиелятУчиелят записвазаписва асоциациитеасоциациите нана флипчартфлипчарт илиили нана дъскатадъската. . СледСлед товатова думитедумите
асоциацииасоциации сесе използватизползват заза различниразлични целицели: : заза обобщаванеобобщаване мнениетомнението нана класакласа; ; катокато опорниопорни
думидуми заза написваненаписване илиили устноустно създаванесъздаване нана съчинениесъчинение ((свободенсвободен тексттекст); ); заза изработванеизработване нана
мрежамрежа отот понятияпонятия; ; заза изработванеизработване нана мозъчнимозъчни картикарти, , ии прпр. . ВажнотоВажното ее думитедумите дада сесе
използватизползват..

�� КатоКато методметод мозъчнатамозъчната атакаатака можеможе дада отнемеотнеме цялцял часчас илиили повечеповече. . ПринципътПринципът ее същиятсъщият. . 
ВсекиВсеки имаима правоправо дада развиеразвие своятасвоята идеяидея, , независимонезависимо отот товатова колкоколко страннастранна ии неприемливанеприемлива
изглеждаизглежда заза останалитеостаналите. . НикойНикой нене прекъсвапрекъсва говорещияговорещия, , нене гого репликирарепликира, , нене гого критикувакритикува. . 
СледСлед представянепредставяне нана различнитеразличните индивидуалнииндивидуални мнениямнения можеможе дада сесе потърсипотърси приемливотоприемливото заза
всичкивсички решениерешение, , чрезчрез сравняванесравняване нана различнитеразличните мнениямнения..

ОсновниОсновни методическиметодически стъпкистъпки заза реализиранереализиране нана мозъчнатамозъчната атакаатака катокато методметод::
�� ПървоПърво –– предварителнопредварително обмислянеобмисляне отот учителяучителя нана въпросавъпроса, , попо койтокойто щеще сесе правиправи мозъчнамозъчна

атакаатака; ; 
�� ВтороВторо –– подготовкаподготовка анан помощнипомощни материалиматериали –– хартияхартия, , химикалхимикал, , маркеримаркери;;
�� ТретоТрето –– уточняванеуточняване нана времетовремето заза записванезаписване нана идеитеидеите;;
�� ЧетвъртоЧетвърто –– индивидуалноиндивидуално представянепредставяне нана всякавсяка идеяидея;;
�� ПетоПето –– коментаркоментар ((нене критикуванекритикуване) ) нана отделнитеотделните идеиидеи;;
�� ШестоШесто –– вземаневземане нана решениерешение..
�� НайНай--честочесто срещанисрещани методическиметодически грешкигрешки: : определянеопределяне нана порядъкпорядък нана изказващитеизказващите сесе; ; 

подмянаподмяна нана асоциациитеасоциациите сс обясненияобяснения ((ЗащоЗащо мислишмислиш точноточно такатака?); ?); критикуванекритикуване, , оспорванеоспорване
ии иронизиранеиронизиране нана чуждочуждо мнениемнение; ; допусканедопускане нана конфликтконфликт нана интересиинтереси припри вземаневземане нана
решениерешение..



ЗаписванеЗаписване нана идеиидеи
((БрейнрайтингБрейнрайтинг))

�� ВариантВариант ее нана мозъчнамозъчна атакаатака. . ИзискваИзисква многомного времевреме. . ОсновнаОсновна целцел –– активноактивно
включваневключване нана всичкивсички ученициученици вв учебнияучебния процеспроцес, , чрезчрез коетокоето сесе постигапостига ученеучене отот
опитаопита нана другитедругите. . МетодътМетодът позволявапозволява вв единедин учебенучебен часчас дада сесе анализиратанализират ии
обобщятобобщят голямголям бройброй въпросивъпроси. . ПодходящПодходящ заза обобщителниобобщителни уроциуроци..

МетодическиМетодически стъпкистъпки::
�� ПървоПърво –– предварителнопредварително обмислянеобмисляне отот учителяучителя нана въпросвъпрос заза всекивсеки ученикученик;;
�� ВтороВторо –– подготовкаподготовка нана помощнипомощни материалиматериали ((хартияхартия, , химикалихимикали, , маркеримаркери););
�� ТретоТрето –– инструктиранеинструктиране нана ученицитеучениците относноотносно процедуратапроцедурата заза устноустно илиили писменописмено

събиранесъбиране нана мнениямнения ((интервюиранеинтервюиране, , записванезаписване нана необходимиянеобходимия бройброй мнениямнения
безбез коментаркоментар нана листалиста нана всекивсеки ученикученик););

�� ЧетвъртоЧетвърто –– уточняванеуточняване нана времетовремето заза записванезаписване нана идеитеидеите;;
�� ПетоПето –– анализанализ ии обобщаванеобобщаване нана събранитесъбраните идеиидеи отот всекивсеки ученикученик ((индивидуалнаиндивидуална

работаработа););
�� ШестоШесто –– представянепредставяне отот всекивсеки ученикученик нана обобщенияобобщения отговоротговор неговиянеговия въпросвъпрос ии

възможноствъзможност заза допълванедопълване отот странастрана нана останалитеостаналите ученициученици;;
�� СедмоСедмо –– коментаркоментар ((обобщениеобобщение) ) отот учителяучителя илиили нана ученикученик ((попо желаниежелание).).
МетодътМетодът позволявапозволява дада сесе перодолеятперодолеят бариеритебариерите вв общуванетообщуването междумежду ученицитеучениците ии

страхастраха отот изпитванеизпитване..УчителятУчителят можеможе дада поставипостави оценкиоценки нана всичкивсички ученициученици..
НайНай--честочесто срещанисрещани методическиметодически грешкигрешки: : поставянепоставяне нана единедин ии същисъщи въпросвъпрос нана

всичкивсички ученициученици; ; неяснинеясни инструкцииинструкции относноотносно времетовремето ии процедуратапроцедурата заза съберанесъберане
нана мнениямнения; ; неточнонеточно формулираниформулирани въпросивъпроси ии реторичниреторични въпросивъпроси; ; неизлушваненеизлушване
нана всичкивсички ученициученици порадипоради липсалипса нана времевреме; ; спестяванеспестяване нана обобщениетообобщението накраянакрая ии
прпр..



