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Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 
Публикацията отразява само гледната точка на авторите и 
Комисията не носи отговорност за използването на информацията в 
нея. 

Проект: Enhancing Learning in Teaching via e-inquiries 
(ELITe) 

Програма: Erasmus +, Strategic Partnerships for school 
education, 2016-2019 

Пълният документ е наличен на:  

http://learning-in-teaching.eu/index.php/en/intellectual-
outputs/io10 

learning-in-teaching.eu  

ELITe се е насочен към подкрепата на учителите по природни, математически и инже-

нерни науки, и технологии (STEM) за развитие на знания, умения и нагласи, така че те 

да могат ефективно да се справят с ролята си на учащи през целия живот, наставници 

при обучението на ученици и членове на образователни общности. Целта му е, от една 

страна, да подчертае връзката между практикуването на изследователски умения и 

развитието на компетентностите на STEM учителите, а от друга, да информира за 

разработчиците на учебни програми за обучение на учители по STEM. 

http://learning-in-teaching.eu/index.php/en/intellectual-outputs/io10
http://learning-in-teaching.eu/index.php/en/intellectual-outputs/io10


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставянето на ефективно продължаващо про-
фесионално обучение (ППО) на STEM преподаватели 
е приоритизирано на политическо ниво в страните 
от ЕС. Основна грижа е подкрепата на учителите в под-

помагането на учениците да придобият уменията, н за 
живот и работа през 21 век [1]. 

Научната литература и резултатите от  TALIS [2] 
дават представа за характеристиките на въздей-
стващите форми на ППО, сред които: училищни дей-
ности, участие в професионални мрежи, активно обуче-
ние и сътрудничество, основано на иновации, съдържа-

ние, адаптирано към практическите нужди, устойчива 
продължителност и последващи дейности.  

Въпреки това, 
Изследването TALIS 2018 отчита ниски нива на уча-
стие на учителите във формите на професионална 

квалификация, които са представени като ефек-
тивни. Резултатите показват също несъответс-
твие между нуждите от обучение на STEM препо-

давателите и реалното съдържание и начини на 
обучение, които се предоставят – резултати, които 
налагат необходимостта от повторна концептуализа-

ция и преразглеждане на професионалното обучение на 
STEM учители.  

 

 

Необходимост от прераз-
глеждане на обучението на 

STEM учители 

 

Рамка на проекта ELITe а професионално развитие на STEM учители чрез изследователски и 
рефлективен подход: измерения & компоненти [1] 

 

Подходът ELITe за професионално развитие на STEM учителите изисква преразглеждане 
на професионалното обучение в перспективите на: 

1. Възприемане на локално-базирани подходи, като се вземат предвид националните 
политически изисквания и нуждите на практиката;  

2. Модернизиране на тематиките за обучение на преподаватели по STEM, като се адресират 
тематични области, които отразяват текущата политическа ориентация по отношение на 
широките цели на STEM обучението и практическите нужди на учителите; 

3. Насочване към продължаващо развитие и оценяване на компетентностите на STEM 
учители, необходими за тяхната предизвикателна роля на учащи, учители и членове на 
образователни общности; 

4. Оползотворяване на потенциала на изследователския подход в обучението (IBL), в 
смисъл на практикуване на изследователски и рефлективни умения и развитие на 
компетентностите на учители. 

Подходът на проекта ELITe  
за професионално развитие на учителите на 21-ви век 

 

[1] Например: 
https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/Governanc
e/2018-wgs6-Full-Final-Output.pdf 

[2] Доклад от TALIS 2018: https://read.oecd-ilibrary.org/ 
education/talis-2018-results-volume-i_1d0bc92a-en#page154 

[1] Рамката ELITe е представена в Интелектуален продукт 10 (IO10) на 
проекта ELITe.  
Достъп до IO10: http://learning-in-teaching.eu/index.php/en/intellectual-
outputs/io10  
 

Тематично 
измерение 

 Национални изисквания за 
развитие на компетентности 
на STEM учители в 4 
европейски страни 

 Критични фактори, които 
влияят на професионалното 
обучение на учителите по 
STEM за развитие на компе-
тентности 

