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Въведение

Материалът цели да подпомогне решаването на някои съществуващи проблеми в 
системата на образованието. Фокусът е върху използването на различни подходи и тех-
ники на преподаване и как това влияе на децата в детската градина и в началния курс на 
обучение. Практиката показва, че подобни техники дават осезаем резултат в началния 
етап на обучение и което е по-важното – имат дългосрочен ефект върху развитието на 
подрастващите. Разпространени са в Белгия, Франция, Италия и др. страни от ЕС. В Канада 
те са част от националните учебни програми като се въвеждат целенасочено в масовите 
училища. Част от тези техники са познати и в България и все повече учители започват да 
ги използват. 

Пандемията от Ковид-19 създаде за учители, ученици и родители съвършено раз-
лична ситуация: учителите осъзнаха в по-голяма степен необходимостта от използване на 
различни педагогически методи и техники, за да мотивират учениците да учат, учениците, 
които са поколение, което расте с дигиталните технологии, започна да възприема ученето 
не само като урок в час, но и като вид „играта“ с дигиталните технологии, родителите са 
принудени да се включат активно в процеса на учене на своите деца, тъй като те не могат 
да се справят самостоятелно в условията на дистанционно обучение. Започна да се говори 
за отговорна общност за обучение и възпитание на децата, която включва не само учи-
телите, а и родители, училищни психолози, специалисти в сферата на образованието и 
всички възрастни, които имат допир с конкретното дете. Всеки един в тази обкръжаваща 
детето общност, има своето място и роля, но отговорността за обучението е споделена. 
Предпоставки за постигане на ефективност в процеса на обучение и реално повишаване 
качество на образованието са взаимодействието, координирането и еднопосочността в 
действията на всички членове на общността в процеса на обучение. 

Тези условия е възможно да се създадат при използване на нов подход на препо-
даване, основан на теорията за множествената интелигентност (МИ). Спираме се на този 
подход тъй като практиката вече е показала предимствата му в сравнение с широко раз-
пространения конвенционален подход, а именно: обучението на учениците е в условия 
без стрес, стимулира тяхното любопитство и мотивация към знания; учителите имат въз-
можност за творчески подход към всяко дете и към преподавания учебен материал, без да 
излизат извън рамките на приетите национални стандарти и програми, успяват да ангажи-
рат вниманието на учениците за по-продължително време в час, контролът в час е изцяло 
в тяхната власт, но е дискретен и невидим за учениците; родителите навлизат в процеса 
на обучение на своите деца по естествен приемлив за тях начин, тъй като учителят им 
дава знание и умения как да комуникират и подпомагат обучението на детето. Случването 
на всичко това се основава на ново, различно разбиране за механизмите на обучение и 
запаметяване, основани на съвременни научни резултати от невронауките и невропеда-
гогиката. Установен факт е, че новата информация се възприема различно в зависимост от 
специфични дадености на всеки отделен индивид. „Входните канали“ за възприемането 
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на нова информация като правило корелират със сетивата на индивида, но те формират 
различните предпочитани начини за учене у всеки ученик, което от своя страна се явява 
ефективната форма на обучение. 

Процесът на обучение се разглежда като комплекс от възприемане и усвояване на 
нови знания съвместно с изграждане на преносими умения и процес на социализация на 
детето. Знанието, емоцията и уменията се развиват в единство и се определят от индиви-
дуалните характеристики и дадености на детето, в основата на което са предпочитаните 
начини за възприемане на нова информация. Наред с натрупване и усвояване на знания 
и изграждане на преносимите умения, подхода на МИ формира у детето и интердисци-
плинарен поглед към околната среда. По своята същност методологията, основана на тео-
рията за МИ полага първите стъпки към обучение с комплексен подход към усвояване на 
знания и умения, което на по-късен етап на обучението естествено прераства в обучение, 
според принципите на STE(A)M, ориентирано към изграждане на творчески личности с 
професионална реализация.

Този подход в обучението рефлектира върху увеличаването на капацитета на обще-
ството за икономическо и социално развитие на местно, национално и европейско ниво. 
Това става възможно благодарение на новия алтернативен образователен подход, тъй 
като чрез него се осигурява комфортна и приятна творческа учебна среда без стрес. Сре-
дата стимулира и подпомага детското вродено любопитство и любознателност за открива-
не на света и своето място в него.

Днес, в бързо променящият се свят, образованието е един от основните стълбове 
за изграждане на здраво, проспериращо и устойчиво общество. Все повече знанията се 
свързват с компетентностите, които човек притежава, т.е с познанието и уменията да се 
справя с различни житейски ситуации. Общество, в което е установена ниска функцио-
нална грамотност на завършващите основно образование, общество, в което около 5% от 
учениците отпадат рано от училище, а 47% от учениците не са достигнали минималното 
ниво на четивна грамотност според оценяването от ПИЗА1, трудно може да създаде ква-
лифицирана професионална работна сила, която да отговаря на изискванията на бизнеса. 
Още по-тревожен факт е, че се наблюдава постоянен спад в представянето на учениците 
в годините след 2012. 

При тези констатации, ефективна промяна е възможна единствено чрез повишаване 
качеството на образованието, а за това е необходимо да се намери този ефективен начин 
на преподаване, който да е привлекателен и приятен за децата, атмосферата в клас да 
утвърждава авторитета на всяко дете, подчертавайки неговите силни страни, да създава 
самочувствие, но основано на конкретно знание и постижения. Всички деца в клас трябва 
да се чувстват равнопоставени. 

В продължение на десетилетия в образователните политики се акцентира върху оси-
гуряване на равни възможности и достъп до образование на всяко дете. Известен факт е, 
че за постигане на висока степен на образованост на обществото всяко дете е необходимо 
да получи образование и да се развива без да се сблъсква с дискриминация, породена от 

1 Според изследване на ПИЗА (2018 г.) България е на последно място от държавите в ЕС за четивна и 
математическа грамотност на учениците. В България постиженията са под средните нива за страните от 
ОИРС, като в частта над категория 2 (разбиране основната идея на сравнително кратък текст) те са много 
ниски. От 2012 г. до 2018 г.е установен постоянен спад на четивната грамотност на учениците (http://
copuo.bg/upload/docs/2019-12/PISA_2018_3.12_2019.pdf)
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различни причини като: личностни, културни и социално-икономически различия, пред-
почитани стилове и начини на обучение или липса на целенасочено развитие на талантите 
и способностите. Тези условия са залегнали в образователните политики и програми на 
страните от ЕС. Въпреки съществуващи различия сред съвременните европейски образо-
вателни системи, всички те имат обща цел – създаване на равнопоставеност в образова-
телната среда с еднакви условия за обучение за всички деца. 

Наред с това утвърдено разбиране за равнопоставеност все повече се утвърждава и 
новото разбиране за равнопоставеност в процеса на учене. Равнопоставеността в процеса 
на учене се определя от вродени дадености на индивида за предпочитание при възпри-
емане на обкръжаващата го среда, включително и учебната среда. Това добавено тълку-
ване на „равнопоставеност“ постепенно се разпространява и включва в целите на образо-
вателните програми, но докато някои държави членки на ЕС са почти постигнали тази цел, 
други трябва да увеличат и концентрират усилията си в тази посока.

За постигане именно на тази цел теорията на Хауърд Гарднър за множествената ин-
телигентност е ценно средство. Рационалната причина е новото разбиране за интелигент-
ността на индивида, което той въвежда и с годините утвърждава както в професионалната 
научна общност, така и в средата на учителите. Според Х. Гарднър съществуват 8 типа ин-
телигентности, които всеки индивид притежава, но тяхната степен на развитие е различ-
на. Всеки индивид е интелигентен по различен начин и според типа интелигентност има 
предпочитан начин за възприемане на нова информация, т.е. за учене. Това ново разби-
ране за интелигентност, наред с постоянно натрупващата се нова научна информация за 
механизмите на обучение и запаметяване, въвежда и различното разбиране за равноп-
оставеност на всеки един учащ се в процеса на обучение. Днес, почти 40 години след съз-
даването на теорията за МИ в резултат на развитие на невропедагогиката се преосмисля 
нейното значение за практика. Осъзнатите потребности от повишаване качеството на об-
разование, както и постоянно нарастващите емпирични познания от практиката – резултат 
от използване на различни форми на преподаване, създава ситуация тази теория да се 
разпространява по-широко и да става обект на внимание и интерес сред преподаватели и 
специалисти в образователната сфера, включително и в страните членки на ЕС.

Освен създаването на равнопоставеност на всяко дете в клас, методологията на МИ 
привлича вниманието на професионалистите в сферата на образованието и с това, че се 
създава учебна/образователна среда за учениците да развиват набор от преносими уме-
ния успоредно с ученето и усвояването на нови академични знания. Тези знания и умения, 
които се формират в ранна детска възраст, са основата на бъдещите компетентности, кои-
то индивидът ще развива и надгражда. По този начин методологията на MИ може да се 
използва като инструмент за повишаване на качеството на образованието и постигане на 
по-добра обща функционална грамотност на учениците, което е приоритет в политиките 
на ЕС в сферата на образованието.

Предимствата от използването на методологията на МИ са както за учителя така и 
за детето (ученика). Най-важното предимство за ученика е, липсата на стрес в процеса на 
обучение, а състезателният елемент за по-добро представяне на всеки ученик е конструк-
тивен и насочен към взаимодействие и сътрудничество. За учителя предимствата са свър-
зани с: оптимизиране на работното време, възможност за творчество при използване на 
различните форми на преподаване, по-голяма мотивация за професионално развитие, 
постигане на по-добър резултат от вложения труд и усилия. С помощта на разработени тех-
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ники в рамките на теорията за МИ, учителят има възможност да определи силните стра-
ни на всеки ученик в клас и в зависимост на това да адаптира начина на преподаване на 
учебния материал. Възможността да познава различните форми на интелигентност на уче-
ниците в клас позволява на учителя да поддържа тяхната концентрация и ангажираност 
към дейността в час. Познанията и уменията да ползва подходящи педагогически техники 
дават възможност на учителя по-добре да мобилизира вниманието на учениците, чието 
ниво на разсейване тревожно нараства в днешно време като цяло. Освен това подходът 
на МИ има потенциал да включи родителите в образованието на децата им заедно с учи-
телите и по този начин да ангажира родителите да бъдат по-отговорни за образованието и 
възпитанието на своите деца. Предимството е, че ангажирането на родителите се постига 
в спокоен, мотивиран самоорганизиращ се процес.

Важна предпоставка за въвеждане на подхода на МИ в държавното начално учили-
ще е, че не се нуждае от допълнителни финансови ресурси, а се изисква предимно прес-
труктуриране на наличните училищни бюджети. Необходимо е обаче, учителят да полу-
чи допълнителни познания и квалификация. Настоящата ситуация в училищата показва, 
че съществува осъзната необходимост от реформи в учебния процес. Много учители се 
стремят да използват различни алтернативни техники на преподаване. Необходимостта 
от промяна в начина преподаване се отчита и от управляващите в сектора на образование-
то. „Учителите трябва да променят начина си на преподаване, да имат достатъчно време 
да накарат учениците си да дискутират, да свързват знания и умения, да проблематизи-
рат. Това е преходът към компетентностен подход – по-малко енциклопедично обучение 
и много повече свързване на знания в умения, по-малко пасивно и повече активно учене. 
Тази промяна се случва в момента.“ – споделя министър Вълчев.2

Националните образователни системи се определят от образователните политики, 
които всяка държава-членка на ЕС разработва, като взема предвид развитието на обще-
ството и цялостната ситуация (технологични промени, социално-икономически контекст 
и т.н.). Тази брошура е адресирана към политиците и вземащите решения в сферата на об-
разованието в страните – партньори по проекта, както и в други държави в ЕС. Той има за 
цел да представи и да покаже възможностите и значението на Теорията на множествената 
интелигентност за повишаване качеството на образование и да предизвика интерес към 
интегрирането на подхода на МИ към бъдещите образователни политики.