ЛавинаЛавина ((СнежнаСнежна топкатопка))

�� МетодМетод//техникатехника заза събиранесъбиране нана информацияинформация ““чрезчрез натрупваненатрупване””. . МожеМоже
дада сесе приложиприложи устноустно илиили писменописмено. . ПриПри писменатаписмената формаформа вв началотоначалото нана
листлист сесе написванаписва въпросвъпрос илиили проблемпроблем. . ЛистътЛистът преминавапреминава презпрез всичкивсички
ученициученици ии тете трябватрябва дада напишатнапишат мнениетомнението сиси. . ЕдинЕдин отот вариантитевариантите ее
всекивсеки, , койтокойто записвазаписва мнениетомнението сиси, , дада гого закривазакрива съссъс загъванезагъване нана листалиста, , 
заза дада нене сесе виждавижда отот останалитеостаналите. . НакраяНакрая последниятпоследният писалписал илиили
учителятучителят прочитапрочита информациятаинформацията, , събранасъбрана чрезчрез лавинаталавината. . ПриПри устнатаустната
формаформа всекивсеки участникучастник ((обикновенообикновено вв предварителнопредварително уточненауточнена
последователностпоследователност) ) давадава мнениетомнението сиси попо поставенияпоставения въпросвъпрос, , катокато можеможе
дада сесе поставипостави изискванетоизискването дада нене сесе повтарятповтарят вечевече казаниказани нещанеща..

�� НайНай--честочесто срещанисрещани методическиметодически грешкигрешки: : изборизбор нана въпросвъпрос сс еднозначенеднозначен
илиили алтернативеналтернативен отговоротговор; ; неподходящонеподходящо организиранаорганизирана процедурапроцедура заза
попълванепопълване нана листалиста сс мнениямнения припри писменатаписмената формаформа нана методаметода..

�� ВреметоВремето заза попълванепопълване зависизависи отот брояброя нана ученицитеучениците ии спецификатаспецификата нана
поставенияпоставения въпросвъпрос..



ЗавъртанеЗавъртане//КръгКръг

�� МожеМоже дада сесе приемеприеме ии катокато вариантвариант нана устноустно проведенапроведена лавиналавина. . 
ВсекиВсеки участникучастник казваказва мнениетомнението сиси, , започвайкизапочвайки сс повтарянеповтаряне нана
уточненауточнена заза всичкивсички фразафраза ((СпоредСпоред менемене ВеликатаВеликата френскафренска
буржоазнабуржоазна революцияреволюция ее събитиесъбитие, , коетокоето...). ...). МногоМного близъкблизък додо
тозитози методметод ее ““МетодътМетодът нана незавършенитенезавършените изреченияизречения””, , койтокойто сесе
използваизползва катокато диагностичендиагностичен, , когатокогато сесе изследватизследват
междуличностнимеждуличностни взаимоотношениявзаимоотношения, , нагласинагласи ии ценностиценности..

�� ПодходящПодходящ ее заза бързабърза проверкапроверка нана базовибазови знаниязнания ии заза
обобщаванеобобщаване нана спецификатаспецификата нана различнитеразличните явленияявления..

�� НайНай--честочесто срещанисрещани методическиметодически грешкигрешки: : пропусканепропускане нана
встъпителнатавстъпителната фразафраза; ; нарушаваненарушаване последователносттапоследователността нана
изказващитеизказващите сесе..



СъчиненияСъчинения
�� МногоМного честочесто думитедумите--асоциацииасоциации отот мозъчнатамозъчната атакаатака сесе използватизползват

катокато основаоснова заза различниразлични писмениписмени ии//илиили устниустни съчинениясъчинения::

�� СъчиненияСъчинения попо опорниопорни думидуми –– тете сесе свързватсвързват вв тексттекст
((последователнопоследователно –– вв редареда, , вв койтокойто саса ““излезлиизлезли”” ии саса записанизаписани
припри мозъчнатамозъчната атакаатака; ; презпрез еднаедна думадума; ; чрезчрез свободносвободно
комбиниранекомбиниране нана отделнитеотделните думидуми););

�� МетодМетод нана сюжетнитесюжетните линиилинии –– подходящподходящ кактокакто заза писанеписане нана
ученическиученически съчинениясъчинения, , такатака ии заза научнинаучни статиистатии. . ОпределяОпределя сесе
темататемата нана съчинениетосъчинението, , послепосле сесе решаватрешават сюжетнитесюжетните линиилинии, , 
действащитедействащите лицалица, , мястотомястото ии времетовремето нана събитиетосъбитието. . СледваСледва
мозъчнамозъчна атакаатака вв рамкитерамките нана 11--2 2 минутиминути попо всякавсяка сюжетнасюжетна
линиялиния. . ДумитеДумите, , записанизаписани припри мозъчнатамозъчната атакаатака, , сесе свързватсвързват вв
изреченияизречения. . ЕдинЕдин отот ученицитеучениците записвазаписва последователнопоследователно
предлаганитепредлаганите отот съученицитесъучениците муму изреченияизречения. . ЗаписващиятЗаписващият
прочитапрочита текстатекста накраянакрая..