 Препоръки за усъвършен-
стване на националните по-
литики за развитие на компе-
тентности на STEM учители 

 Методология за 
изследователски подход в 
професионалното учене 

 Индикатори за процеса на 
развиване на изследователски 
умения 

 Връзки между 
изследователските умения и 
развитието на компетентности 
на STEM учители 

 Тематични области, свързани с 
текущите предизвикателства пред 
преподаването и ученето на STEM  

 Примерни дигитални сценарии за 
прилагане на IBL методология за 
професионални STEM дейности  

 Контекстно-базирани 
индикатори за резултатите от 
влиянието на учебните 
инициативи върху развитието 
на компетентности на STEM 
учители 

 Инструмент за самооценка на 
резултатите от изследовател-
ските и рефлективни практики 
на STEM учители  

Локално-
базиран 
подход Методология за 

изследовател-
ско обучение 

Нови 
тематични 

области Цели на 
развиването на 
компетентности 

на учители 

Методологическо 
измерение 

Резултатно 
измерение 

Контекстуално 
измерение 

https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/Governance/2018-wgs6-Full-Final-Output.pdf
https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/Governance/2018-wgs6-Full-Final-Output.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/%20education/talis-2018-results-volume-i_1d0bc92a-en#page154
https://read.oecd-ilibrary.org/%20education/talis-2018-results-volume-i_1d0bc92a-en#page154
http://learning-in-teaching.eu/index.php/en/intellectual-outputs/io10
http://learning-in-teaching.eu/index.php/en/intellectual-outputs/io10


 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локално-базирани подходи в обучението на STEM учители за развитие на компетентности 

1 
Позицията на подход ELITe е, че усилията да се сти-

мулира развитието на компетентности на учите-
ли чрез възможности за професионална квалифика-

ция трябва да бъдат локално-базирани. 
Локално-базираните подходи за ППО се основат на 

включването на заинтересовани страни в областта на 
образованието – на ниво политическо управление, по-

литическа медиация и практици, при концептуализа-
ция, дефиниране и прилагане на разпоредби за про-
фесионално учене в даден образователен контекст. 
Съобразяването с многообразните интерпретации и 

разбирания не само сред различните образователни 
екосистеми в ЕС, но и сред различните заинтересова-

ни лица във всяка страна, се разглежда като важен 
фактор при подпомагане на създаването на политики 

и реализацията им от организации, обучаващи 
учители, и от практиците.  

Предизвикателства пред развитието на 
компетентности на STEM учители в 4 страни от ЕС [1] 

 В националния контекст на Гърция, България и 
Испания основното предизвикателство се осно-
вава на политическото посредничество, т.е. на 
това как институциите, обучаващи учители прила-
гат нормативните уредби и политическите 
изисквания.  

 В контекста на Холандия, предвид че там има ус-
тановена и прилагана от политическите посредни-
ци нормативна рамка за развитие на компетентно-
стите на учители,  основният идентифициран 
проблем е влиянието на обучението на учители 
с цел развитие на компетентности върху учи-
лищната практика 

 

Критични фактори, влияещи върху развитието на компетентности на STEM 
учители в националния контекст на Гърция, Холандия, България и Испания[2] 

Lack of effective communication of policy 
priorities to policy mediators and practitioners 

Фрагментация на разпоредбите за обучение 
и липса на координация между различните 
участници в политическото посредничество. 

Подход на „спускане отгоре“ вместо парт-
ньорство при професионалното развитие.  

Липса на култура и навици за продължаваща 
квалификация на STEM учителите, тъй като 
за тях тя не е задължителна.  

Текущите обучения на учители не са 
съобразени с нуждите на практиката по 
отношение на съдържание и методи за 
преподаване. 

Идентифицирана е необходимост от:  

Средства и условия за професионално учене 

Подкрепа на неформалното обучение 

Взаимодействие и обмяна на опит с колеги 

Взаимна обратна връзка и консултации 

Сътрудничество и съвместна работа по 
образователната среда  

Достъп до знания и провеждане на 
изследвания  

Организационни промени, чрез които учили-
щето д а стане среда за професионално 
учене.  