2 https://www.svobodnaevropa.bg/a/30305164.html#comments
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Предимства на теорията за 
Множествената Интелигентност 

С публикуването на Теорията на Множествената Интелигентност във „Frames of Mind” 
(1983), Гарднър въвежда коренно различно определение за интелигентност на индивида. 
Извежда и обосновава, че всеки човек притежава 8 типа интелигентности, които като цяло 
определят неговата интелигентност. Въвежда и ново разбиране, че интелигентността не 
е „закостенял камък“, който не може да се променя. Гарднър защитава тезата, че интели-
гентността като съвкупност от 8 типа, може да се развива и усъвършенства с обучение и 
образование.3

Нещо повече, идеята, че съществуват различни типа на интелигентност въвежда и 
разбирането, че децата учат по различен начин. Това предполага учебният материал да 
се представя също по различен начин, което се явява преломна точка в образованието. С 
теорията за МИ се създава включваща (приобщаваща) учебна среда, която отчита различ-
ните възможности на всеки ученик да възприема най-точно, но и най-лесно преподавания 
материал и че има различни решения този учебен материал да се представи на учениците. 
Основната цел е повишаване на академичните постижения на всеки ученик по отделно и 
на класа като цяло. 

Сред основните предимства при използването на теорията за МИ днес се открояват 
следните аспекти:

	 Създава възможност за активиране на различни канали за възприемане на инфор-
мация от ученика (детето);

	 По-добро и естествено включване в учебния процес на ученици със специални обра-
зователни потребности (СОП) и адаптиране към работа в клас;

	 Нов подход към електронното обучение;

	 Предимства при преподаване на втори език;

	 Нов начин за включване на родителите в учебния процес на децата;

	 Необходимост от сравнително малко допълнителни финансови ресурси към бюдже-
тите на училището;

	 Учителите са по-мотивирани и по-добре подготвени. 

3 Gardner, H.,2011. Frames of mind (3rd ed.). New York: Basic.
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Активиране на различни канали за възприемане 
на информация 

Използването на методологията на МИ позволява включване на множество и раз-
лични „входни канали“ за възприемане на учебното съдържание. Тези входни канали 
Гарднър определя като „прозорци на една и съща концепция“4. Това означава, че учите-
лите могат да използват различни начини за учене в клас, които активират включване на 
различни форми на интелигентност и в резултат на това:

	 Ангажираността на учениците е по-висока

	 Повече ученици имат достъп до знанията

	 Обучението е адаптирано към учениците и следователно е по-ефективно

Резултатът от тези предимства е, че обучение, провеждано според постулатите на 
теорията за МИ, е в по-голяма степен ангажиращо ученика и отчита специфичните харак-
теристики и способности на всеки от учениците в класа.

Интегриране на ученици със специални 
образователни потребности5

Според резултати от редица проучвания, използването от учителите на теорията на 
МИ като основа при разработване на учебната програма за работа в клас, дава възможност 
на ученици със СОП да покажат силните си страни, което в традиционната образователна 
система като правило се прилага чрез различно акцентиране и подчертаване на тяхното 
различие в сравнение с останалите ученици в класа.

„Използването на МИ като фундаментален постулат от педагозите 
позволява децата със специални образователни потребности да 
се възприемат като личности, притежаващи силни страни в много 
области.“ 
                                  Т. Армстронг6

Прилагането на тази теория води до създаване на естествена среда за учениците със 
СОП да се интегриран в учебния процес по време на учебен час и следователно позволява 
на училища и специализирани центрове да използват човешките си ресурси по-ефективно.

4 Gardner, H. (2011). Frames of mind (3rd ed.). New York: Basic.
5 Miski, C. (2018). MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY FOR EFL DISADVANTAGED STUDENTS OF NON–FEE PAYMENT 

SCHOOL. Indonesian Journal Of Integrated English Language Teaching, 3(2). doi: 10.24014/ijielt.v3i2.4701;Rile, 
L., Opulencia, M., Decenorio, N., & Tan, N. (2015). Multiple Intelligences of Students with Learning Disabilities: Its 
Implication for Business Curriculum Development in United Arab Emirates. Procedia Economics and Finance, 23, 
894-898. doi: 10.1016/s2212-5671(15)00517-1

6 Armstrong, T. (2000). Multiple Intelligences in the Classroom. 2Nd Edition (1st ed.).
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Нов подход към електронно (дистанционно) 
обучение7 

Използването на теорията на МИ позволява електронното обучение да се прилага 
по-ефективно. Включването на различни канали за възприемане на информация от уче-
ниците в онлайн среда е от голямо значение, особено когато се отнася за електронно 
(дистанционно) обучение, тъй като този подход улеснява ученето (възприемането) на 
учебния материал от учениците, които са извън класната стая и са лишени от общуване 
помежду си.

Предимства при преподаването на  
втори (чужд) език8

Включването на подхода на МИ към преподаването на втори език може да има след-
ните ползи:

	 Учениците са по-мотивирани, тъй като дейностите са по-разнообразни.

	 Преподаването на чужд език се нуждае в определена степен от повторение на съ-
държанието и включването на различни входни канали за информация, свързани с 
различните форми на интелигентност, прави тези необходими повторения по-дина-
мични, атрактивни и ангажиращи вниманието на учениците и следователно – по-бър-
зо усвоими.

Включване на семейството

Родителите и членове на семейството могат да бъдат по-ангажирани с образование-
то на децата си, когато се приложи подход, основан на МИ. Това се дължи на факта, че те 
могат да се включват в различни области и чрез различни форми на обучение, които са 
представени в МИ, тъй като предлагат по-голяма гъвкавост, съвместяване на подхода в 
училище и в къщи, т.е. възприемането на обкръжаващата среда е съгласувано и еднопо-
сочно.

Това позволява също на семейства от различни икономически, социални и културни 
среди да намерят форма на участие, специфична за възможностите им. По този начин се 
повишава вероятността да бъдат по-ангажирани с образованието на децата си. Следова-
телно училището ще бъде не само приобщаваща среда за отделния ученик според негови-
те индивидуални характеристики и способности, но ще е среда и за културен и социален 
обмен на опит и познания, присъщи на семействата на децата. 

7 Green, C., & Tanner, R. (2005). Multiple intelligences and online teacher education. ELT Journal, 59(4), 312-321. 
doi: 10.1093/elt/cci060; Mankad, K. (2015). The Role of Multiple Intelligence in E-Learning. IJSRD - International 
Journal For Scientific Research & Development, 3(5), 1076-1081.

8 Arnold, J., & Fonseca, M. C. (2009). MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY AND FOREIGN LANGUAGE LEARNING:A 
BRAIN-BASED PERSPECTIVE. International Journal of English Studies, 4(1), 119-136. Retrieved from https://
revistas.um.es/ijes/article/view/48141.
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Необходимост от сравнително малко 
допълнителни финансови ресурси

За да стане възможно приложението на теорията за МИ в училищата, не са необхо-
дими големи допълнителни финансови ресурси. Не се налага да се правят съществени 
инвестиционни разходи за промяна на обстановката и дизайна на училището и класните 
стаи, нито са необходими скъпи и много като количество работни материали и учебни по-
собия. Предимство е, че училище, което обмисля въвеждане и прилагане на методологи-
ята, може да организира пилотна фаза в рамките на наличен бюджет без допълнителни 
разходи, преди да я приложи изцяло. Това позволява от една страна да разработи в де-
тайли и да планира необходимите ресурси, а от друга – да осъществи реорганизация на 
наличните ресурси – финансови, материални и човешки по най-рационален начин.

Учителите са по-мотивирани и по-добре обучени

Използването на иновативни методи и особено такива, които създават нова среда за 
процеса на обучение, позволяват на учителя да работи творчески в клас и е източник на 
мотивация и вдъхновение.

Когато учителят притежава знания и умения да използва теорията на МИ, прилага я 
ежедневно в процеса на преподаване, това неминуемо води до повишаване на собстве-
ните му умения и способности.

В резултат на това, обучението на учителите да използват методологията на МИ, 
води до по-компетентни, по-добре признати от обществото и по-мотивирани за профе-
сионална реализация учители.
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Трудности в съвременните 
образователни системи, които са 
пречка да се прилагат иновативни 
техники на преподаване в клас

Липса на достатъчно квалифицирани 
преподаватели и специалисти в училищата

Учителите в училище се очаква да научат учениците на основни умения за лична реа-
лизация, които в последствие да способстват за професионалната им реализация и разви-
тие като активни граждани. Съгласно Препоръка на Съвета по ключовите компетентности 
за учене през целия живот към ЕК от 2018 г.9, тези умения включват: грамотност; многое-
зичие; математическа, научна и инженерна компетентност; цифрови и технологични уме-
ния; междуличностни умения и способност за усвояване на нови компетентности; активно 
гражданско участие; предприемачество; културна осведоменост и изява. 

Глобалните тенденции, свързани с бързите промени в технологиите, обществото и 
демографията, както и предизвикателства като глобалното затопляне, а в последно време 
и появата на Ковид-19 пандемията, изискват хората бързо да се адаптират към настъпващи-
те промени в социалната среда и съответно в пазара на труда10. Предполага се, че ученици-
те ще създадат и развият основни преносими умения в периода на обучение. Отговорност-
та за това е предимно на учителите. Това може да се случи само, ако самите преподаватели 
притежават тези умения и имат квалификация да подпомагат изграждането на преносими 
умения в учениците. Ето защо степента на умение и нивото на познания и квалификация на 
самите учителите са определящ фактор за постиженията на учениците. Днес, училищата в 
Европа са изправени пред недостиг на квалифицирани учители и специалисти.

От една страна е недостигът на квалифицирани учители, което се отразява негатив-
но на обучението на учениците и образователната система като цяло. Според Европейския 
център за развитие на професионалното обучение11, учителите са в 5-те топ професии по 
дефицит на умения в Европа, като се очаква този процес да се задълбочи през следващите 
години, тъй като много учители са в пенсионна възраст и им предстои пенсиониране, а за 
младите хора тази професия не е привлекателна.

9 COM(2018)24/F1 - EN (annex) (europa.eu)
10 Policy Paper – The importance of transversal skills and competences for young people in a modern Europe – 

AEGEE-Europe
11 Skill shortage and surplus occupations in Europe (europa.eu)
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Недостигът и търсенето на преподаватели на пазара на труда са различни в различ-
ните европейски страни. По информация от Платформата „Панорама на уменията”12 към 
Европейския център за развитие на професионалното обучение е видно как се очаква да 
се развие търсенето на учители и специалисти в сферата на образованието в близко бъ-
деще. Прогнозира се растеж на заетостта през 2020-2030 г. в сектора на образованието за 
държавите партньори по проекта: България (13,1%), Франция (0,9%), Гърция (16,7%), Ита-
лия (1,6%) и Испания (21,9%). В същото време, според ООН13, до 2030 г. най-засегнатите от 
недостиг на учители страни в Европа ще бъдат Испания, Германия и Полша.

От друга страна, се затвърждава оценката, че съвременните педагози не са достатъч-
но квалифицирани, за да осигурят обучение с необходимото високо качество на знания 
и умения. Едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправен ЕС, е осигу-
ряване на обучение по информационни и комуникационни технологии (ИКТ). През 2014 
г. в доклада на Европейската комисия „Електронни умения за работни места в Европа“ се 
откроява притеснението от нарастващия недостиг общо на ИКТ умения на населението в 
Европа14. Нещо повече, политиките, които са насочени към подпомагане формирането на 
преносими умения се различават съществено между държавите-членки на ЕС. В доклада 
се посочва, че през 2013 г., въпреки значителното подобрение на европейско ниво, поли-
тиките на няколко от държавите не успяват да отговорят на поставените изисквания за из-
граждане на електронни умения на населението. В тази група са и държавите - партньори 
по проекта, с изключение на Франция. По този показател всичките са били под средното 
ниво.

Този проблем се изостря от пандемията от Ковид-19, защото училищата през учебна-
та 2020-2021 г. удължиха затварянето си за неопределено време, ситуацията за учебната 
2021-2022 г. не е ясна също по отношение на времето, през което учениците ще са на дис-
танционно обучение. Учениците са първите жертви, тъй като много от тях нямат достъп 
до интернет или не притежават технологични устройства като лаптопи или смартфони. 
За учениците в началния курс на обучение ситуацията е по-сложна, тъй като те не са в със-
тояние поради възрастта си да учат онлайн сами, без някой да им помага. Този проблем 
стои пред всички държави, включително и пред държавите-членки на Европейският съюз. 
Според данни на ЮНЕСКО през 2019 г.15, 10% от тези, които нямат достъп до цифрово 
образование, живеят в икономически развитите държави. Учителите са втората жертва 
на затварянето на присъствено обучение в училищата и въвеждане на дистанционното. 
За една нощ те трябваше да променят в онлайн съдържанието и формата на уроците, да 
променят методите си на преподаване без да имат точни указания, да търсят дигитална 
платформа, на която да провеждат своите виртуални уроци, да намерят подходящо тех-
нологично оборудване и са принудени от обстоятелствата да усвояват в хода на работа 
нови ИКТ умения16. Нещо повече, малко учители са имали предварителни познания как да 
преподават дистанционно и да съчетават формите на присъствено и онлайн преподаване: 
само около 20-30% от европейските и азиатските страни осигуряват този вид обучение 
за преподаватели17. Много малко внимание се обръща на подготовката на учителите при 

12 Browse by Sector | Skills Panorama (europa.eu)
13 Where are the worst teacher shortages? | World Economic Forum (weforum.org)
14 e-Skills.pdf (branden.biz)
15 New publication on the digital transformation of education and school connectivity (unesco.org)
16 covid19-teacher-teacher-educator-survey.pdf (teachingenglish.org.uk)
17 Distance Learning Experiences of Teachers During Covid-19 Process | EPALE (europa.eu)
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т.н. хибридна система на обучение – периодична смяна на присъствена и онлайн форма 
на обучение, която създава много по-голямо натоварване и във времето и в усилията на 
учителя. Подценява се необходимостта от специална подготовка на учителите за периода 
след Ковид-19 пандемията. 