СъчиненияСъчинения

�� СвободенСвободен тексттекст –– методметод, , използванизползван вв педагогикатапедагогиката отот
СелестенСелестен ФренеФрене ((вв началотоначалото нана всекивсеки денден каралкарал ученицитеучениците дада
разказватразказват каквокакво интересноинтересно имим сесе ее случилослучило въввъв времетовремето, , когатокогато
нене саса билибили нана училищеучилище отот предходнияпредходния денден додо началотоначалото нана
следващияследващия. . СледСлед товатова децатадецата избиралиизбирали еднаедна отот историитеисториите ии
пишелипишели новнов вариантвариант попо неянея. . ПоПо--къснокъсно тозитози методметод търпитърпи
променипромени –– всекивсеки пишелпишел попо историяистория, , коятокоято муму харесвахаресва; ; самосамо
отделниотделни ученициученици пишелипишели свободенсвободен тексттекст попо общаобща идеяидея, , аа
отделниотделни децадеца –– попо собственасобствена идеяидея). ). СъвременниятСъвременният вариантвариант ––
свободнитесвободните текстоветекстове саса творческитворчески съчинениясъчинения нана децатадецата попо
избранаизбрана отот тяхтях тематема илиили попо тематема, , зададеназададена отот учителяучителя. . 

�� СъчинениятаСъчиненията можеможе дада бъдатбъдат резултатрезултат отот индивидуалнаиндивидуална, , груповагрупова
илиили колективнаколективна задачазадача..



ПанелнаПанелна дискусиядискусия

�� МетодМетод заза обменобмен нана мнениямнения ии търсенетърсене нана решениярешения попо сложенсложен
((комплексенкомплексен) ) проблемпроблем ((напримернапример: : ВторатаВтората световнасветовна войнавойна). ). РаботиРаботи сесе
вв подгрупиподгрупи, , катокато всякавсяка отот тяхтях получаваполучава специфичнаспецифична задачазадача –– частчаст отот
общияобщия проблемпроблем. . РешениетоРешението нана общияобщия проблемпроблем ее сборсбор отот отделнитеотделните
решениярешения нана проблемитепроблемите вв подгрупитеподгрупите..

�� МетодическиМетодически стъпкистъпки: : изборизбор нана подходящподходящ проблемпроблем; ; определянеопределяне нана
подпроблемитеподпроблемите; ; формиранеформиране нана подгрупитеподгрупите, , разпределянеразпределяне нана ролитеролите ии
нана подпроблемитеподпроблемите; ; инструктиранеинструктиране относноотносно процедуратапроцедурата заза обсъжданеобсъждане, , 
отразяванеотразяване ии представянепредставяне нана резултатитерезултатите; ; дискусиидискусии вв подгрупитеподгрупите; ; 
представянепредставяне нана резултатитерезултатите чрезчрез говорителговорител; ; обобщаванеобобщаване нана крайниякрайния
резултатрезултат нана дъскатадъската илиили нана постерпостер отот учителяучителя илиили отот ученикученик..

�� НайНай--честочесто срещанисрещани методическиметодически грешкигрешки: : определянеопределяне нана неравностойнинеравностойни
подпроблемиподпроблеми; ; недобренедобре разграничениразграничени подпроблемиподпроблеми; ; недостатъчнонедостатъчно
времевреме заза дискусиитедискусиите вв подгрупитеподгрупите, , неподходящонеподходящо формираниформирани групигрупи; ; 
недобронедобро управлениеуправление нана времетовремето..



СветофарСветофар

�� МетодМетод заза разпределянеразпределяне ((групиранегрупиране) ) нана информацияинформация –– предварителнопредварително
зададеназададена илиили предложенапредложена отот ученицитеучениците ии учителяучителя. . ВодещоВодещо ее
насочванетонасочването нана вниманиетовниманието къмкъм конкретниконкретни действиядействия, , обусловениобусловени отот
тритетрите цвятацвята нана сфетофарасфетофара. . МетодътМетодът можеможе дада сесе използваизползва заза оценяванеоценяване
степентастепента нана вярноствярност нана представенапредставена отот ученикученик информацияинформация ((ученициученици
оценяватоценяват ученициученици –– веренверен отговоротговор –– зеленозелено, , грешенгрешен –– червеночервено, , 
непъленнепълен -- жълтожълто).).

�� МетодическиМетодически стъпкистъпки: : изработванеизработване нана правилаправила; ; подготовкаподготовка нана
раздавателенраздавателен материалматериал; ; формиранеформиране нана групигрупи ии инструктажинструктаж заза груповагрупова
работаработа; ; работаработа вв подгрупиподгрупи; ; представянепредставяне ии аргументиранеаргументиране нана
резултатитерезултатите; ; обобщениеобобщение..

�� НайНай--честочесто срещанисрещани методическиметодически грешкигрешки: : разминаванеразминаване междумежду цветацвета нана
светофарасветофара ии зададенотозададеното посланиепослание;  ;  неточнонеточно формулираниформулирани правилаправила; ; 
нефиксиранонефиксирано времевреме заза работаработа вв подгрупитеподгрупите;  ;  четенечетене нана правилатаправилата отот
учителяучителя ((попо--добредобре ее дада саса написанинаписани нана постерпостер илиили нана дъскатадъската) ) заза всякавсяка
подгрупаподгрупа..



АквариумАквариум ((фишбоулингфишбоулинг –– ““бързобързо
движениедвижение нана рибариба вв купакупа””))

�� МетодМетод заза постиганепостигане нана бързобързо решениерешение, , чрезчрез консенсусконсенсус. . АквариумътАквариумът ее
ограниченоограничено пространствопространство вв центърацентъра нана учебнаучебна тата залазала, , вв коетокоето сядатсядат
групагрупа отот ученициученици –– експертиексперти ((““рибириби””), ), заза дада дискутиратдискутират попо определенопределен
проблемпроблем. . КатоКато техникатехника аквариумътаквариумът можеможе дада сесе ползваползва ии заза
наблюдаваненаблюдаване ии коментиранекоментиране нана ролеваролева играигра, , интервюинтервю илиили симулиранасимулирана
консултацияконсултация. . ВъзможниВъзможни саса двадва подходаподхода заза реализиранереализиране нана методаметода. . ПриПри
първияпървия учителятучителят определяопределя няколконяколко ученициученици, , коитокоито формиратформират
““аквариумааквариума””, , аа останалитеостаналите саса наблюдателинаблюдатели. . ПриПри вториявтория –– проблемътпроблемът сесе
дискутирадискутира вв подгрупиподгрупи. . ВсякаВсяка подгрупаподгрупа излъчваизлъчва експертексперт. . ПоПо сигналсигнал нана
учителяучителя експертитеекспертите сядатсядат вв аквариумааквариума ии представятпредставят мнениетомнението нана
собственатасобствената сиси групагрупа. . ОстаналитеОстаналите ученициученици иматимат задачатазадачата дада
наблюдаватнаблюдават ии дада сиси водятводят бележкибележки относноотносно съдържаниетосъдържанието ии процесапроцеса нана
дискутиранедискутиране, , междуличностнамеждуличностна динамикадинамика, , използваниизползвани стратегиистратегии заза
вземаневземане нана решениерешение, , възникналивъзникнали въпросивъпроси ии прпр..