Самостоятелност и самоуправление 

Способност за авторефлексия по отношение 
на действия, умения, мотивация и амбиции, 
учене да се правят грешки и да се учи от тях  

Развиване на умения за мотивиране на 
учениците, развиване на  по-добри 
дигитални умения и умения за управление 
на времето 

Гърция Холандия 

[1] Резултати от анализите на националния контекст на база 
на нормативните документи (закони, наредби, учебни 
програми за STEM учители, STEM учебни програми за 
ученици) са публикувани в Интелектуален продукт 1 (IO1) на 
проект ELITe. 
Достъп до IO1: http://learning-in-
teaching.eu/index.php/en/intellectual-outputs/io1 

http://learning-in-teaching.eu/index.php/en/intellectual-outputs/io1
http://learning-in-teaching.eu/index.php/en/intellectual-outputs/io1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политически препоръки и съображения 

Идентифицирана е необходимост от:  
Запознаване с новостите в ученото съдържа-
ние по STEM – научни достижения и про-
мени в учебните програми 
Интердисциплинарност – практически обу-
чения, включващи различни STEM дисципли-
ни и връзките между тях  
Иновативни и интерактивни методи за пре-
подаване  
Работа с ученици със СОП, насочена към 
спецификата на всеки конкретен предмет 
Работа с родители 
Справяне с административни проблеми 
Оценяване в образованието 
Обучения в присъствена или смесена форма 
Баланс между учене на работното място (в 
училище) и изнесени обучения 
Наличие на онлайн курсове – за текуща под-
крепа и като архив за дългосрочно ползване  

Липса на обучения за прилагане на 
релевантни за STEM методологии и примери 
за дори практики  

Необходимост от прилагане на методи за 
активно учене и преподаване в класната стая  

Приобщаващото обучение все още е 
предизвикателство за Испания  

Работата с родители и други заинтересовани 
страни е от съществено значение за 
резултата  

Нужда от изграждане на професионални 
общности STEM учители 

Нужда от усвояване на иновативни методи 
за обучение. 

Нужда от усвояване на работата по проект 
като форма/метод на оценяване 

България Испания 

[2] Резултатите от Мултиплициращите събития E1-2-3-4 по проект ELITe E1-2-3-4, са 
публикувани в Интелектуален продукт 3 (IO3) 
Достъп до IO3: http://learning-in-teaching.eu/index.php/en/intellectual-outputs/io3 
Достъп до брифинг документи “В подкрепа на професионалното обучение за развиването на 
компетенции на учителите по STEM: възможности за намеса“ за Гърция, Холандия, България 
и Испания: http://learning-in-teaching.eu/index.php/en/briefing-docs/policy 

 Образователните политики би трябвало да следват локал-
но-базиран подход при продължаващо професионално обу-
чение на STEM учители, за да адресират специфични за 
страната критични фактори, които възпрепятстват ефектив-
ното прилагане на политиките. Обменът на добри практи-
ки между образователни контексти на ЕС разширява 
базата от знания и укрепва изграждането на капаци-
тет за ефективно прилагане на политиките. 

 В националния контекст на Гърция, България и Испания 
– предвид, че основните предизвикателства по отношение 
на развиване на компетентностите на STEM учители са свър-
зани с политическото посредничество – образователните 
политики би трябвало да даде приоритет на усилията 
за засилване на обсъждането на политическите приори-
тети с цел улесняване на прилагането им от страна на 
обучителите на учители и практикуващите СТЕМ 
учители. 