Междуличностните умения и способност за усвояване на нови знания и компетент-
ности е проблем, който не се поставяше доскоро с необходимата острота в образовател-
ните политики. Като се има предвид, че много от децата идват на училище със своите со-
циални и емоционални обременености, оказващи неблагоприятно влияние за тяхното 
учене и психологически комфорт в училище, е необходимо това да бъде преодоляно, за 
да може учебният час да преминава в стимулираща творческа атмосфера. Установено е, 
че наличието на социално-емоционалните регулативи имат положително въздействие 
върху когнитивните, социалните и емоционалните резултати както в краткосрочен, така 
и в дългосрочен план; повишават позитивното отношение към себе си, към другите и към 
училището. Всичко това води до намаляване на вътрешните и на външните затруднения в 
поведението на децата. Практиката показва, че формирането на социално-емоционални-
те умения е най-ефективно, когато започне възможно най-рано – в ранна детска възраст. 
Първите години на обучение са свързани с резултатите в зряла възраст като: постижения 
в образованието, заетостта, психичното здраве. От учителя се иска да включва в учебна-
та програма процесите на социализация и изграждане на емоционално регулирано пове-
дение (идентично на развитие на емоционалната интелигентност според Х. Гарднър). Но 
според доклада „Укрепване на социалното и емоционалното образование като основна 
образователна област в ЕС“ от 2018 г.18, „учебните измерения на социалното и емоционал-
ното образование остават до голяма степен неявни“ (стр. 34). Всъщност учителите трябва 
предварително да бъдат обучени и да придобият социално-емоционални компетенции, за 
да надграждат своя опит и знания, за да могат да изграждат тези умения по време на рабо-
та в клас в учениците. Свободни са да създават нови практики за изграждане на уменията 
в рамките на академичните програми. 

Необходимостта от въвеждане на нови алтернативни възможности за преподаване 
вече е ясно осъзната от учителите във всичките държави партньори по проекта. Резулта-
тите от сравнителното пилотно изследване, проведено в рамките на проекта, показват, 
че много учители вече или прилагат в ежедневната си преподавателска дейност, или са 
готови да започнат да прилагат методики на преподаване, основани на алтернативни об-
разователни подходи, включително теорията на МИ. Голям брой от изследваните, обаче, 
заявяват, че искат да използват нови педагогически техники, но не се чувстват достатъчно 
квалифицирани да ги прилагат в клас. (Фиг. 1) Не е изненадващо, че резултатите във всич-
ки партньорски държави са много сходни: в България, Гърция и Испания голям брой учи-
тели по своя инициатива използват алтернативни техники на преподавате, (около 50% от 
участниците в проучването). Едновременно с това, те споделят, че имат потребност от обу-
чение и повишаване на квалификацията, за да ги използват по-ефективно. Само в Италия, 
учителите споделят, че бариера да използват алтернативни техники в своята практика е 
липсата на знание и това е причината да не ги прилагат.

18 Strengthening social and emotional education as a core curricular area across the EU - Publications Office of the 
EU (europa.eu), р.34
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Фиг.1. Нагласа на учителите да използват МИ и/или други аналогични 
технии на обучение (%)

Необходимостта от възможности за използване на нови образователни подходи са 
по-силно осъзнати и се обсъждат интензивно от учителите по време на настоящата панде-
мия, тъй като социалната дистанция, затворените училища и виртуалното обучение ста-
ват правилото. В проучване, проведено в Израел през 2020 г19. и публикувано в European 
Journal of Teacher Education, учителите се стремят да бъдат достатъчно подготвени за 
трансфер на знания и практики по отношение на социално-емоционалните компетенции. 
Тъй като постоянно се появяват нови технологии и учебни програми, базирани на прено-
сими умения, учителите са изправени пред все по-голям натиск и необходимост да търсят 
начини да бъдат в крак с новостите и да не изостават в професията20. По този начин не-
прекъснатото професионално развитие и подобрените учебни програми за обучение на 
учители се превръщат в императиви, за да се постигне максимална полза за учениците.21

Тук е мястото да се посочи една неочаквана пречка, която възпира въвеждането на 
иновации в преподаването. Резултатите от изследването, проведено като част от този про-
ект, показват коренно различно разбиране между учителите в началните училища и уни-
верситетските преподаватели по педагогика за адекватността на съществуващите образо-
вателни програми във висшето образование, които подготвят бъдещите педагози. Докато 
учителите се стремят да повишават своите знания и преподавателски умения, предимно 
самостоятелно чрез интернет и посредством различни частни курсове за повишаване на 
квалификация, Академичната университетска общност заявява, че учебните им програми са 
модерни, предоставят последни академични знания в сферата на обучението и студентите 
получават адекватна информация и умения, които им позволяват да използват разнообраз-
ни съвременни образователни подходи и техники. Това различие е установени от всички 
партньори с изключение на Франция. Плахите опити да се намери мост за взаимодействие 
срещна сериозен безапелационен отпор от страна на университетските преподаватели.  

19 Rethinking teacher education in a VUCA world: student teachers’ social-emotional competencies during 
(tandfonline.com)

20 Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe 2020, Overview of major reforms 
since 2015, Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe 2020 - Publications 
Office of the EU (europa.eu)

21 Dumcius, Rimantas & Whittle, Martin & Huttova, Jana & Siarova, Hanna & Sternadel, Dalibor & Mackonytė, Greta 
& Jonavičienė, Dovilė & Junas, Povilas & Buinauskas, Darius. (2018). Study on Supporting School Innovation 
Across Europe. 10.2766/466312.
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Съществуващото разминаване в оценките свидетелства за наличие на пропаст между теоре-
тичните знания, преподавани в университетите и потребностите на учителите от познания 
и умения за иновативни методи на преподаване. Съществуващото различие създава реална 
пречка в дългосрочен план пред квалификацията на образователните специалисти22.

Недостиг на време на преподавателите поради 
административна натовареност

Широко разпространено е мнението, че времето на учителя е необходимо да бъде 
разпределено и използвано рационално, но винаги да е в полза на обучението на ученици-
те. Предполага се, че усилията на преподавателите са фокусирани върху преподаване с цел 
постигане от учениците на настоящи и бъдещи успехи. Основателно е предположението, че 
по-голямата част от времето на учителя е посветено на преподаване, подготовка на уроци и 
подобряване на методологиите на обучение, но практиката показва различна картина.

Международното проучване на OИСР „Teaching and Learning International” (TALIS)23 
анализира разпределението на времето на учителите за преподаване на урок, като го раз-
деля на три категории: преподаване и учене, административни задължения и поддържане 
на реда в класната стая. Проучването показва, че през 2018 г. времето за преподаване и 
учебните дейности – средно за страните от ОИСР представлява 78% от цялото работно 
време на учителя. Логично е този сегмент работно време да е най-важният за постигане 
ефективност на обучението, тъй като е тясно свързан с оптимизиране качеството на пре-
подаване. Като цяло разпределянето на учебното време на преподавателите в анализира-
ните страни варира между 65 и 86%.

Според проучването за изпълнение на административни задачи, учителите отделят 
средно 8% от своето време. В някои случаи, това време се удължава поради настъпили ус-
ложнения и промени в организацията на учебните програми. Известно е, че от училищата 
се изисква да извършват и задачи по мониторинг и отчетност и практика е учителите да по-
емат работа по документацията поради ограничените налични административни ресурси. 
Така те се чувстват претоварени с административни задължения.24

Според европейското разбиране за продължителност на отделните категории и ви-
дове дейност в рамките на разпределяне на работно време, данните показват, че средно 
преподавателите в източноевропейските страни управляват по-ефективно своето време 
за преподаване и обучение (балтийските страни са начело в списъка). Всъщност те отделят 
по-малко време от средното за административни задачи и поддържане на реда в класната 
стая. От друга страна, средиземноморските страни (като Италия, Малта, Португалия и Ис-
пания) отделят повече време за изпълнение на административни задачи и в поддържане 
и контролиране работата на учениците в клас. По този начин около 20% от времето на 
учителите се отделя за нещо различно от преподаването и ученето. (Таблица 1.)

22 Readiness to implement MI methodology in partner countries, Analytical report of a field study – a part of the 
MI-NAEE project

23 TALIS 2018 Results (Volume I) Teachers and School Leaders as Lifelong Learners https://doi.org/10.1787/ 
1d0bc92a-en 

24 Dumcius, Rimantas & Whittle, Martin & Huttova, Jana & Siarova, Hanna & Sternadel, Dalibor & Mackonytė, Greta 
& Jonavičienė, Dovilė & Junas, Povilas & Buinauskas, Darius. (2018). Study on Supporting School Innovation 
Across Europe. 10.2766/466312.
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Таблица 1: Време, което учителите посвещават на преподаване и учене, 
в държавите партньори по проекта, според доклада на ОИСР (%)

ДЪРЖАВА
Средният дял от времето, което учителите съобщават,  

че отделят за реално преподаване и учене, средно за урок

България 83,8

Италия 78,0

Испания 75,3

Франция 74,7

 Освен да работят непосредствено в клас, от учителите се очаква да се самоусъвър-
шенстват и да повишават квалификациите си. Въпреки това, времето им за тези дейности 
е ограничено. Според проекта MENTEP25 учителите не могат да намерят достатъчно време 
за самообучение, включително и свързано с подобряване на собствените им преносими 
умения, които да използват в процеса на преподаване. Всъщност партньорите от 11 дър-
жави по цитирания проект посочват, че отделят средно по-малко от 10% от времето, което 
използват за своята квалификация. 

 Учителите също трябва да отделят време за планиране и подготовка на уроците 
в рамките на работното си време. Според проучването на ОИСР26 за периода 2013 - 2018 
г. средно учителите прекарват повече часове в преподаване и по-малко часове за плани-
ране на уроците. В продължение на 5 години, часовете, свързани с пряко преподаване, 
седмично нарастват от 19,3 на 19,9 часа, докато часовете отделени за подготовка на урок 
намаляват от 7,1 на 6,5 часа седмично. За включени в изследването държави от ЕС27, в до-
клада на ОИСР е показано, че средно отделеното време за преподаване и подготовка на 
уроци е по-ниско от средното за ОИСР (19,2 и 6,4 часа седмично).

Таблица 2: Времето на учителите, прекарано в преподаване и подго-
товка на уроци, в партньорските страни, проучени от доклада на ОИСР 
през 2018 г., (%)

ДЪРЖАВА Преподаване
Индивидуално планиране – 

подготовка на уроци

България 19,9 7,5

Испания 19,6 6,2

Франция 18,3 7,0

Италия 16,8 5,1

25 MENTEP_Executive-Summary.pdf (europa.eu)
26 TALIS 2018 Results (Volume I) Teachers and School Leaders as Lifelong Learners https://doi.

org/10.1787/1d0bc92a-en
27 В изследването на ОИСД са включени от общо 31 държави, 16 членове на ЕС: Австрия, Белгия, България, 

Великобритания, Дания, Естония, Италия, Испания, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Португалия, Фин-
ландия, Франция и Унгария.
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Времето на учителите за изучаване и 
обновяване на съдържанието и методите 
на преподаване в клас може да бъде огра-
ничено и от изискванията, продиктувани от 
съответните национални учебни програми. 
В проучване, проведено от Европейска-
та комисия – Съвместен изследователски 
център (Joint Research Centre) и Института 
за перспективни технологични изследва-
ния (Institute for Prospective Technological 
Studies)28 за възможност от въвеждане в 
училище на творчески дейности, учителите са запитани дали съдържанието на учебната 
програма е съобразена с планираното време и дали им остава време за други творчески 
дейности. Отговорът е, че съдържанието на програмата е голямо, поради което времето, 
което остава за други дейности, свързани с обучението е крайно ограничено. Резултатите 
показват, че в 15 държави членки на ЕС (от общо 27), преподавателите обикновено пре-
минават набързо учебното съдържание, без да имат време да се задълбочат в материала. 
Това означава, че времето за пряко преподаване е ключово и може да възпрепятства ино-
вативните процеси за подготовката на учебните програми и съвременни методики на пре-
подаване.29

Днес, десет години по-късно учителите от целевата група по проекта споделят, че 
имат подобни проблеми: те нямат достатъчно време за подготовка на уроците, както и 
достатъчно време, за по-задълбочено преподаване на учебния материал. Нямат достатъч-
но време за работа в клас, за да постигнат желаните резултати относно функционалната 
грамотност на учениците. Забележително е, че учителите от различните държави споде-
лят еднакви проблеми, което е сигнал за образователната политика на ниво ЕС. Тяхното 
послание към управляващите в сектора на образованието е обобщено и представено в 
единен апел. 