�� ПознатиПознати саса двадва моделамодела заза организацияорганизация нана пространствотопространството: : експертитеекспертите
вв аквариумааквариума ии наблюдателитенаблюдателите образуватобразуват двадва концентричниконцентрични кръгакръга; ; 
експертитеекспертите саса седналиседнали вв полукръгполукръг срещусрещу полукръгаполукръга нана наблюдателитенаблюдателите..



АквариумАквариум

�� МетодическиМетодически стъпкистъпки заза прилаганеприлагане нана методаметода: : обмислянеобмисляне отот
учителяучителя нана темататемата заза дискутиранедискутиране; ; формиранеформиране нана групатагрупата заза
аквариумааквариума; ; уточняванеуточняване нана времетовремето заза дискусиядискусия; ; уточняванеуточняване нана
правилатаправилата; ; поставянепоставяне нана задачазадача заза наблюдателитенаблюдателите; ; провежданепровеждане
нана дискусиядискусия; ; задаванезадаване нана въпросивъпроси отот наблюдаващитенаблюдаващите ии
коментаркоментар; ; обобщениеобобщение;;

�� НайНай--честочесто срещанисрещани методическиметодически грешкигрешки:  :  подборподбор нана
““несъвместиминесъвместими”” експертиексперти заза аквариумааквариума; ; неточеннеточен инструктажинструктаж нана
наблюдателитенаблюдателите; ; лошолошо управлениеуправление нана времетовремето; ; слабслаб контролконтрол
върхувърху поведениетоповедението нана наблюдателитенаблюдателите попо времевреме нана дискусиятадискусията вв
аквариумааквариума. . 



МозъчниМозъчни картикарти ((майндмайнд--
мапингмапинг))

�� ОпростеноОпростено графичнографично изображениеизображение ее. . СъчетаватСъчетават сесе графичниграфични символисимволи сс тексттекст, , заза
дада сесе съхранятсъхранят ии отразятотразят логическителогическите връзкивръзки отот текстатекста; ; дада сесе улесниулесни
разбиранеторазбирането ии запаметяванетозапаметяването нана основнитеосновните идеиидеи. . ТезиТези целицели сесе постигатпостигат чрезчрез
предварителенпредварителен анализанализ нана текстатекста, , вв резултатрезултат нана койтокойто сесе открояватоткрояват основнитеосновните
моментимоменти ии сесе избираизбира подходящиятподходящият моделмодел заза графичнографично представянепредставяне. . МожеМоже дада сесе
използватизползват различниразлични визуалнивизуални изображенияизображения: : паякпаяк--диаграмидиаграми, , спрейспрей--диаграмидиаграми, , 
стилизиранистилизирани художественихудожествени образиобрази ((рибенарибена косткост, , дърводърво, , животниживотни, , растениярастения, , 
мозъченмозъчен пътпът), ), линейнилинейни диаграмидиаграми ии дрдр. . НямаНяма правилниправилни илиили неправилнинеправилни моделимодели. . 
ИзборътИзборът зависизависи отот: : съдържаниетосъдържанието нана информациятаинформацията, , коятокоято рябварябва дада сесе
представипредстави, , отот въображениетовъображението ии отот умениятауменията нана ученицитеучениците заза творческотворческо
представянепредставяне нана тексттекст чрезчрез образиобрази. . 

�� МетодическиМетодически стъпкистъпки заза прилаганеприлагане нана методаметода: : изборизбор нана тексттекст заза представянепредставяне
чрезчрез мозъчнамозъчна картакарта; ; формиранеформиране нана групитегрупите; ; краткакратка информацияинформация заза различнитеразличните
видовевидове мозъчнимозъчни картикарти; ; инструктажинструктаж върхувърху задачатазадачата; ; уточняванеуточняване времетовремето заза
работаработа; ; изпълнениеизпълнение нана задачатазадачата вв подгрупитеподгрупите; ; представянепредставяне ии аргументиранеаргументиране нана
готовитеготовите мозъчнимозъчни картикарти, , обобщениеобобщение отот учителяучителя..

�� НайНай--честочесто срещанисрещани методическиметодически грешкигрешки: : изборизбор нана неподходящнеподходящ тексттекст; ; 
недостатъчнонедостатъчно времевреме заза работаработа; ; избирателноизбирателно представянепредставяне нана моделимодели; ; неточеннеточен
инструктажинструктаж..



РисуванеРисуване нана идеиидеи

�� МетодътМетодът давадава възможноствъзможност заза провокиранепровокиране нана въображениетовъображението ии
асоциациитеасоциациите нана ученицитеучениците попо даденададена тематема ((““МоятаМоята представапредстава заза
КосмосаКосмоса””). ). ИзискваИзисква 2020--30 30 минутиминути. . ПодхоящПодхоящ заза въвежданевъвеждане вв новатановата
тематема..