 В контекста на Холандия – предвид че там има 
установена и прилагана от политическите посредници 
нормативна рамка за развитие на компетентностите на 
учители –усилията трябва да се концентрират върху 
насърчаване на инициативи, които предоставят 
доказателства за влиянието на обучението на 
учителите с цел развитие на компетентности върху 
училищната практика. 

http://learning-in-teaching.eu/index.php/en/intellectual-outputs/io3
http://learning-in-teaching.eu/index.php/en/briefing-docs/policy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

          

Предложени тематични области STEM 
ППО  

Релевантност към 
нац. контекст  

 GR NL BG ES 
Приобщаване и справяне с различията O  O O 
Развиване на STEM умения O O  O 
RRI в STEM образованието O   O 
Иновативни STEM методологии O O O O 
Отваряне на училищната наука O O O O 
Оценяване в STEM O O O  
Обогатено с ИКТ STEM учене O O O O 
Предизвикателства на новите УП   O  
Сътрудничество учител-родител  O O O O 

Модернизиране на тематиките за обучение на преподаватели по STEM 

2 
Резултатите от изследванията TALIS 2013 и 2018 пред-

ставят доказателство, има несъответствие между 
нуждите на учителите и темите, обхванати в 

момента в ППО.  
Според TALIS 2018 [1] над 80% от учителите докладват 

посещение на курсове, фокусирани върху трупането на 
знания (ориентирани към предмета и педагогически), 

при положение, че няма особена нужда от такъв вид 
обучения, вместо декларираната от учителите сериоз-

на необходимост от обучения по ИКТ, методи за препо-
даване на мултикултурни умения и методи за работа с 

ученици със СОП. 
 

Proposed thematic areas for STEM professional learning activities 
& relevancy to the national contexts of GR, NL, BG and ES [2] 

Рефлексия относно модернизирането на тематичните направления 
за продължаващо професионално обучение на STEM учители в 4 

европейски национални контекста [3] 

[2] Прочетете повече за предложените от ELITe тематични области и за 
разработените сценарии за обучения на учители в Интелектуален продук 4 
(IO4): http://learning-in-teaching.eu/index.php/en/intellectual-outputs/io14 
 

Мултиплициращо събитие 
– Гърция: Изводи 

 Модернизацията на тематичните области на ППО за STEM 
учители се счита а наложителна от участниците в събитието 
в Гърция. Те споделиха, че понастоящем обученията са твър-
де теоретични и трудно могат да отговорят на практическите 
им нужди. 

 Предложените от ELITe тематични области са оценени като 
силно съответстващи на нуждите на STEM учителите за ППО. 
Най-популярните теми са: Справяне със социално-научни RRI 
проблеми; Обогатяване на STEM ученето и преподаването 
чрез ИКТ; Преподаване на STEM за развиване на умения; По-
срещане на предизвикателствата на новите учебни програми 
и Засилване на партньорството между учители и родители. 

 

Мултиплициращо събитие 
– Холандия: Изводи 

 

 Всички предложени тематични области са прието 
като силно релевантни и всички проведени курсове 
по създадените сценарии се радват на интерес, 
водещ до висока посещаемост. 

 Въпреки това нагласите на учащите в реализираните 
сценарии е като на “консуматори на знания” и е 
трудно да се следва систематичен изследователски 
подход при реализацията им. 

[1] TALIS 2018: https://read.oecd-ilibrary.org/education/talis-
2018-results-volume-i 1d0bc92a-en#page154 

http://learning-in-teaching.eu/index.php/en/intellectual-outputs/io14
https://read.oecd-ilibrary.org/education/talis-2018-results-volume-i_1d0bc92a-en#page154
https://read.oecd-ilibrary.org/education/talis-2018-results-volume-i_1d0bc92a-en#page154


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Мащабни международни и европейски проучвания предо-
ставят достатъчно доказателства, че има несъответствие 
между нуж¬дите на учителите и темите, обхванати към мо-
мента в ППО. За образователни управленски структури 
нуждата от модернизация на тематичните области за 
ППО на STEM учители трябва да е с приоритет на, така 
че да отговорят на съвременните предизвикателства и 
практически нужди на преподаването на STEM. 

 По отношение на съдържанието на ППО курсове, следните 
тематични области представляват интерес и отгова-
рят на нуждите на практиката на STEM учителите, и 
се предлага да бъдат насърчавани от образователните 
политики и да се интегрират в програмите за обучение 
на учители: Справяне с приобщаването и различията; Пре-
подаване на STEM за развиване на умения; Включване на 
RRI при обучението по  STEM; Иновативни STEM методоло-
гии; Отваряне на училищната наука; Предизвикателства 
при оценяването по STEM; Обогатени с ИКТ методи за пре-
подаване и учене на STEM; Посрещане на предизвикател-
ствата на новите учебни програми; Засилване на партньор-
ството между учители и родители. 