Целта на този материал не е да се предлагат начини за намаляване на администра-
тивната тежест в работата на учителя и времето, което се отделя за изпълнение, но се 
спираме на това, тъй като всички участници в целевата група, независимо къде работят 
– държава, голям или малък град, настойчиво поискаха тяхното мнение да достигне до 
управляващите в сферата на образованието. Общоприето е мнението, че учителят трябва 
да бъде по-малко натоварен с административни задължения и да има повече време за 
собствено обучение, запознаване и разработване на иновативни педагогически методи и 
техники в клас, както и преосмисляне обема на учебните програми. Времето на учителите 
е ценно и колкото повече от него е посветено на подобряване на качеството на препода-
ване, толкова по-добре.

28 Creativity in Schools: A Survey of Teachers in Europe (2010)
29 Jonker, Herma & März, Virginie & Voogt, Joke. (2020). Curriculum flexibility in a blended curriculum. Australasian 

Journal of Educational Technology. 36. 68-84. 10.14742/ajet.4926.

Иновациите целящи по-добро 
качеството на образователните 
системи може да бъде постигнато 
чрез увеличаване на финансовия 
капацитет и/или чрез получаване 
на държавни субсидии и финансова 
подкрепа от други програми и донори, 
но при прозрачност и подкрепа от  
учители и родители. 
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Финансовите разходи са изключително важна 
бариера за иновациите

Финансовите ресурси и финансовата автономия са важен елемент, който следва да 
се има предвид, когато се свързва с иновационния капацитет на училището.

Логично е, че колкото повече ресурси са отделени за обучение, толкова по-високо 
се очаква да е качеството на преподаване и съответно постиженията на учениците. Неза-
висимо от това, анализът показва, че по-голямата част от държавите партньори в проек-
та, последователно са отделяли ограничени ресурси за образователната си система. При 
сравнение на средствата, отделени като процент от БВП за образование за периода 2010 
– 2019 г. в България, Франция, Гърция, Италия и Испания, се вижда, че тези средства са 
по-ниски в сравнение със средния дял за ЕС 27. Изключение прави само Франция30. Освен 
това, данните показват, че публичните разходи за образование отбелязват бавен спад във 
времето. Единствено изключение се наблюдава в България, в която отделените публични 
средства за образование се колебаят между 3,3% и 4,1% за 10 години с пик през 2014 г. 
(Фиг. 2)

30 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Total_general_government_
expenditure_on_education,_2019_(%25_of_GDP)_.png

Учителите от начални училища в държавите – партньори в проекта, 
апелират към политици и управленци в сферата на образованието:

 Броят на учениците в клас да бъде намален до 15-20 ученици;

 Учителите да имат повече свобода да използват различни методи и 
техники на преподаване и обучение без да се променят националните 
програми и стандарти;

 Учителите да имат повече време за подготовка на предстоящи уроци;

 Да се организират квалификационни курсове, даващи знания за емо-
ционална интелигентност, множествена интелигентност и инструмен-
ти за използването им в час;

 Учителите периодично да бъдат информирани за постижения на не-
вронауките, функционирането на човешкия мозък и поведенческите 
действия, свързани с механизми на учене и памет;

 Да се обучават учителите как да са актьори в час; 

 За да се създаде нова система за оценка и определяне на възнаграж-
денията, свързана с различните форми на обучение в час в резултат на 
използвани алтернативни методи и техники на преподаване;

 Да се създадат възможности за промяна интериора на класната среда – 
за създаване на гъвкава класна стая;

 Да се създаде политика за мотивиране на родителите за сътрудничест-
во с учители и за участие в образованието на техните деца.
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Анализирайки разпределението на публичните средства за образование, през 2019 
г. голямата част от страните партньори разпределят по-голямата част от ресурсите си в 
съответствие със средните за ЕС – за предучилищното образование, основното и средното 
училище, с акцент върху средното. Единствено Испания и Гърция при разпределението на 
публичните средства за образование дават превес на предучилищния и начален етап на 
образование. (Фиг. 3)

Качеството на образованието не се определя само от степента на публични инвес-
тиции. Финансовият капацитет и автономията са от съществено значение, за да бъдат учи-
лищата ефективни и да постигат по-високи стандарти: това означава формиране и раз-
пределение на училищния бюджет според потребностите на училището, които може да 
са различни за различните години. Всъщност увеличаването на децентрализацията на 
финансовите ресурси може да подобри качеството на образованието чрез насърчаване 
на необходима промяна, чрез намаляване на процента отпаднали от училище, чрез увели-
чени постижения на учениците и др.31 Все още независимо от известни предимства, които 

31 Decentralized decision making, privatization and student performance - SCHOOL FACTORS RELATED TO 
QUALITY AND EQUITY RESULTS FROM PISA 2000, (2005) untitled (oecd.org)
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децентрализацията на училищните бюджети би имала, в много страни от ОИСР ресурсите 
на училищата се контролират на регионално и национално ниво (като определят строго 
лимитите на разходите и/или фиксираното разпределение на ресурсите). Централизира-
но регламентираните финансови ресурси в действителност се явяват бариера по отноше-
ние въвеждането на финансови стимули за подобряване дейността на преподавателите32.

Подобряване на качеството в образователния сектор предполага предимно инвес-
тиране с дългосрочна перспектива в училищата. Европейските държави следва да вземат 
предвид този факт при планирането на ресурсите, предназначени за образование и да се 
опитат да обърнат настоящата низходяща тенденция. Сериозен дискусионен проблем е 
степента на финансова автономия на училището. Въпреки че финансовата автономия е 
доказала своята ефективност за повишаване качеството на обучението и възможността за 
иновации в училищата, все още различни нива на администриране участват и определят 
финансовите бюджети на училищата в зависимост от ресурсите, за които става въпрос.33

Трудности при получаване на финансиране от 
държавата, както и субсидии от други видове 
грантове

Институции, при които съществена бариера за иновации 
са трудностите за получаване на държавни субсидии или 
грантове 
Освен съществуващите традиционни механизми за финансиране, допълнителни фи-

нансови ресурси могат да окажат положително въздействие върху иновациите в училище. 
Разработването и прилагането на иновативни методики на преподаване и/или предлага-
нето на ново съдържание за учебните програми, изисква целева финансова подкрепа.

Съществуват допълнителни източници за финансиране на училища на различни 
нива – европейско, национално, местно и др. На европейско ниво съществуват няколко 
фонда и инструменти, които подкрепят финансирането на иновации, като например Евро-
пейския социален фонд, програма „Еразъм +“ или eTwinning. На национално и регионално 
ниво се насочват множество безвъзмездни средства към училища, включително и награди 
за учители. Не на последно място е практика – организации на гражданското общество да 
участват съвместно със специалисти в сферата на образованието да работят върху създа-
ване на иновативни продукти и услуги, насочени към обучение в т.ч. и към отделни учи-
лища и детски градини. Обикновено тази съвместна дейност е в отговор на възникнали 
конкретни потребности на местно ниво. 

Сред възможните източници за финансиране на иновациите в училище може да се 
откроят три съществени. На първо място, както бе споменато по-горе, достъпността на 
училищата до тези средства. Според проучване, проведено по проект „Иновационен 

32 Dumcius, Rimantas & Whittle, Martin & Huttova, Jana & Siarova, Hanna & Sternadel, Dalibor & Mackonytė, Greta 
& Jonavičienė, Dovilė & Junas, Povilas & Buinauskas, Darius. (2018). Study on Supporting School Innovation 
Across Europe. 10.2766/466312.

33 Financing schools in Europe, Mechanisms, methods and criteria in public funding Financing schools in Europe - 
Publications Office of the EU (europa.eu)
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клъстер за обучение по предприемачество“34, някои от основните причини за ограниче-
ното предприемаческо образование в училищата от страните партньори по съвместен 
проект (Белгия, Естония, Финландия, Италия и Латвия) е липсата на финансиране и под-
крепа от местната власт. Аналогична ситуация може да се открие при много педагогически 
иновации, предложени от училищата. Освен това мерките за строги икономии ускоряват 
намаляването на възможните допълнителни средства35. Независимо от това, в много ев-
ропейски страни училищата все още се опитват да се справят сами и своевременно да 
удовлетворяват основните си потребности, като например: обновяване на помещенията, 
закупуване на техника и апаратура за ИКТ и др.

Второ, продължителността и последователността на финансираните иновации за-
висят от източника на финансиране. След приключване на финансираните програми/
проекти, училищата трудно могат да осигурят финансова устойчивост на тези иновативни 
проекти. Наличието на дългосрочни възможности за финансиране е от съществено значе-
ние за иновативните приложения, тъй като осигурява достатъчно време за експерименти, 
апробация на създадени продукти и услуги, а и създава възможност за гъвкаво разпреде-
ляне на средства.

И накрая, получаването на допълнителни средства изисква наличие и капацитет 
за вътрешна експертиза. Училищата трябва да имат капацитет да привличат ресурси и 
да ги управляват ефективно. Учители и институции, които са иновативни, знаят и могат 
да подготвят проектни предложения. Те са с по-големи шансове да спечелят допълнител-
ни грантове. Това означава, че училищата в затруднение трудно могат да получат достъп 
до допълнителни средства чрез конкурентни схеми за безвъзмездно финансиране, което 
води до увеличаване, а не до ограничаване на неравенствата36.

В обобщение може да се каже, че механизмите за финансиране в подкрепа на ино-
вациите са от съществено значение, за да стимулират и подпомагат училищата да проявя-
ват творчество и да прилагат различни педагогически техники за по-добро усвояване на 
учебните програми. За да се улесни достъпът до финансиране, на всички нива на финан-
сиране от институциите се изисква внимателна оценка на реалистичността на проектните 
предложения, както и постоянно да се разширява спектъра от дейностите допустими за 
финансиране. 

Ролята на родителските асоциации  
за иновациите в училище

Взаимодействието между училищата и сдруженията на родители, включително и 
членовете на семействата на учениците, са съществен елемент за насърчаване на съвмест-
на и успешна образователна среда. Взаимодействието между семейството и публичните 
образователни институции способства да се преодолеят съществуващите между тях раз-
личия в интерес на ученика. Колкото по-големи са различията между тях, толкова по-голя-
ма е необходимостта от сътрудничество. Всъщност, отговорността и прозрачността в отно-

34 icee-eu.eu/component/attachments/?task=download&id=623:ICEE-final-report (icee-eu.eu)
35 *Curriculum reform in Europe. The impact of learning outcomes (europa.eu)
36 Supporting School Innovation Across Europe - Study on supporting school innovation across Europe - 

Publications Office of the EU (europa.eu)
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шенията между страните е от съществено 
значение за образователната система, коя-
то изисква доверие и координирани дей-
ности в името на образованието на детето.

В Европа е нормално на ниво учи-
лище да съществуват механизми, които 
позволяват на родителите да участват в 
дейността на училищата, включително и 
да участват в органите на управление. Въ-
преки че, имат миноритарно представител-
ство, родителите могат да участват при взе-
мане на решения, свързани с ежедневното 
управление на училището37. Ангажирането 
на родителите с училищни дейности има няколко предимства. То предотвратява потен-
циалната съпротива и ограничава предразсъдъците, стимулира и утвърждава среда на 
взаимно сътрудничество, предоставя възможности за по-добро родителство и като цяло 
подобрява психическата устойчивост и социалните умения на учениците.38

Едновременно с това, родителите могат да възпрепятстват въвеждането на инова-
ции, тъй като се придържат към намаляване на риска за децата. При условие, че няма по-
стоянна комуникация между учители и родители и няма споделени цели или общи визии 
за развитието на децата, родителите могат значително да повлияят върху спирането и 
ограничаването на способността на училището за въвеждане на иновации. Причините мо-
гат да произтичат от различия в отношението към традиционни и утвърдени разбирания 
за позитивното в сектора на образованието и това да е причина за съпротива срещу какви-
то и да са промени, дори те да са положителни и да са в интерес на процеса на обучение39.