�� МетодическиМетодически стъпкистъпки: : изборизбор нана тематема; ; подготовкаподготовка нана необходимитенеобходимите
материалиматериали; ; задаванезадаване нана темататемата заза рисуванерисуване безбез допълнителнидопълнителни
указанияуказания; ; определянеопределяне нана времевреме заза изпълнениеизпълнение нана задачатазадачата; ; формиранеформиране
нана подгрупиподгрупи ии груповагрупова работаработа; ; представянепредставяне нана основнитеосновните идеиидеи вв
рисункитерисунките отот говорителитеговорителите нана всякавсяка групагрупа; ; коментаркоментар ии въпросивъпроси отот
класакласа; ; обобщениеобобщение отот учителяучителя. . РисункитеРисунките оставатостават окачениокачени нана видимовидимо отот
всичкивсички мястомясто. . СледСлед няколконяколко урокаурока ученицитеучениците можеможе дада сесе върнатвърнат къмкъм
рисункитерисунките сиси ии дада добавятдобавят новинови елементиелементи..

�� НайНай--честочесто допусканидопускани грешкигрешки: : подробенподробен коментаркоментар отот учителяучителя, , койтокойто
предпоставяпредпоставя избораизбора нана ученицитеучениците каквокакво дада рисуватрисуват..



РолевитеРолевите игриигри

�� ИзпълнениетоИзпълнението нана ролироли насочванасочва вниманиетовниманието нана ученицитеучениците къмкъм новинови
идеиидеи ии чувствачувства, , очакванияочаквания ии отношенияотношения. . РолевитеРолевите игриигри „„саса чудесенчудесен
начинначин ученицитеучениците дада изразятизразят вв малкамалка групагрупа собственотособственото сиси отношениеотношение
къмкъм дадендаден проблемпроблем сс учебнаучебна целцел……методътметодът ее подходящподходящ заза формиранеформиране
нана уменияумения заза адекватноадекватно реагиранереагиране вв определенаопределена ситуацияситуация““ ((ГюроваГюрова, , 
2006, 2006, сс.63).63)

�� РолеватаРолевата играигра изискваизисква отот някогонякого дада бъдебъде ““някойнякой другдруг”” въввъв
въображаемавъображаема ситуацияситуация..

�� МетодътМетодът ее подходящподходящ заза формиранеформиране нана уменияумения заза адекватноадекватно реагиранереагиране
вв определенаопределена ситуацияситуация илиили заза ““почувстванепочувстване ““ нана поведениетоповедението нана другидруги
хорахора//героигерои. . ВсякаВсяка ролеваролева играигра имаима следнитеследните елементиелементи: : ролеваролева
ситуацияситуация, , мястомясто нана действиетодействието ии действащидействащи лицалица ((реалниреални ии
въображаемивъображаеми), ), коитокоито влизатвлизат вв определниопределни ролироли..

�� ПознатиПознати саса тритри видавида ролевиролеви игриигри: : симулационнисимулационни, , ситуационниситуационни , , 
драматизациидраматизации..



СимулационниСимулационни ролевиролеви игриигри

�� ДействиетоДействието сесе развиваразвива попо въображаемвъображаем ((симулирансимулиран) ) сюжетсюжет илиили
възпроизвеждавъзпроизвежда реалнареална ситуацияситуация, , отличаващаотличаваща сесе сс повишенаповишена степенстепен нана
опасностопасност заза здраветоздравето ии животаживота илиили използванеизползване нана скъпоскъпо струващиструващи
техническитехнически средствасредства ии съоръжениясъоръжения. . ЦелтаЦелта ее дада сесе възпроизведатвъзпроизведат
характеристикихарактеристики нана възможнавъзможна ситуацияситуация, , коятокоято изискваизисква адекватноадекватно
поведениеповедение. . ЧрезЧрез тяхтях сесе усвояватусвояват знаниязнания, , ноно акцентътакцентът ее върхувърху
формиранеформиране нана уменияумения, , изгражданеизграждане нана характерахарактера ии усвояванеусвояване нана
ценностиценности..

�� НайНай--честочесто симулационнитесимулационните игриигри сесе позлватпозлват припри подготовкаподготовка нана пилотипилоти, , 
шофьоришофьори, , космонавтикосмонавти ии дрдр. . ВВ учебнияучебния процеспроцес тете улесняватулесняват работатаработата нана
учителяучителя заза постиганепостигане нана определениопределени учебниучебни целицели: : сработванесработване нана класакласа, , 
формиранеформиране нана уменияумения заза работаработа вв екипекип, , заза решаванерешаване нана проблемипроблеми, , заза
развиванеразвиване нана въображениетовъображението ии прпр..



СитуационниСитуационни ((проиграванепроиграване нана
ситуацииситуации))

�� ДаватДават възможноствъзможност нана ученицитеучениците дада
използватизползват някоинякои аспектиаспекти отот реалнияреалния
животживот вв образователнаобразователна средасреда. . 
ПроиграваПроиграва сесе решениеторешението нана реалнареална
ситуацияситуация, , коятокоято провокирапровокира напрежениенапрежение
ии конфликтконфликт..

�� РолятаРолята нана учителяучителя ее дада засилвазасилва ии
подчертаваподчертава моментитемоментите, , коитокоито сесе
налагатналагат отот опитаопита вв ситуациятаситуацията ии игратаиграта..



ДраматизацииДраматизации

�� ВъзпроизвеждаВъзпроизвежда сесе определенопределен сценарийсценарий подпод форматаформата нана монологмонолог, , 
диалогдиалог, , пантомимапантомима. . ДраматизацияДраматизация попо конкретенконкретен тексттекст илиили попо
определенопределен сценарийсценарий, , измисленизмислен отот участницитеучастниците. . УченицитеУчениците сесе
превъплъщаватпревъплъщават вв образитеобразите нана героитегероите ии мислятмислят ии действатдействат катокато тяхтях. . НаНа
базатабазата нана емоционалноемоционално включваневключване сесе преживяватпреживяват реалниреални проблемипроблеми. . 
ПравиПрави сесе коментаркоментар накраянакрая..