 Модернизацията на тематиките на ППО за STEM учи-
тели изисква договаряне на изискванията за знания, 
умения и нагласи между управляващите структури, по-
литическите посредници и останалите заинтересовани 
лица, и изграждане на капацитет от обучители на 
STEM учители. Управляващите структури трябва да иници-
ират процес на договаряне с доставчиците на обучения на 
учители и заинтересованите от него лица по проблема за 
подкрепа на обучителите на учители при разработка и при-
лагане на учебни дейности по новите тематики.  

[3] Outcomes of the ELITe project Multiplier Events E5-6-7-8, reported in the ELITe project Intellectual Output O10.  
Access O10 in http://learning-in-teaching.eu/index.php/en/intellectual-outputs/io10 
 

Мултиплициращо събитие 
– България: Изводи 

 Силата на подхода ELITe по отношение на тематичното 
измерени включва: съотносимост на тематичните области 
към нуждите на училищата от развитие на професионални 
компетентности на STEM учители; директна приложимост на 
примерните сценарии в практиките на институции, 
обучаващи учители; предложените сценарии са директно и 
лесно приложими както при локално обучение на учители в 
едно училище, така и при международни ERASMUS+ 
проекти. 

 Сред възможностите за приемане и адаптация на подхода 
ELITe са: споделяне на добрите практики вместо лекционен 
стил при дизайн на обучения на учители; създаване на 
отворена национална база от данни с описания на добри 
практики; разработка на споделена между академични 
институции платформа за описание на иновативни методи и 
добри практики при обучения на учители. 

 Мултиплициращо събитие 
– Испания: Изводи 

 Участниците определят тематичните области като 
отговарящи на нуждите им.  

 Въпреки това някои учители са скептични по към 
иновативните методи за обучение по предложените 
теми за развитие на компетентности на учители, 
освен ако не видят преки доказателства за успеха 
им в класната стая.  

Политически препоръки и съображения 
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“Описването, дефинирането и оценяването на професио-
налните знания и компетентност на учителите на всеки 
етап от кариерата им не е просто или праволинейно, не-
утрално или универсално, фиксирано или безспорно, но ис-
торически и културно обвързано, подлежащо на промяна. 
Формулировките на компетентностите, с оценяване на 

сложния, многостранен характер на преподаването, при-
знавайки ролята на ценностите, трябва да са ясни и не 

прекалено сложни.[…] Компетентностите на учителите 
трябва да се изразяват чрез широко дефинирани описа-

ния от високо ниво на характеристиките на учителите 
на различните етапи от кариерното им развитие, и, съ-
ответно, да се изгражда върху концепцията за препода-

ването като преплитане между теория, практика и 
способността да се оценява критично собствената и 

чуждата практика“. [1, p.12] 

 

 

Индикатори и под-индикатори на проект ELITe за оценка на компетентностите на STEM 
учители [2] 

[2] Достъп до брифинг документ: “Индикатори за 
оценка на влиянието на дейностите по професионал-
но обучение по STEM за развиването на компетен-
тности”: 
http://learning-in-teaching.eu/index.php/en/briefing-
docs/research 

Инструмент на ELITe за самооценка [3] 

[3] Достъп до инструмент на ELITe за самооценка на 
компетентностите на STEM учители: 
http://learning-in-teaching.eu/index.php/en/intellectual-
outputs/io6 
 

 

[1] Caenna, F. (2011) Literature review Teachers’ core competences: 
requirements and development, EC, Education and Training 2020 
Thematic Working Group ‘Professional Development of Teachers’ 

http://learning-in-teaching.eu/index.php/en/briefing-docs/research
http://learning-in-teaching.eu/index.php/en/briefing-docs/research
http://learning-in-teaching.eu/index.php/en/intellectual-outputs/io6
http://learning-in-teaching.eu/index.php/en/intellectual-outputs/io6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описването, дефинирането и оценяването на 
професионалните знания и компетентност на учители-
те не е просто, фиксирано или универсално, но контек-
стуално зависимо, подлежащо на промяна. Национал-
ните образователни политики трябва да разрабо-
тят и предложат рамка на компетентностите, 
която отчита контекстуалните аспекти и е дос-
татъчно гъвкава, така че да включва в себе си 
промените, които да отговорят на бъдещи преди-
звикателства. 