За да се включат родителите активно в дейности на училището и да мотивират де-
цата към учене, от съществено значение е да се излезе извън съществуващия подход на 
взаимодействие – отгоре надолу, основан на периодични родителски срещи и комуника-
ция между училище и семейство. Рационално е да се възприеме подход отдолу нагоре, за 
да се ангажират активно родителите в процеса на обучение, като се изслушат техни при-
теснения и предложения за подобряване на средата за обучение.40 Нещо повече, новите 
педагогически подходи предполагат активно сътрудничество между учители и родители, 
които освен да споделят информация за хода на обучение на детето, е важно да имат един 
и същи подход, стимулиращ силните страни на детето и съобразен с предпочитаните от 
него начини за учене. Тази информация родителят получава от учителя, която се детайли-
зира впоследствие от наблюдение поведението на детето при различни дейности – уче-
не, игра, т.н. Участието на родителя в процеса на наблюдение помага и за разграничава-
не на дейности, свързани с отглеждане на детето, от дейности за неговото възпитание.  

37 The Role of Parents in the Education Systems of the European Union The Role of Parents in the Education 
Systems of the European Union (sel-gipes.com)

38 Strengthening social and emotional education as a core curricular area across the EU - Publications Office of the 
EU (europa.eu)

39 Burns, T., Köster F. (2016), Governing Education in a Complex World, Educational Research and Innovation, OECD 
Publishing, Paris.

40 Strengthening Social and Emotional Education as a core curricular area across the EU, A review of the 
international evidence

Активното ангажиране на родителите 
в дейности , организирани от 
училището, може да се реализира 
чрез естествен подход отдолу 
нагоре, който да гарантира, че 
техното мнение и предложения се 
вземат под внимание от училищното 
ръководство. Участието на родителите 
е от първостепенно значение за 
въвеждане на иновации в обучението 
на ниво училище.



26 ТЕОРИЯТА ЗА МНОЖЕСТВЕНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ |  образователен подход за повишаване функционалната грамотност на учениците

Наблюдението е и от учителя и от родите-
ля. Идентичността на съвместния подход е 
важен елемент за напредъка в развитието 
на детето, защото осигурява по-лесно въз-
приемане на нова информация, ситуацията 
е предимно комфортна и няма конфликт в 
начина на поставени задачи, независимо че 
по съдържание задачите могат да са корен-
но различни. По този начин се постига ес-
тествено единство в обкръжаващата среда 
на детето, което е важно за процеса на учене и за постигане на желаното ниво на функцио-
нална грамотност и личностно развитие на детето. 

Продължаващото обучение на 
учителите, включително и обучение 
за това как да изграждат преносими 
умения в учениците, наред с 
намаляване на административната 
тежест, са две от най-важните условия 
за осигуряване формиране и развитие 
на преносими умения в учениците.
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Иновативност и същност  
на методологията на МИ  
по отношение процеса на обучение

Теорията за МИ се основава на различно разбиране за процеса на учене, на различно 
разбиране на идеята за равнопоставеност на учениците по отношение на процеса на обу-
чение. Тези различия са обосновани от факта, че всеки индивид има свои специфични вро-
дени дадености, които се развиват под влияние на непосредствено обкръжаващата среда 
на израстване на детето. Процесът на учене се разглежда като единен процес на взаимо-
действие със средата (училищна, семейна и т.н.), която чрез целево въвеждани стимули 
(задачи за решаване) изгражда и натрупва знаниевия обем на детето, който му позволява 
да реагира адекватно в различни житейски ситуации. 

Идеята за използване на различни техники и методи на преподаване с цел постига-
не на по-голяма ефективност не е нова. Появата на „иновативни училища“ е отговор на 
това разбиране, залегнало в политиката за повишаване качеството на образованието. Раз-
личният и иновативен елемент на методологията за МИ е, че тя осигурява използване на 
набор от иновативни техники (някои от които вече добре познати), целящи да подобрят 
процеса на преподаване чрез системен и комплексен подход, при който всеки ученик е 
център и водещ в учебния процес.

Иновативността на предлаганата методология се основава именно на новото раз-
биране за създаване на еднаква среда и условия за учене на всеки ученик. Равнопоставе-
ността за учене се определя през призмата на предпочитани начини от детето за възпри-
ема информация. Фокусът е върху индивидуалните специфични способности на ученика 
да възприема и разбира нова информация. Тези индивидуални способности най-общо 
включват два компонента – вродени и придобити. Те формират индивидуалните предпо-
читания и характеристики на всеки, по отношение на възприемане, разпознаване и запа-
метяване на новата информация и нейното превръщане в знание. Ключов елемент в ме-
тодологията е теорията за множествената интелигентност (МИ), създадена от Х. Гарднър 
(H. Gardner)41, според която всеки индивид има свой доминиращ профил на способности 
(комбинация от типове интелигентности), чрез който приоритетно и по-лесно възприема 
и запомня нови знания. Гарднър нарича тези способности „интелигентности“. Извежда че-
тири основни принципа, които гарантират равнопоставеност на индивида в процеса на 
обучение. Те са:

(1)  всеки индивид потенциално притежава 8 типа интелигентности, които се развиват в 
различна степен според начина на живот и средата на развитие на индивида; 

41 Gardner,H.,1999. Intelligence Reframing: Multiple Intelligence for the 21 Century, Basic Books, N.Y. 



28 ТЕОРИЯТА ЗА МНОЖЕСТВЕНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ |  образователен подход за повишаване функционалната грамотност на учениците

(2)  всеки тип (вид) интелигентност във 
всеки индивид може да бъде развит в 
различна степен и постигнатото ниво-
то на развитие да е различно; 

(3)  всеки индивид е интелигентен по свой 
начин чрез своя доминиращ профил 
на интелигентност; 

(4)  всички типове интелигентности са в 
постоянна взаимозависимост и регу-
лират предпочитан начин на взаимо-
действие с окръжаващата среда.

Иновативността е, че учителят включ-
ва в процеса на преподаване всички типове 
интелигентности, респективно – организира 
и насочва новата информация към разноо-
бразни канали за възприемане от ученика. 
Това го отличава от класическия стил на пре-
подавате, който се основава предимно на 
два типа интелигентност в определението 
на Гарднър – лингвистичен и логико-матема-
тически. По този начин учениците, чиито до-
миниращ профил отговаря на тези два типа, 
са в по-благоприятна ситуация в сравнение с 
другите, тъй като за тях този стил на препо-
даване е предпочитан и най-лесен. 

Предимствата от използването на ме-
тодологията на МИ са както за учителя, така и за детето (ученика).

ПРЕДИМСТВА ЗА УЧИТЕЛЯ:

	 Постига по-висока ефективност при усвояване на учебния материал от всички деца;

	 Създава равнопоставеност по отношение възприемането на ново знание за всяко 
дете в класа;

	 Владее и запазва вниманието на учениците в клас през цялото време;

	 Създава приятна атмосфера в час за учениците;

	 Притежава контрол върху процеса на обучение чрез автономия;

	 Намалява времето за подготовка на всеки урок след като веднъж е усвоил техниките 
на преподаване;

	 Целият процес на преподаване се превръща в творчески, а резултатът е създаването 
на иновативни техники, водещи до по-висока успеваемост и ефективно изграждане 
на четивна, математичса, функционална грамотност на учениците. 

Проектът Spectrum предлага 
алтернативен подход и разработване 
на програма за обучеие на деца в 
предучилищна възраст и в начално 
училище. Фокусът на разработките 
по Проекта са върху разбирането, че 
всяко дете притежава специфична и 
различна комбинации от способности, 
които наричат участниците в проекта 
наричат „спектър от интелигентности“. 
Тези интелигентности не са константна 
величина; те могат да се развиват под 
влияние на образователната среда, 
богата на стимулиращи материали и 
дейности. Подходът на Spectrum се 
основава на идентифициране на силни-
те страни на децата и използването 
на тези силни страни да са в основата 
за разработване на педагогическите 
техники на преподаване. Обучението 
се реализира чрез индивидуална 
образователна програма за всяко дете, 
но организирана обща за цялата група. 

Източник:  http://www.pz.harvard.edu/
projects/project-spectrum)
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ПРЕДИМСТВА ЗА УЧЕНИКА:

	 Новото знание достига до него по лесен, приятен, достъпен и дори забавен начин;

	 Новото знание се запаметява по-лесно;

	 Създава се чувство на ученика за свободен избор и усет за собствена значимост в 
процеса на обучение;

	 Създава се чувство на ученика за справедливо оценяване от учителя и от съучениците;

	 Ученикът формира преносими умения паралелно с усвояване на нови знания – из-
казване и защита на собствено мнение, критично мислене, работа самостоятелно и 
в екип и др. 

	 Липса на стрес от конкуренция и от постоянно съревнование за първенство в проце-
са на обучение;

	 Формира се способност за диалог – умение да оценява различното, но без да го от-
хвърля.

Основни принципи на преподаване,  
свързани с методологията на МИ –  
Концепция за МИ на Х. Гарднър 

Концепцията на Хаурд Гарднър за множествената интелигентност на индивида въ-
вежда ново разбиране за понятието „интелигентност“, което променя разбирането за об-
разование и подхода към процеса на обучение и възпитанието на децата. Според Гарднър 
когнитивна компетентност на човек се описва по-добре чрез термини като „способност“, 
„дарба“, „ментално умение“, които той нарича интелигентности. Всеки човек притежава 
всички тези умения, но всяко едно е развито до определено ниво. Хората се различават 
помежду си по степента на развитие на тези умения и по тяхната комбинация. „Убеден 
съм – твърди Гарднър – че тази теория за интелигентността е по-човечна и по-правдива от 
останалите и тя по-точно отразява човешкото „интелигентно поведение“42. Теорията е от 
особено голямо значение за образованието.

Гарднър определя интелигентността като :

	 Набор от компетентности, които позволяват на индивида да разрешава проблеми 
през целия си живот.

	 Способност да създава реални продукти или да предлага услуги, валидни и имащи 
стойност за дадена култура.

	 Способност да си поставя задачи и да им намира решения, както и да придобива 
ново знание.

Тези три компонента са в основата на новото разбиране за интелигентност, което 
придобива все по-широко разпространение сред професионалната общност на препода-
вателите.

42 Gardner, H., 2006, Multiple Intelligences – New Horizons, Basic Books, p. 15-17
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Гарднър извежда осем форми на интелигентността, които всеки индивид притежава. 
Тези форми на интелигентност се развиват в процеса на обучение, но степента на тяхно-
то развитие се определя от вродени дадености. Посочваме основните характеристики на 
всяка форма на интелигентност, описани от Х. Гарднър:

Лингвистична интелигентност (L)
Linguistic Intelligence,  WORD Smart

Това е способността на индивида да използва думите за 
да изразява идеи; умението да говори, да чете, да слуша, да 
пише и да се изразява чрез разказване на истории, игросло-
вици, поеми, писмено и устно изразяване. 

Визуално-пространствена 
интелигентност (S)
Visual-Spatial Intelligence, PICTURE Smart

Способност да се забелязват, да се разпознават, да се 
променят чрез въображаеми параметри (форми, цветове, 
звуци), въображаемите параметри индивидът може „да ги 
вижда“ в широк пространствен спектър (например качества 
необходими в професията на навигатори и пилоти), както и 
в по-ограничени пространства, в каквито работят скулптори, 
художници, архитекти, хирурзи, шахматисти; индивидът при-
тежава способност да се ориентира добре в пространството, 
да разчита пътни карти, схеми и планове. 

Логико-математическа интелигентност (LM)
Logical-mathematical Intelligence, NUMBER Smart 

Способността да разсъждава логично: да смята, подреж-
да, брои, да решава задачи, да разработва и доказва широк 
спектър от задачи, включително абстрактни; както и да ор-
ганизира, анализира и управлява своето време, да разбира 
добре причинно-следствените връзки.     