�� МетодическиМетодически стъпкистъпки: : обмислянеобмисляне сценариясценария нана ролеватаролевата играигра; ; 
предварителнапредварителна подготовкаподготовка отот учителяучителя нана инструкцияинструкция заза участницитеучастниците попо
всякавсяка роляроля; ; подгоновкаподгоновка нана необходимитенеобходимите материалиматериали; ; уточняванеуточняване
правилатаправилата нана игратаиграта; ; организацияорганизация нана пространствотопространството; ; поставянепоставяне нана
задачатазадачата; ; разпределянеразпределяне нана ролитеролите; ; реализацияреализация нана игратаиграта; ; обобщениеобобщение..

�� НайНай--честочесто срещанисрещани методическиметодически грешкигрешки: : липсалипса нана инструкцииинструкции попо
ролитеролите; ; смесванесмесване нана реалнареална сс игроваигрова ситуацияситуация попо времевреме нана играигра; ; 
нерегламентираненерегламентиране нана времевреме заза провежданепровеждане нана игратаиграта; ; прекъсванепрекъсване нана
игратаиграта сс неподходящинеподходящи коментарикоментари илиили забележкизабележки; ; предубежденияпредубеждения ии
предразсъдъципредразсъдъци; ; непъленнепълен коментаркоментар вв краякрая нана игратаиграта..



ТехникаТехника нана разделенияразделения постерпостер

�� ИзползваИзползва сесе, , заза дада създавасъздава целенасоченоцеленасочено усещанеусещане заза успехуспех чрезчрез сравняванесравняване
мнениетомнението нана ученицитеучениците ((резултатрезултат отот мозъчнамозъчна атакаатака) ) сс научнатанаучната обосновкаобосновка попо
определенопределен проблемпроблем. . ПодходящаПодходяща ее заза обобщаванеобобщаване нана основнитеосновните моментимоменти вв краякрая
нана часачаса илиили припри завършванезавършване нана определенопределен разделраздел отот учебнияучебния материалматериал..

�� МетодическиМетодически стъпкистъпки: : подготовкаподготовка ((изборизбор нана проблемпроблем заза обобщаванеобобщаване; ; разделянеразделяне
нана голямголям постерпостер нана дведве половиниполовини попо дължинадължина, , катокато сесе оставятоставят 10 10 смсм вв горнатагорната
частчаст заза записванезаписване нана проблемапроблема; ; вв еднатаедната половинаполовина сесе изписватизписват научнитенаучните
обосновкиобосновки попо проблемапроблема, , аа другатадругата сесе оставяоставя празнапразна; ; закриванезакриване нана текстатекста
((загъванезагъване нана изписанатаизписаната половинаполовина; ; прилепванеприлепване нана долниядолния крайкрай нана 2 2 смсм подпод
заглавиетозаглавието; ; закриванезакриване сс другдруг листлист хартияхартия); ); провежданепровеждане нана мозъчнамозъчна атакаатака сс
ученицитеучениците попо поставенияпоставения проблемпроблем ии записванезаписване нана думитедумите върхувърху празнатапразната
половинаполовина нана листалиста; ; сравняванесравняване нана текстатекста отот дветедвете половиниполовини ии открояванеоткрояване нана
общитеобщите моментимоменти; ; обобщениеобобщение..

�� НайНай--честочесто срещанисрещани методическиметодически грешкигрешки: : изписванеизписване нана текстатекста сс неподходящнеподходящ
шрифтшрифт; ; използванеизползване нана бледибледи цветовецветове; ; използванеизползване самосамо нана единедин цвятцвят..



ТехникаТехника ““ТритеТрите ((четиритечетирите, , 
петтепетте...) ...) важниважни нещанеща

�� ИмаИма многостранномногостранно приложениеприложение: : 

�� техникатехника заза запознанствозапознанство ((““КажиКажи тритри важниважни нещанеща заза себесебе сиси......””); ); 

�� катокато елементелемент отот другдруг методметод ((припри SWOTSWOT--анализанализ); ); 

�� заза обобщаванеобобщаване нана информациятаинформацията вв краякрая нана урокаурока..

�� ЦелиЦели: : избягванеизбягване нана рискариска отот разводняванеразводняване//отклоняванеотклоняване нана
дискусиятадискусията; ; насочваненасочване нана вниманиетовниманието къмкъм важниважни акцентиакценти; ; 
операционализиранеоперационализиране нана приложениетоприложението нана методиметоди, , изискващиизискващи
повечеповече времевреме ((пирамидапирамида, , аквариумаквариум, , панелнапанелна дискусиядискусия), ), ии дрдр..



ИнтерактивниИнтерактивни методиметоди ии техникитехники --
видовевидове

ИванИван ИвановИванов гиги разделяразделя нана тритри видавида: : 

�� СитуационниСитуационни методиметоди –– методметод нана
конкретнатаконкретната ситуацияситуация, , казусказус, , 
симулациясимулация, , играигра, , ролеваролева играигра..

�� ДискусионниДискусионни –– анкетаанкета, , беседабеседа, , мозъчнамозъчна
атакаатака, , дискусиядискусия, , обсъжданеобсъждане, , дебатидебати..

�� ОпитниОпитни ((емпиричниемпирични)) методиметоди –– методметод нана
проектитепроектите. (. (ИвановИванов, 2005, , 2005, сс.10.10--15)15)



ИнтерактивниИнтерактивни методиметоди ии техникитехники --
видовевидове

ЗдравкаЗдравка КостоваКостова разглеждаразглежда тезитези методиметоди катокато
иновациииновации вв обучениетообучението, , катокато гиги класифициракласифицира
катокато::

�� СимулацииСимулации;;

�� КазусиКазуси;;

�� ИзпълнениеИзпълнение нана ролироли;;

�� ИгровиИгрови симулациисимулации;;

�� МозъчнаМозъчна атакаатака;;

�� ДискусияДискусия. (. (КостоваКостова, 1999, , 1999, сс.98.98--120)120)