 Образователните политики трябва да насърчават 
използването на контекстно базирани индикатори 
за компетентностите на учителите, тъй като те 
са много полезни при разработката на 
инструменти за оценяване на влиянието на 
учените дейности. 

 Нагласите на учителите по отношение на оценяването 
на практиката им и степента на приемане на такова 
оценяване, могат да варират в различните 
образователни контексти. В някои европейски страни 
(напр. Холандия) учителите са свикнали да имат 
външно оценяване и валидационна рамка и кредити, 
докато в други (напр. Гърция) липсва култура на 
самооценяване на професионалната практика. 
Политическите усилия за насърчаване на 
оценяването на развитието на 
компетентностите на учителите биха осигурили 
общо разбиране за целите на оценяването и 
ефективно използване на оценъчните 
инструменти. 

 

 

Политически препоръки и съображения Рефлексия относно приложимостта на ELITe индикаторите и  
инструмента за самооценка [4] 

[4] Резултатите от Мултиплициращи събития E5-6-7-8 са описани в интелектуален продукт 10 (IO10).  
Достъп до IO10: http://learning-in-teaching.eu/index.php/en/intellectual-outputs/io10 

“Инструментът за самооценка 
позволява самоуправление на 
ученето и рефлексия по отно-
шение на учебните цели“ (GR) 

“Инструментът за самооценка е 
полезен и използваем от широк кръг 
потенциални потребители” (NL) 

“Инструментът има потенциал да стимулира 
самостятелното и саморегулирано обучение, 
тъй като подпомага определянето и оценява-
нето на реалистични цели и рефлексията 
върху целите в контекста на ученето” (NL)  

  “Възможна е разработка на онлайн версия на 
инструмента за самооценка, която може да се 
използва в много области на професионалното 
учене на учители” (NL)  

  “Както индикаторите за резултатите, така и инструмен-
тът за самооценка се оказаха много удобни при проек-
тиране на обучителни дейности. И двата инструмента 
са пряко приложими при обучението на учители. ” (BG)  

“Участниците бяха скептични към използва-
нето на такива инструменти за официално 
оценяване, особено във връзка с кариерата 
си; някои от тях твърдо се съпротивляват 
срещу всяка форма на самооценка” (GR) 

“За учащите, свикнали с външни оценява-
ния, валидационни рамки и кредити, ин-
струментът може да изглежда твърде нова-
торски и трудно да бъде възприет; изискват 
се усилия, за да се контекстуализира за 
употреба при конкретно обучение” (NL) 

“Липсват индикатори за оценка на компе-
тентностите за пространствено-ориентира-
но учене и за въздействието на методо-
логията върху осъзнаването на собствената 
ефективност на обучаемия” (BG) 

“Учителите се стремят да бъдат информирани за въз-
можностите за професионално обучение, което им 
предоставя необходимите инструменти, за да отго-
ворят на настоящите изисквания на учениците” (ES)”  

“Някои учителите не са склонни да прилагат 
иновативни методи за обучение и нямат ре-
шителност да променят практиката си” (ES) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Педагогически 
знания 

 Знания, свър-
зани с учебните 
програми  

Оползотворяване на потенциала на IBL за развитие на компетентностите на STEM учителите 
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Връзка между IBL дейности и изследователски умения [1] 

Ефект от IBLметодологията върху развитието на компетентностите на учителите [1] 

Учещи през целия живот 
Наставници на учениците 

Членове на образователни 
общности 

STEM учителите в ролята си на:  

 Използване, 
развиване и 
създаване на 
научно знание 
за приложение 
в практиката 

 Рефлективни и 
метакогнитив-
ни умения 

 Гъвкавост в про-
цеса на учене 

 Критично отно-
шение към соб-
ственото учене 

 Педагогически знания 
 Иновативни STEM 

методи  
 Оценяване 
 Нови технологии 

 Контекстуални, ин-
ституционални и 
организационни 
аспекти на образо-
вателните 
политики  