Природо-научна 
интелигентност (N) 
Naturalist Intelligence (N), NATURE Smart

Способност да възприема и чувства природата – живата 
и неживата, способност да различава в детайл и отделни еле-
менти в природата през призмата на оценка за тяхното със-
тояние и оцеляване; способност да се включва и да се чувства 
удобно сред природата (биофилия); способност да „прехвър-
ля” разпознаваеми природни звуци към звуци от професиона-
лен и битов характер (ценни и необходими качества при раз-
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лични професии, при които да разпознава звука на автомобил 
дали е в изправност или не, да различава вкуса на конкретни 
храни дали са годни за употреба или не, да разпознава отдел-
ни съставки на храни, да разпознава следи и улики и т.н.). Тези 
индивиди са надарени да разпознават природни проявления 
с голяма точност.

Телесно-кинестетична интелигентност (BK)
Bodily-Kinesthetic Intellgence, BODY Smart

Способност да се изразява чрез тялото или чрез части от 
тялото; способност да придава точни изразни форми на про-
блеми и решения чрез съчетаване на ум и тяло; притежава из-
разена чувствителност чрез докосване, движение, сглобяване и 
разглобяване на предмети, сръчност; спорт, театър, готварство.

Музикална интелигентност (M) 
Musical Intelligence, MUSIC Smart

Способност да възприема, оценява, композира музика 
чувства ритми, тонове, модулации; чувствителност към емо-
ционалните послания в музиката и към заобикалящите звуци 
в природата като птичите песни, например. Гарднър я поставя 
паралелно с лингвистичната интелигентност, но в сферата на 
таланта.

Личностна интелигентност (I-) 
Intrapersonal Intelligence, SELF Smart

Способността да познава и оценява добре себе си, свои-
те качества и ефективно да знае как да ги прилага в различни 
житейски ситуации; да умее да се възползва от качествата си и 
да отчита недостатъците си; да си поставя лични цели и да ги 
осъществява; да е отговорен за действията си, да умее сам да 
се мотивира. 

Междуличностна интелигентност (I+)
Interpersonal Intelligence, PEOPLE Smart

Способност да разбира добре другия, неговите намере-
ния, желания и мотиви, от което следва способност да работи 
добре с хора, способност да се адаптира лесно към различна 
социална среда, да разрешава конфликти и да регулира меж-
дуличностните взаимодействия, да организира и води другите. 
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Използване на теорията за МИ в практиката43

Най-важното, за да стане теорията на МИ използваема в практиката е да има раз-
работен инструментариум, който да дава на учителите знания как да използват силните 
страни на учениците по време на преподаването в час. Такива техники са разработени и 
включват:

	 специални тестове, съобразени с възрастта на учениците, с помощта на които учите-
лят да идентифицира силните страни на учениците в класа и така да познава спектъ-
ра на доминиращия профил на интелигентност във всеки конкретен клас;

	 набор от критерии за разкриване и наблюдение на поведението на учениците, це-
лящ определяне на доминиращия профил на всеки ученик в допълнение към тесто-
вете, които да са в помощ на учителя при организиране и представяне на знанията 
по съответна тема/предмет;

	 набор от насоки в помощ на учителя за разработване на индивидуална стратегия на 
преподаване, ориентирана към всеки ученик в клас и за организиране процеса на 
представяне на новата информация;

	 за постигане на по-ефективен учебен процес, родителите биха могли да бъдат вклю-
чени в установяването на силните страни на децата си и да създадат съответно пове-
дение у дома; важно е в училище и в дома да се използват силните страни на детето.

	 педагогически техники, които учителят да използва за лесно запаметяване и ус-
вояване на знания в съответствие с доминиращия профил на интелигентност на 
учениците.

Трябва да се отбележи, че всички тестове имат само индикативен характер и тях-
ното приложение е с цел преподавателят да получи обща представа за предпочитания и 
водещия вид на интелигентност на ученика. Х. Гарднър, подобно на Монтесори разчита 
изключително върху наблюдението, което най-добре отразява специфичните умения на 
индивида. Акцентира че наблюдението е добре да се осъществява паралелно от учителя и 
от родителя, но това да става по едни и същи критерии за оценка. 

Защо е важно методологията, основана на 
теорията за МИ, да се прилага в училище 

Наред с посочените по-горе предимства от използване на методологията, основана 
на теорията за МИ, по-задълбочени проучвания показват, че тя оказва влияние върху ця-
лостното развитие на индивида. Едно от ключовите предимства при прилагането на ме-
тодологията на МИ е, че децата не изпитват стрес по време на обучението и се чувстват 
комфортно винаги да изразяват своето мнение и да задават въпроси. Както Голдщайн по-
сочва „Човешкият мозък е проектиран да усеща, обработва, съхранява, възприема и въз-
действа на информация от външната и вътрешната среда. Всички тези сложни системи и 

43 Има многобройни проучвания, изследващи постигнатите резултати на учениците, които учат по 
методология на МИ, опитвайки се да разберат причините за установения успех. Обхватът на тези 
изследвания нараства с годините. Все още съществуват противоречиви мнения относно механизма на 
действие, но е факт, че методологията на МИ улеснява процеса на обучение. Campbell,L., Campbell.B., 
1999. Multiple Intelligences and Student Achievement (Success Stories from 6 scholls), Association for 
Supervision and Curriculum Development, Alexandria, VA, USA.
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дейности работят заедно за една всеобхватна цел – оцеляване“. Когато има травматични 
преживявания, те оставят трайна следа, както на ниво поведение и емоции, така и на ниво 
физиология. Тези „пътеки“, образувани в резултат на травма са най–много и те намаляват 
възможността за образуване на други пътеки, необходими за адаптивно поведение. Трав-
мата в ранна детска възраст може да доведе до нарушени процеси на привързаност, ког-
нитивни забавяния и нарушена емоционална регулация, което може да доведе до увреж-
дане на по-късен етап в начина на живот.44 Учените са установили, че редица ограничени 
способности на дете, преживяло травма се дължат на недоразвити неврони и невронни 
мрежи в мозъчните структури, отговорни за когнитивните и емоционалните способности 
на човек. Принципно, стресът не се приема за травма, но при силни и постоянни стресови 
ситуации се създава сходна ситуация, при която също може да възникнат нарушения от 
когнитивен и емоционален характер. 

Хроничните, продължителни травматични преживявания имат потенциал да проме-
нят мозъка на децата, което може да причини дългосрочни ефекти, проявяващи се в:

Дефицит на умения за привързване (хора, животни) проявят се като проблеми при 
изграждане на взаимоотношения, установяване на ясни междуличностни граници, изра-
зяване на съпричастност, социална изолация и т.н.

Дефицит на физическо здраве, изразява се в нарушено сензорно-моторно разви-
тие, наличие на някои проблеми с координацията, по-чести медицински проблеми, сома-
тични симптоми и др.

Нарушена емоционална регулация (контрол), проявява се в трудности при иденти-
фициране или определяне на собствените чувства и заявяване на лични нужди от общу-
ване.

Дисоциация (отграничаване) демонстрира се при промени в някои състояния на съз-
нанието, изблици на амнезия, нарушена обработка в паметта.

Нарушения на когнитивните способности се откриват при проблеми с ученето, де-
фицит на вниманието, при влошена обработка на нова информация, в затруднено езиково 
развитие, в нарушено планиране и ориентация във времето/пространството. 

Нарушения в концепцията за себе си, са налице при неспособност за постигане на 
интегрирано самосъзнание, трайно самоуважение и самочувствие, стабилни образи за 
състоянието на тялото, адекватен контрол в ситуации на чувство за срам/вина, и т.н.

Дефицит на поведенчески контрол се наблюдава при трудности за контролиране 
на импулси; характеризира се с предпочитания за опозиционно поведение, изблици на 
агресия, нарушен сън, хранителни разстройства и др.45

По този начин преживяната травма, включително и силен продължителен стрес, 
случващ се на ранен етап от детското развитие46, може да окаже значително влияние впо-
следствие върху ученето, социалните взаимоотношения и успеха в училище. Методологи-
ята на МИ се основава на намаляване на стреса по време на учебния процес в час и извън 
него, което способства процеса на учене.

44 Perry J.,1995. Research in Developmental Disabilities, v.16, issue 1, Jan-Feb.,pp 51-74, Publ. Elsevier Ltd
45 Cook, et al,. (2005). Complex trauma in children and adolescents. In Psychiatric Annals, 35(5), 390-398 
46 Ранно детско развитие в случая се приема възрастта до 10 години, т.е. възрастовата група на деца в детска 

градина и начално училище.



34 ТЕОРИЯТА ЗА МНОЖЕСТВЕНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ |  образователен подход за повишаване функционалната грамотност на учениците

Обучение, основано на теорията за МИ и 
формиране на преносими умения като: критично 
и творческо мислене, аналитични умения, работа 
в екип и комуникационни умения

Днес, формирането на преносими умения се определя като важен компонент на об-
разованието. Очевидно е, че хора, които притежават добре развити преносими умения са 
активни граждани, добри родители и намират по-добра професионална реализация. При-
тежаването на добре развити преносимите умения се разпознава все повече като значим 
фактор за икономическа и социална реализация на всеки човек. Преносимите умения на 
индивида са свързани с неговите компетентности. У нас днес се отчита, че формирането на 
преносими умения в образователната система е подценявано и фокусът е предимно върху 
получаване на академично знание. В образователната система в България все още транс-
ферът на академично знание към изграждане на умения, приложими в различни житейски 
ситуации, е недоразвит като технология.

Методологията на МИ създава възможност преносимите умения да се формират ед-
новременно с овладяване на знанието от учебните програми. Повечето от техниките за 
приложение на теорията за МИ в действителност са „обучение в действие“, което показва, 
че съществуват естествени условия за формиране на преносими умения у учениците по 
време на обучението в училище.

Учениците изграждат преносимите умения постепенно по време на решаване на 
различни задачи, поставяни от учителя, свързани с преподаването на стандартните обра-
зователни програми. Най-ясно това съчетаване на формиране на преносими умения едно-
временно с усвояване на ново знание се разбира при работа в група. Всеки ученик – член 
на групата работи по отделна част от общата задача и се очаква да покаже резултат. Този 
резултат е част от общия резултат от работата на цялата група. Членовете на групата тряб-
ва да търсят решението на задачата заедно, т.е. всички работят едновременно заедно и 
поотделно. Те са поставени в условия да работят в екип. В отделните фази на решение на 
задачата като: да изведат условията на задачата и да очертаят възможни пътища за пости-
гане на решение – от тях се изисква да мислят аналитично и критично, да изразяват свое 
мнение, да чуват, възприемат и осмислят мнението на всички членове на групата, т.е. да 
чуват чуждото мнение, да водят диалог и да достигат до общо мнение. В последната фаза 
– учениците трябва да представят решението, до което са достигнали съвместно. За тази 
цел те избират кой да представи решението, как това решение да бъде представено – само 
с текст, текст и визуализация, текст, визуализация и действие и др. т.е. – формират се уме-
ния за представяне на резултати, както и на самия себе си. По време на вземане на реше-
ние кой и как да представи получения резултат, учениците се учат да общуват ефективно, 
да оценяват слушателите, пред които ще изложат своето решение, както и да изберат уда-
чен начин за представяне на решението според аудиторията. Естествено е, че всички тези 
умения се формират постепенно – с усложняване на задачите се изисква учениците да 
развиват и усъвършенстват тези умения. 

Едно от сложните умения, които учениците също започват за развиват постепенно 
още в ранна възраст е умението да делегираш права на друг връстник (дете) в името на 
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постигане на най-доброто решение. Този начин на преподаване предполага подходящ на-
чин на оценяване на работата на всеки един от членовете на групата – по отделно, но и 
като участие в съвместната работа. Препоръчва се да няма негативни оценки, оценката да 
не е санкция. Основната цел на оценяването е да подпомага и стимулира ученето и чрез 
процеса на оценяване да не се допуска деление на учениците на „добри“ и „лоши“. 

Всяка задача, възложена едновременно на ученик или група ученици от учителя, 
върви заедно с процес на формиране на различен набор от умения. Важно е учителят: 
(1) да подбере задачите в съответствие с индивидуалните доминиращи профили на ин-
телигентност на учениците във всяка група, (2) постепенно да усложнява задачите, които 
да изискват едновременно усвояване на нови знания и разширяване разнообразието от 
умения, които всеки ученик трябва да развива.

В резултат на този подход на обучение – всеки ученик развива свой широк набор от 
преносими умения в процеса на решаване на задачи, свързани с възприемане и усвояване 
на академично знание. Методът „обучение в действие“, част от практиките на методологи-
ята за МИ дават възможност на учителя, невидимо за учениците да управлява и контроли-
ра учебния процес. 