ИнтерактивниИнтерактивни методиметоди ии техникитехники --
видовевидове

�� ДискусиятаДискусията ее методметод нана обучениеобучение чрезчрез разрешаванеразрешаване
нана спорниспорни въпросивъпроси, , уточняванеуточняване нана противоречиятапротиворечията, , 
изгражданеизграждане нана тезатеза ии антитезаантитеза. . ОбобщаванеОбобщаване ии
систематизиранесистематизиране нана резултатитерезултатите. . ПриПри дискусиятадискусията
съществувасъществува размянаразмяна нана информацияинформация, , изясняванеизясняване нана
алтернативитеалтернативите, , оценяванетооценяването имим ии ясноясно ии точноточно
очертаванеочертаване границитеграниците нана дискусиятадискусията. . ПриПри неянея сесе
изискваизисква общообщо разбиранеразбиране нана смисъласмисъла нана използванитеизползваните
основниосновни понятияпонятия попо темататемата. . „„ДискусиятаДискусията ее ученеучене
чрезчрез общуванеобщуване, , коетокоето сесе строистрои върхувърху задаванетозадаването нана
въпросивъпроси ии изказванеизказване нана становищастановища. . ВсекиВсеки участникучастник ее
източникизточник нана информацияинформация. . ПоПо тазитази причинапричина взаимнотовзаимното
изслушванеизслушване ее едноедно отот основнитеосновните правилаправила..”” ((КостоваКостова, , 
1999, 1999, сс.115). .115). 



ИнтерактивниИнтерактивни методиметоди ии техникитехники --
видовевидове

�� ЧрезЧрез работатаработата попо проектитепроектите децатадецата усвояватусвояват вземанетовземането нана
груповигрупови решениярешения, , решаванеторешаването нана конфликтиконфликти, , търсенетотърсенето ии
намиранетонамирането нана компромисикомпромиси, , воденетоводенето нана обсъжданияобсъждания, , играенетоиграенето
нана различниразлични социалнисоциални ролироли ии извършванетоизвършването нана оценкаоценка нана
груповатагруповата работаработа. . РаботатаРаботата попо проектипроекти имаима няколконяколко етапаетапа, , 
коитокоито саса свързанисвързани сс изборизбор нана темататемата, , целитецелите нана проектапроекта, , 
търсенетърсене ии анализиранеанализиране нана събранатасъбраната информацияинформация, , кактокакто ии
представянетопредставянето йй предпред публикапублика. . 

�� „„МетодътМетодът нана проектитепроектите възниквавъзниква вв САЩСАЩ презпрез вторатавтората половинаполовина
нана 19 19 веквек. . НеговатаНеговата теоретичнатеоретична основаоснова ее ““прагматичнапрагматична
педагогикапедагогика”” нана американскияамериканския философфилософ--идеалистидеалист ДжонДжон ДюиДюи
(1859(1859––1952). 1952). ФилософитеФилософите разбиратразбират образованиетообразованието катокато
постояннапостоянна реорганизацияреорганизация ии преустройствопреустройство нана опитаопита, , вв основатаосновата
нана койтокойто лежилежи идеятаидеята заза непрекъснатонепрекъснато развитиеразвитие нана личностталичността
((ДимитроваДимитрова, 2010, , 2010, сс.159). .159). 



ИнтерактивниИнтерактивни методиметоди ии техникитехники --
видовевидове

�� ДвеДве важниважни заключениязаключения заза образованиетообразованието отот
прагматичнатапрагматичната педагогикапедагогика нана ДжонДжон ДюиДюи, , 
коитокоито саса опораопора нана ““методаметода нана проектитепроектите””, , 
могатмогат дада сесе извлекатизвлекат: : 

�� опитътопитът ее главноглавно активноактивно--пасивнапасивна проявапроява
((опитванеопитване ии преживяванепреживяване), ), аа нене предимнопредимно
познавателнапознавателна дейностдейност;;

�� мерилотомерилото заза стойносттастойността нана опитаопита сесе криекрие вв
схващанетосхващането нана отношениятаотношенията илиили
последователнитепоследователните дейностидейности, , къмкъм коитокоито водиводи. . 
((ДимитроваДимитрова, 2010, , 2010, сс.160).160)



ИнтерактивниИнтерактивни методиметоди ии техникитехники --
видовевидове

�� ИнтерактивниятИнтерактивният методметод -- товатова ее методметод, , припри койтокойто
водещаводеща ее ролятаролята нана ученицитеучениците. . ИзползванетоИзползването муму
водиводи додо повишаванеповишаване нана мотивациятамотивацията заза ученеучене, , катокато
ученицитеучениците поематпоемат отговорностиотговорности. . ВВ проектнопроектно--
базиранотобазираното обучениеобучение участватучастват ии попо--слабослабо
заинтересованитезаинтересованите ученициученици, , защотозащото уу тяхтях сесе създаватсъздават
уменияумения, , коитокоито сесе формиратформират вв учебнияучебния процеспроцес. . 

�� „„СпоредСпоред СкотСкот (1994) (1994) работатаработата попо съвместнисъвместни проектипроекти
водиводи додо придобиванепридобиване нана цененценен опитопит отот ученицитеучениците ии
развиваразвива вв голямаголяма степенстепен чувствоточувството имим заза социалнасоциална
отговорностотговорност, , кактокакто ии заза контролконтрол ии самоконтролсамоконтрол върхувърху
собственотособственото имим ученеучене..”” ((ГюроваГюрова, 2006, , 2006, сс.30).30)



ИнтерактивниИнтерактивни методиметоди ии техникитехники --
видовевидове

�� ОсновнитеОсновните компонентикомпоненти нана проектнопроектно--базиранотобазираното
обучениеобучение саса свързанисвързани кактокакто сс учебнотоучебното съдържаниесъдържание, , 
такатака ии сс начинаначина попо койтокойто щеще бъдебъде демонстриранодемонстрирано
катокато краенкраен резултатрезултат. . НякоиНякои авториавтори гиги определятопределят
катокато::

�� учебноучебно съдържаниесъдържание; ; 
�� мултимедиямултимедия;;
�� инструкцииинструкции ии проектнапроектна документациядокументация;;
�� сътрудничествосътрудничество междумежду ученицитеучениците;;
�� връзкавръзка сс реалнияреалния животживот;;
�� времевавремева рамкарамка;;
�� иновативениновативен подходподход. (. (ГюроваГюрова, 2006, , 2006, сс.31).31)



ИнтерактивниИнтерактивни методиметоди ии техникитехники --
видовевидове

ДругиДруги авториавтори предлагатпредлагат „„принципипринципи заза подборподбор нана
проектитепроектите””::

�� РаботнатаРаботната единицаединица дада сесе избираизбира отот животаживота. . 