 Планиране и управление 
на преподаването 

 Употреба на материали и 
технологии за препода-
ване  

 Управление на индивиди 
и групи 

 Наблюдение, адаптация 
и оценяване на учебни 
цели  

 Събиране, анализ и 
интерпретация на данни 

 Умения за 
сътрудничество  

 Умения за водене на 
преговори 

 Умения за препода-
ване чрез учебно 
съдържание 

 Преносими умения 

 Положителна на-
гласа към работа в 
екип, сътрудничес-
тво, участие в про-
фесионални мрежи.  

Зн
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ен
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са подпомогнати от IBL методологията в развитието на: 

Изследването е основен термин в реториката 
на образователните реформи на STEM в междуна-
роден план. Почти 30 години на емпирични проуч-

вания относно влиянието на изследователските 
подходи доведоха до цялостна картина, изграде-
на както от емпирични изследвания, така и от ме-

та-анализи, която доказва ефективността на изсле-
дователските педагогики при ученето на природо-

математически науки и при усъвършенстване на 
изследователските умения на учащите.  

Твърдението на ELITe е, че при оценяването на 
качествата на IBL за насърчаване на ученето и 
развиване на умения у учениците трябва да се 

отчете и потенциала на метода при обучение-
то на STEM учители. В тази перспектива ELITe се 

фокусира върху изследване на връзките между 
практикуваните по време на курс за STEM учители 

изследователски умения и развитието на компе-
тентностите на тези учители. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerations/Recommendations for policy  Критични фактори, засягащи възможностите за адаптиране на IBL методологията при 
STEM ППО [2] 

[2] Резултатите от Мултиплициращи събития E5-6-7-8 са публикувани в интелектуален продукт 10 (IO10).  
Достъп до IO10: http://learning-in-teaching.eu/index.php/en/intellectual-outputs/io10 

[1] Резултатите от оценяването на подхода ELITe са публикувани в интелектуален продукт 8 (IO8).  
Достъп до IO8: http://learning-in-teaching.eu/index.php/en/intellectual-outputs/io8 

Гърция Холандия 

България 
Испания 

Изследователският подход е широко използ-
ван при обучението на ученици и студенти и в 

този смисъл е добре познат на учителите и 
обучителите на учители. Въпреки това, в Хо-

ландия има движение, проповядващо “назад 
към традиционното образование”. Допълни-

телно, строгите, базирани на модели, изследо-
вателски подходи може да се окажат трудно 
осъществими. Това може да повлияе на вне-

дряването на модела ELITe в страната.  

Все още IBL подходът се счита за новост в реал-
ността на класната стая и като такъв не е особе-
но познат на учителите. Допълнително, в курсо-
вете за учителите преобладава лекционния стил 
на преподаване. Въпреки това, IBL методология-
та се оценява като силно подходяща и атрактив-
на от учителите, участвали в дейностите по про-
ект ELITe.  

IBL методологията на ELITe се възприема като изклю-
чително мощна и иновативна от участниците в бъл-
гарския семинар. Високо оценените характеристики 
са: учене чрез забавление; учене чрез съвместен 
опит и дизайн; влизане в обувките на другия; прило-
жение на сценариите на практика; мотивация и инте-
рес. Въпреки това не е ясно как точно IBL методоло-
гията ще намери мястото си в учебните програми за 
учители при положение, че учебните часове са стро-
го разпределени в лекции и упражнения. Също така 
голяма част от директорите на училища поддържат 
традиционните формати за обучения на учители и 
има опасност да откажат въвеждането на иноватив-
ни форми на обучение на учителите си. 

 

 

 Образователните политики трябва да насърчават 
редизайна на учебни програми за STEM професио-
нално развитие не само в термините на съдържание, 
но най-вече в термините на методология за обу-
чение, съобразявайки се с факта, че учителите оби-
чайно възпроизвеждат в класните си стаи методите 
за преподаване, по които те самите са обучавани. (на 
принципа “преподавай, както проповядваш”). 