Важно е да отбележим, че за да има ефект използването на теорията на МИ в прак-
тиката, учителят следва да притежава съответни допълнителни знания и квалификация, 
които биха могли да бъдат получени чрез краткосрочни курсове за обучение и/или учебна 
програма, която да бъде включена в педагогическите дисциплини в университетите. Из-
ползването на методологията предполага наред с наличието на знания и умения за същ-
ността и принципите на приложение и творчески подход и предприемчивост от страна на 
учителя. 

Организация на учебната среда за  
ефективно прилагане на методологията на МИ –  
как да създадем гъвкав клас 
Учебната среда е ключов елемент от ефективното използване на методологията за 

МИ. Интериорът на класната стая е важен също толкова, колкото е важна промяната в на-
чина на преподаване и организация на учебния час. Възможността за динамична обста-
новка и наличие на отворено пространство за обучение, дава възможност за гъвкавост и 
промяна на физическото място при работа върху различни задачи, избор, макар и огра-
ничен на място за писане, интегриране на съвременни технологични средства за обуче-
ние като мултимедия и др. Целта е класната стая да се превърне в креативна динамична 
цялостна учебна среда в помощ на възприемане на новата информация чрез различните 
входни канали на ученика. Отвореното пространство за обучение предполага обучението 
да се извършва чрез различни начини на преподаване като: лекция, презентация от учите-
ля и от ученика, работа в екип, провеждане на експерименти и проучвания, организиране 
на дискусии и др. Създаването на отворено учебно пространство има два основни аспекта 
– формиране на подвижен и динамичен интериор и използване на иновативни начини на 
преподаване, в центъра, на които са силните страни на всеки ученик.

Всички тези промени са елементи от съвременната концепция за гъвкав клас.
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Гъвкавият клас означава (вижте снимките): 

	 Възможност за контролирани (регулирани от учителя) 
придвижвания на учениците по време на час, според 
изпълнението на конкретни задачи;

	 Готовност на учителя да промени позицията на власт и 
да поеме ролята на ментор подпомагащ и стимулиращ 
процеса на учене;

	 Възможност за пренареждане на училищните маси 
(чинове) в зависимост от организацията на препода-
ване и работа индивидуално и/или в група. Пренареж-
дането е възможно да се извършва от самите ученици 
под контрола на учителите.

	 Създаване на среда, стимулираща ученето чрез пред-
мети, създадени от самите ученици – текстове, рисун-
ки и т.н., които подпомагат учебния процес; дизайна на 
стените в класната стая да позволява да се използват, 
както за представяне на работи на учениците, така и да 
бъдат част от процеса на тяхното оценяване;

	 Учителят в началото на учебната година да определи 
доминиращите профили на интелигентност на всеки 
ученик в класа, на базата на което да организира всеки 
урок, съпроводен с подходящ дизайн на класната стая, 
в съответствие със спектъра на силните страни на уче-
ниците, като по този начин да създаде равнопоставе-
ност за учене на всички ученици от класа, което пряко 
рефлектира върху цялостното личностно развитие на всеки ученик;

	 Мотивиране на родителите да подпомагат учителя, когато е възможно за стимулира-
не на творческия процес по време на час или в извънкласни дейности;

Създаването на гъвкав клас е особено важно за активиране на творчеството и въоб-
ражението на учителите.

Създаването на гъвкав клас може да стане реалност с ограничени допълнителни фи-
нансови ресурси. Бюджетът на училището може да покрие разходите за оборудване на 
гъвкавия клас, важното е да има желание и воля от страна на преподавателите и ръковод-
ството на училището.

Създаването на гъвкав клас не изисква стриктна схема. Промените в интериора на 
класната стая целят да подпомагат процеса на преподаване; създава възможност за анга-
жиране на учениците при създаването на учебната среда, което в действителност е част от 
учебния процес. 

Предимство на методологията е, възможността да се използват различни педаго-
гически техники за преподаване на един и същи учебен материал. Учителят сам подбира 
или дори създава тези техники според състава на учениците в класа. Това, което учителят 
е необходимо да знае и да спазва са основните постулати на теорията за МИ и да има сво-
бодата да използва такива техники, които да съответстват на предпочитаните канали за 
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възприемане на информация и взаимодействие с обкръжаващата среда на учениците. Ра-
ционалното на методологията е, че допуска развитие и надграждане на педагогическите 
техники на основата на акумулирано ново знание за механизма на учене както от научни 
изследвания, така и от практиката.

Защо методологията на МИ трябва да се знае  
от експерти в сектора на образованието 

В професионалната общност съществуват различни мнения за постигнатите резулта-
ти от използването на този подход. В практиката теорията за МИ е намерила различни при-
ложения, тъй като дава възможност за създаване на различни техники на преподаване, на-
сочени към един и същ механизъм на въздействие в процеса на обучение. Едновременно 
с това, методологията, основана на множествената интелигентност не е универсална ре-
цепта за обучение, въпреки че може да бъде ефективен инструмент, който да мобилизира 
и да мотивира учениците да учат и да превърне ученето в приятно и интересно занимание. 
Особено важно е това за ученици в начален курс на обучение и предучилищна възраст ко-
гато се формира отношението към учене и училище и се създават навици са саморазвитие 
като се стъпва на вроденото любопитство и любознателност на детето. 

Анализирайки различни практики се открояват някои позитиви, които се отбелязват 
от повечето специалисти и преподаватели, както е посочено по-горе. Широко разпрос-
транено е мнението, че чрез този подход и начин на обучение е възможно да се разрешат 
следните ключови социални проблеми, а именно: 

	 Да се повиши четивната, математиче-
ската, функционалната грамотност на 
учащите се на национално ниво;

	 Да се създаде естествена среда деца със 
СОП (като дислексия, хиперактивност, 
аутизъм) да се обучават и да са интегри-
рани в клас; 

	 Едновременно с усвояване на акаде-
мично знание, паралелно се формират 
преносими умения, които постепенно 
се развиват и утвърждават; 

	 Създава се среда на обучение без стрес, 
без санкции, оценяването е част от процеса на обучение, което запазва и стимулира 
любопитството на детето и по този начин впоследствие създава мотивация за са-
мостоятелно развитие;

	 Превръща учителската професия в творческа, което ще я направи привлекателна за 
млади и предприемчиви специалисти;

	 Създава локални условия на ниво училище съществуващия бюджет да се разходва 
ефективно според потребностите на училището;

	 Създава естествен мост между родители и учители, които да намерят общ интерес за 
обучение и развитие на детето, което да мотивира активно и отговорно отношение 
на родителите към образованието и възпитанието на собствените им деца.

Предимството на методологията, 
основана на теорията за МИ пред 
други методологии е в нейната сис-
темност, отвореност за еволюционно 
развитие и възможност на базата на 
теоретичните постулати да се създава 
голямо разнообразие от съчетаване 
на практическите техники, пряко 
отговарящи на комбинациите от 
доминиращите профили на интели-
гентности на учениците в клас. 
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Опитът на Канада, Франция и Белгия 
при въвеждане методологията на МИ  
в публични училища 

„Учителите следва да подхождат с ентусиазъм при използване на разнообразни 
методи за обучение и оценяване, като обръщат внимание на потребностите на всеки 

отделен ученик и да осигуряват еднакви възможности за всички”.47 

(Насоки към учебния план 1-8 клас, Министерство на образованието, Канада)

Чрез този нормативен документ в училищата в Канада се въвежда теорията на МИ 
като преподавателски подход, който дава право на учителя да го използва според кон-
кретните потребности на учениците.

В тази част се спираме върху опита на Канада и Франция и частично Белгия от въ-
веждане на методологията на МИ в публичните училища. Тези държави имат доста общо, 
не само в културно отношение и официален език, но и в разбирането защо трябва да се 
обръща внимание на специфичните нужди на всеки един ученик, особено в ранна възраст, 
учителите са въоръжени със знания и умения как да използват теорията за МИ за стимули-
ране учениците към учене. Това намира място в регионалните и национални образовател-
ни политики на тези държави.

Конкретен пример е Програмата за обучение по математика в провинция Онтарио 
(Канада), в която се използват различни техники за обяснение на математически действия, 
тъй като е установено, че не всички ученици възприемат по един и същ начин преподава-
ния материал.48 Учебната програма – Здраве и физическо образование (health and physical 
education) за ученици от 1 до 8 клас цели да даде възможност на всеки ученик да учи по 
начин, който е удобен и добър за подпомагане на уникалните му нужди и силни страни. 

Анализ надостъпни практики за обучение и образователните политики на Канада на 
национално ниво показват, че навсякъде в страната е възприета политика, която в проце-
са на обучение отчита различията и разнообразието на учащите, създадена е нормативна 
база учителите да използва различни техники на преподаване и въвеждане на адекватна 
системаа на оценяване на техните успехи и постижения, която е съобразена с използва-
ните техники. Основен принцип в образованието, определен като „диференцирано обу-
чение (ДО)” изисква използването на различни методи на преподаване с гъвкавост при 
използването им и персонализирани стратегии за оценяване. Очакваният търсен резултат 
е „да се покрият“ всички (или максималното възможно количество) от специфичните по-
требности на всеки индивид.

47 Gov. of Ontario, Ministry of Education, The Ontario Curriculum Grades 1-8: Mathematics, 2005. This curriculum 
policy is replaced by the The Ontario Curriculum, Grades 1–8: Mathematics, 2020 that is inspired by the same 
principle, p. 5

48 Ontario Ministry of Education, 2005
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От учителите в Канада се очаква да из-
ползват теорията на МИ в процеса на обуче-
ние, тъй като тази теория дава възможност 
да се обърне внимание на целия спектър 
от специфични нужди на ученика, които 
включват не само различните предпочита-
ни стилове на обучение, но и целия обхват 
на типовете интелигентности на учениците 
във всеки час. Различните предпочитания 
на ученика към учене трябва да бъдат раз-
познати (чрез наблюдение на поведението 
в средата, съобразяване с времевото темпо 
и т.н.), а също така се очаква учителите да 
откриват и насърчават потенциала на всеки 
индивид за развитие в рамката на типовете 
интелигентности по теорията на Х. Гарднър, 
т.е. техните доминиращи профили в МИ49. 

Запознаване с теорията за МИ, както 
и с други алтернативни педагогически ме-
тодологии е част от висшето образование 
като задължителни предмети. Учителите 
в Канада се обучават, придобиват познания и умения да разпознават типовете интели-
гентности на учениците, както и да ги развиват, като използват разнообразни дейности, 
те също могат да оценяват степента на развитие на отделните интелигентности. За да се 
подпомага работата в клас в канадската образователна система е въведено използването 
на симулационни методи на обучение като „ролеви игри, дебати и компютърни симулации”, 
което показва, че са създадени условия множествената интелигентност да е изцяло инте-
грирана в обучението в клас.50 

Теорията за МИ също днес става нов методологичен подход, който се използва в 
много училища и в Белгия.51 Целта е да се активира уникалният капацитет за учене на уче-
ниците, да се възпита интерес към учене, което да се развие в стремеж за самообразова-
ние воследствие. В тясна връзка с повишаване на знанието се създава и развива чувството 
за самоувереност на ученика, така че да се научи как да учи и мисли. 

Françoise Roemers-Poumy, учител в начално училище с повече от 25 години стаж съз-
дава педагогическа практика „Октофън” (Octofun) през 2013.52 Компоненти от тази мето-
дология се базират на теорията за МИ и позитивната психология. Практиката се основава 
на осемте форми на интелигентност, които той нарича „енергийни топки” („energy balls“). 
Целта е детето да разбере, че самото то притежава всички тези „сили”. Някои от тях са 
доминантни, а други са по-малко развити. Учителят насочва усилията си да развива ком-
плексно всички тези сили, но акцентът е върху силните, доминиращите сили защото тяхно-
то развитие „изтегля“ другите.53 

49 Prashnig, B., 2005. The power of diversity: new ways of learning and teaching through learning styles. 
Moorabbin, Vic: Hawker Brownlow Education

50 Educational Broadcasting Corporation, 2004b, pp. 4-5 
51 www.octofun.org
52 www.octofun.org
53 La pédagogie des OCTOFUN – Guide méthodologique pour les enseignants – Edité par “Octofun – 2018.