�� ТазиТази единицаединица дада давадава възможноствъзможност заза многомного проектипроекти. . 

�� ДаДа обхващаобхваща разнообразниразнообразни дейностидейности. . 

�� ДаДа подпомагаподпомага индивидуалнотоиндивидуалното развитиеразвитие. . 

�� ДаДа водиводи къмкъм другидруги работниработни единициединици. . 

�� ДаДа давадава възможноствъзможност заза усъвършенстванеусъвършенстване нана
образователнитеобразователните техникитехники. . 

�� ДаДа отговаряотговаря нана социалнитесоциалните изискванияизисквания. . 

�� ДаДа развиваразвива добридобри уменияумения. . 



ИнтерактивниИнтерактивни методиметоди ии техникитехники --
видовевидове

�� ИИ заза структуратаструктурата нана обучителнатаобучителната
технологиятехнология припри методаметода нана проектитепроектите
((ДимитроваДимитрова, 2010, , 2010, сс.1,27).1,27)::

�� ПоставянеПоставяне нана задачатазадачата. . 

�� ИзработванеИзработване нана планплан заза решениеторешението илиили
изпълнениетоизпълнението. . 

�� ИзпълнениеИзпълнение нана задачатазадачата. . 

�� ОбсъжданеОбсъждане нана резултатарезултата. . 



ИнтерактивниИнтерактивни методиметоди ии техникитехники --
видовевидове

�� ПроектноПроектно--базиранотобазираното обучениеобучение ее дейностдейност, , коятокоято
осъществяваосъществява връзкатавръзката междумежду даденададена учебнаучебна целцел ии
действителнатадействителната комуникативнакомуникативна целцел. . ПодходящоПодходящо ее заза
използванеизползване припри завършензавършен цикълцикъл отот учебнотоучебното
съдържаниесъдържание, , защотозащото ученикътученикът трябватрябва дада имаима
натрупанинатрупани знаниязнания ии уменияумения, , коитокоито сесе активиратактивират припри
реализациятареализацията нана проектапроекта. . ПроектноПроектно--базиранотобазираното
обучениеобучение можеможе дада сесе разглеждаразглежда катокато моделмодел, , койтокойто
разчупваразчупва традиционнитетрадиционните практикипрактики нана краткикратки, , 
изолираниизолирани, , фокусиранифокусирани върхувърху преподавателяпреподавателя уроциуроци, , 
ии гиги насочванасочва къмкъм внимателновнимателно моделиранимоделирани
образователниобразователни дейностидейности, , коитокоито саса дългосрочнидългосрочни, , 
интердисциплинарниинтердисциплинарни, , ориентираниориентирани къмкъм ученикаученика. . 



ИнтерактивниИнтерактивни методиметоди ии техникитехники --
видовевидове

�� ХарактернотоХарактерното заза тозитози видвид обучениеобучение ее, , чече уученицитечениците нене
получаватполучават готовиготови познанияпознания,  ,  аа трябватрябва самисами дада гиги конструиратконструират, , 
дада сесе обучаватобучават индивидуалноиндивидуално вв зависимостзависимост отот способноститеспособностите, , 
интереситеинтересите, , предпочитаниятапредпочитанията ии познавателнитепознавателните сиси способностиспособности. . 
ТеТе сесе научаватнаучават каккак дада учатучат. . ТеТе могатмогат дада взематвземат участиеучастие припри
определянетоопределянето нана образователнитеобразователните целицели ии дада поематпоемат
отговорностотговорност заза тяхнототяхното изпълнениеизпълнение. . ТеТе могатмогат дада контролиратконтролират
учебнияучебния процеспроцес, , дада работятработят вв екипиекипи, , дада взиматвзимат участиеучастие вв
дискусиидискусии ии дада търсяттърсят ефективносттаефективността отот обучениетообучението. . 

�� ПреподавателитеПреподавателите, , учителитеучителите, , попо--скороскоро саса сътрудницисътрудници, , 
партньорипартньори нана ученицитеучениците, , коитокоито имим помагатпомагат дада сесе научатнаучат каккак
оптималнооптимално дада използватизползват богатствотобогатството отот информационниинформационни ресурсиресурси
вв глобалнатаглобалната информационнаинформационна системасистема ии каккак дада намерятнамерят найнай--
подходящитеподходящите учебниучебни материалиматериали. . 



ИнтерактивниИнтерактивни методиметоди ии техникитехники --
видовевидове

�� ОсновнитеОсновните муму целицели саса ::
�� АктивноАктивно ученеучене чрезчрез изследванеизследване нана проблемипроблеми отот

действителносттадействителността;;
�� ИнтеграленИнтегрален подходподход; ; 
�� ПриложениеПриложение нана компетенциитекомпетенциите нана ученицитеучениците вв

областтаобластта нана информационнитеинформационните ии комуникационнитекомуникационните
технологиитехнологии вв процесапроцеса нана разработванеразработване нана конкретниконкретни
проектипроекти;;

�� СъздаванеСъздаване нана реалниреални продуктипродукти отот ученицитеучениците вв
съответствиесъответствие сс включенитевключените вв ДОИДОИ заза уменияумения ии
компетентностикомпетентности;;

�� АктивнаАктивна комуникациякомуникация сс вземаневземане нана решениярешения; ; поеманепоемане
нана отговорностотговорност. . 
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