 Резултатите от оценката на проекта ELITe дават твър-
да индикация, че изследователския подход в обучени-
ето (IBL) е ефективно не само при младите учащи, но 
е приложимо и ефективно и при продължаващото из-
граждане на компетентности на STEM учители. Обра-
зователните политики трябва да отчитат нав-
лизането на IBL методологията в ППО за STEM 
учители и да насърчават дейности, които оце-
няват влиянието му върху развитието на компе-
тентностите на учителите, така че да се раз-
шири базата от знания за приложение, основано 
на доказателства.  

 В образователни контексти, в които преобладават по-
традиционни форми на ППО за STEM учители, е важно 
обучителите на учители да бъдат запознати и трени-
рани в прилагането на иновативни методи. Образо-
вателните политики трябва да подкрепят про-
дължаващото обучение на преподаватели на учи-
тели и да приемат и възнаграждават иноватив-
ни обучителни инициативи.  

 Директорите на училища са ключов фактор за въвеж-
дане на иновативни форми на обучение на учители, 
особено при вътрешните обучения. Образователни-
те политики трябва да насърчават споделянето 
на знания и инициативи по преговори в на учили-
щно ниво, така че да се осигури приемане на ре-
формата. 

Настоящите образователни политики са 
ориентирани към развитие на компе-

тентности, но все още IBL методология-
та е слабо адаптирана за всички обра-
зователни степени. Липсват също при-

мери за добри практики за приложени-
ето ѝ в ППО за STEM учители. Обучите-

лите на учители намират IBL сценариите 
на ELITe за добър начин за постигане на 
активно и постоянно участие на учители 

в тях.  



 

1 
Локално-базирани под-
ходи в обучението на 
STEM учители за разви-
тие на компетентности 

Модернизиране на 
тематиките за обуче-
ние на преподавате-
ли по STEM 

Насочване към продъл-
жаващо развитие и 
оценяване на компе-
тентностите на STEM 
учители 

Оползотворяване на 
потенциала на IBL за 
развитие на компе-
тентностите на STEM 
учителите 
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2 
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Политики

Обучения

Училища

Подход ELITe за  
професионално развитие на 
STEM учителите на 21st век.  

 

Какво следва? Индикативни действия, предложени на 
образователните политики 

 Да се идентифицират критичните фактори на национално ниво, които 
възпрепятстват ефективното прилагане на политиките, използвайки съ-
ществуващите данни или, ако е необходимо – събиране на нови, с 
оглед подобряване на основаните на доказателства, локално-базирани 
политики за професионално STEM обучение на учители. 
 

 При дизайна на национални програми за ППО на STEM учители да се 
отчитат европейските тенденции в областта по отношение на качество, 
приобщаващо образование, съображенията около STEAM, решаващото 
влияние на предишния натрупан опит и отношението на родителите 
към науките от STEM областта. 
 

 Да се надгради наличната база от знания с резултатите от текущото из-
следване в термините на ефективни форми за ППО и отразяване на 
нуждите на практикуващите учители, и да се инициират преговори 
между основните актьори, отговорни за обучението на учители, така че 
да се осигури по-подходящо за нуждите учебно съдържание. 
 

 Да се вземат мерки за ефективно приложение на рамки за компетен-
тности и инструменти за оценяване на компетентности от доставчиците 
на обучения на учители. Това да става чрез действия за осведомяване, 
осъзнаване и общо разбиране. 
 

 Насърчаване на реформа на учебните програми за продължаващо про-
фесионално обучение (ППО) на STEM учители в смисъл на интегриране 
на изследователски подходи за обучение (IBL), чрез подкрепа на обучи-
телите на учители при въвеждането на иновативни методи за обучение 
и насърчаване на действия за оценяване на влиянието им. 
 

 Да се осигури участие на училищните ръководства и учителите в иници-
ативите за реформа и да им се създаде усещане за собственост над по-
литиките чрез механизми за предоставяне на обратна връзка, насърча-
ване на разпределеното лидерство и разширяване на участието на за-
интересованите страни на училището в процеса на вземане на 
решения. 