Анализ на подхода към образовател  ни-
те стратегии, свързани с Множествената 
интелигантност във френските, 
белгийските и канадските училища, 
показва че въвеждането на тази 
методология в училищата се основава 
на множество изследвания, които 
обясняват защо специфичните даденос-
ти на всеки ученик е необходимо да 
са в основата на индивидуализирани 
подходи на обучение. На основата на 
тези анализи, в тези държави е взето 
политическо решение методологията 
на МИ да бъде въвеждана в масовото 
училище, тъй като чрез нея се повишава 
гъвкавостта в процеса на преподаване, 
ученикът е водещият елемент в 
системата на образованието, качество  
на образованието се повишава. 
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В Белгия училищата решават дали да използват този нов подход на обучение, но 
тези, които приемат да го използват, го прилагат съвместно с традиционните форми на 
обучение. Един или няколко дни седмично (решение на училището) се формират групи от 
ученици според техния доминантен профил на интелигентност. В тези часове учителят це-
лево адаптира към начина на възприемане от учениците преподаването на учебния мате-
риал, включително и нова информация. Идеята е учителят да предаде урока по различен 
начин и сложни учебни материали да бъдат поднесени по интересен, по-лесно възпри-
емчив начин предимно чрез интерактивни педагогически техники.54 Учителите споделят, 
че децата очакват с нетърпение часовете в „различния клас“. Успеваемостта се повишава 
съществено, изграждат се различни взаимоотношения сред учениците.

Във Франция методологията, основана на МИ е анализирана първо на академично 
ниво и включването й в програмата на различни училища е след проведен експеримен-
тален период от 3 години в избрани училища. По време на експерименталния период, 
тези училища работят съвместно с екипа от Лабораторията по невронауки и образование 
в Страсбург. Независимо, че методологията е известна и се обсъжда на национално ниво, 
не е масово разпространена във всички училища.

В университета в Гренобъл е проведен друг експеримент, който изследва условията 
за постигане на по-високо ниво на успеваемост в клас. Резултатите показват, че степента 
на успеваемост на ученика зависи от комплексни условия, включващи освен начина на 
преподаване и множество други влияния, определящи се от непосредствено близката и 
по-далечна обкръжаваща среда. Възможностите на човек да действа ефективно при мно-
жество външни въздействия обуславя съвременното разбиране за интелигентност, което 
Гарднър въвежда и нарича Множествена Интелигентност.55 

В проведеното изследване от университета в Гренобъл ясно се показва значението 
на теорията за МИ в процеса на изучаване на чужд език. Изследвани са 220 студенти във 
втори курс, които изучават английски език. Разделени са в две експериментални групи по 
случаен признак. Едната група изучава английски език чрез преподаване с използване на 
теорията за МИ, а другата група е контролна и изучава английски по традиционно приета 
програма. Резултатите показват статистически достоверни различия между двете групи в 
резултатите от тестовия изпит, както и във финалното оценяване. Основният въпрос, на 
който изследователската група цели да отговори е: „Има ли ефект за усвояване на учеб-
ния материал при използването на обучение, основана на теорията за Множествена ин-
телигентност при обучение на студенти (L2) по английски език?“ Резултатите показват, че 
използването на подход, основан на теорията на МИ оказва позитивен ефект върху актив-
ността в час по време на обучението. Студентите в експерименталната група се справят по-
добре и на финалния изпит в сравнение с тези в контролната група. Проверката на изпита 
се е извършвала от преподаватели, подбрани на случаен принцип, запазена е анонимнос-
тта на студентите за проверяващия, което означава, че няма вероятност наличие на ефек-
та на Пигмалион. Има обаче едно ограничение на експеримента – тестовете за оценка са 
били от типа – попълни празното поле, което не съвпада с процеса на оценяване, съгласно 
метода на обучение базиран на МИ. Изследването като цяло показва, че учебният мате-
риал се е възприемал по различен начин от индивидите и се основава на техния профил 

54 Cahour, F., 2016. Le VIF, 16/06/ (https://www.levif.be/actualite/la-theorie-des-intelligences-multiples-le-futur-de-
la-pedagogie/article-normal-513205.html).

55 Barrington, E. 2007. “Teaching to student diversity in higher education: how Multiple Intelligence Theory can 
help”. Teaching in Higher Education Journal, 9/4: 421-434.
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на интелигентност, според разбирането за Множествена интелигентност. Интегрирането 
в учебната програма на педагогическите техники, съобразени с теорията за МИ, означава, 
че учебният материал е представен по различен начин, създадена е среда, която съзна-
телно и подсъзнателно подпомага усвояване на материала. Освен това е установено, че 
студентите формират дългосрочни промени в начина, по който възприемат и реагират на 
околната среда. Изследователите стигат до извода, че използването на подход на МИ при 
обучението по чужд език може да подпомогне устойчивостта на знанията и компетенции-
те в изучаването и ползването на езика.56 

Канада и Франция работят активно за реформи в учебна програма на национално 
ниво, включително и в програмите за професионално обучение и използване на компе-
тентностен подход. Идеята на тези реформи е да се засили обучението към по-малко ен-
циклопедично обучение и много повече свързване на знанията с умения, по-малко пасив-
но и повече активно учене. И двете държави имат общо виждане и разбирания – пряко 
изразени или не, към все по-широко въвеждане на подхода, базиран на МИ. Имат, също 
така, обща визия, целяща подобряване гъвкавостта при преподаване, чрез което: да има 
възможности за по-персонализирани начини на обучение, подпомагащи въвеждане на 
системи за обучение, фокусирани предимно върху спецификата на ученика, които да се 
отразят позитивно върху бъдещата му кариера. Все повече се утвърждава мнението, че 
теорията за МИ има потенциал да способства за реализиране на тези цели. 

Като цяло по-доброто познаване на МИ въвежда методи и техники на преподава-
не, фокусирани върху способностите на всеки ученик, позволява концептуални проблеми 
да намерят различни решения, според политиките на различните страни. Дискусиите за 
реформа в образованието, в т.ч. и отношението към на теорията за МИ, се влияят наред 
с научни постижения и от практическите резултати от обучението. Това показва необхо-
димостта от промяна на подхода в обучението и важността от същността на промяната. 
Каква да е промяната, все още е в процес на изследвания и анализи. Анализът за реформи 
на учебната програма за професионално обучение, предлага само подсказки за ефекта на 
използвани на алтернативни практики, ориентирани към резултатите върху учебният про-
цес. Необходим е анализ на това как се въвеждат алтернативните подходи на обучение, 
как се интегрират със съществуващите педагогически методи на микро ниво и как постиг-
натите резултати се свързват с целите на национално ниво. 

По отношение на детската градина и въвеждането на теорията за МИ в Канада и 
Франция (това са деца на 4 и 5 години) опитите са в посока – да се съчетават двете форми 
на обучение във всяка група като преподавателите да останат същите. Новите групи деца 
да се обучават само по реформираните учебни програми. 

През 2017 г. на територията на провинция Онтарио се осъществява проект на Ми-
нистерството на Образованието на Канада, чрез която се създава персонализирана под-
крепа за социално, емоционално и когнитивно развитие за всички деца в предучилищна 
възраст. Целта е децата да придобият умения за четене, писане, умения по математика, 
което да направи преминаването им в първи клас по-гладко. По този начин се осигуряват 
предпоставки тези деца да постигнат дългосрочен успех при усвояване на академичното 
знание. Като цяло идеята е всички тези мерки в крайна сметка да доведат до изграждането 
на една по-силна бъдеща икономика. 

56 Salena Molaie, 2015., Les stratégies, l’engagement et l’ergonomie cognitive comme leviers pour l’enseignement 
/ apprentissage des langues, Vol. 35 N° 1
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Сериозността и важността от ранно обучение, което правителствата на Канада оце-
нява, се доказва и от мащаба на финансовата инвестиция на посочения проект – повече 
от $1.4 милиарда. Новаторският дух на тази инициатива я прави ключова не само за обу-
чението в Канада, но и за преосмисляне на инвестиционните програми в редица други 
държави по света. 

Известно е, че ранното обучение е много важно за развитието на всеки индивид. Те-
орията на МИ, разработена в методология, е една от педагогическите методологии, която 
намира начин по естествен път да накара децата да учат, да съхранят любознателността си 
към опознаването на света и да подпомогне тяхната реализация професионално и соци-
ално на основата на силните им страни. Това обяснява днес интересът към нея и стремежа 
тази теория да е в основата на предстоящи реформи в образователната система.

Анализът на процеса на внедряване на методологията на МИ в Канада, Франция и 
Белгия извежда сходни условия. Във всички тези страни съществува постоянна взаимо-
връзка и сътрудничество между академичната общност, която изучава механизмите на 
учене и запаметяване и професионалистите в образованието, които транслират тези на-
учни резултати в практически средства за преподаване. Образователните политики в тези 
страни се основават на резултати, постигнати в процес на това сътрудничество.

Приведените примери за внедряване на методологията на МИ показват също, че за 
да се постигнат ефективни резултати е необходимо да има единно разбиране на полити-
ческо и държавно ниво. 
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STEM методологията на преподаване 
и теорията за множествената 
интелигентност на Х. Гарднър 

В последните няколко години абревиатурата STEМ набра голяма популярност в сфе-
рата на образованието. Много училища, учители, административни екипи, а и политици 
започнаха да използват абревиатурата, обвързвайки я с новаторство и промяна в образо-
вателния модел. Самата абревиатура S-T-E-M идва от първите букви на различни области 
в образователния процес (Science-Technology-Engineering-Math), преведени на български 
(Наука-Технологии-Инженерство-Математика). За първи път терминът е използван в нача-
лото на 90-тегодини в образователната система на САЩ. Ако трябва да посочим бащата 
на термина STEM, то това ще е Чарлз Вела, основател и директор на Център за развитие 
на испаноговорящите в науката и инженерното образование (Center for the Advancement 
of Hispanics in Science and Engineering Education (CAHSEE)), който първи прилага термина 
в този смисъл. През 2001 г. Рита Колуел от Националната научна фондация (САЩ) офици-
ално възприема термина за употреба и разпространение в системата на образованието. 

Днес се срещат различни абревиатури, които се появиха във времето с добавени 
букви за различни дисциплини, които постепенно възприемат този междудисциплинен 
подход на обучение. Някои от примерите са: STREM (добавяйки Р – за роботика), STEAM 
(добавяйки A – за изкуства), STREAM (добавяйки и двете – Роботика и изкуства) и STEEM 
(добавяйки още едно Е – за икономика). Основната идея и концепция е няколко различни 
дисциплини да бъдат събрани заедно в един предмет на обучение, който да комбинира 
знанията на учениците, показвайки им ясно взаимовръзките между различните дисци-
плинни предмети.

В конвенционалното образование учениците обикновено трябва да „превключват” 
не само сменяйки кабинети, учители и модел на преподаване, но и различното съдържа-
ние на предмети, по които учат – от английски език, към математика, биология и след това 
история. Това създава разпокъсаност на учебния процес, взаимовръзката между отдел-
ните предмети е трудна за учениците, както и осъзнаването на по-голямата картинка от 
реалния живот.

При представянето на теорията за Множествената интелигентност в далечната 1983 
г. Гарднър разпознава 8 различни форми на интелигентност, които всяко дете носи в себе 
си и може да развие по различни начини. Ученето на нови знания е пряко свързано с това, 
по какъв начин всеки един от нас научава и прилага нова информация. Развитието на чо-
век, което е неразделна част от процеса на учене, също е в зависимост от това как учим 
най-добре, а тази рамка се задача от доминиращите форми на интелигентност.
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Прилагането на STEM методологията помага на учителите в ежедневната им работа, 
както при създаването на материали за учениците, така и при провеждането на самия уче-
бен час. Често учители по различни предмети създават проекти заедно, прилагайки интер-
дисциплинарен подход. STEM подходът отключва творчеството не само на учениците, но 
и на учителите. Учениците не само усвояват нова информация по различен начин, като на-
пример – практически експерименти, предизвикателства, практически дейности, но също 
така имат възможност да представят и да приложат това, което е обсъдено с учителя. Съ-
ществуват много примери за съвместна дейност между обучението по математика, наука, 
инженерство, роботика, програмиране и изкуства. Сходството с приложение на подхода 
от приложение на теорията за МИ е отчетливо, практическите техники на преподаване са 
еднакви, но развити във времето и съобразени с развитието както на ИКТ, така и с пости-
женията на невропедагогиката.

Някъде по същото време, в края на 80-те години друг известен учен, Дейвид Колб, 
представя теорията си наречена – Експериментален цикъл на учене (1984 г.).57 Основният 
аргумент, който Колб представя е, че всеки индивид преминава през четири основни стъп-
ки на ефективно учене на нови знания, които са както следва:

	 Учене чрез преживяване 

	 Рефлективно наблюдение 

	 Абстрактно концептуализиране (хипотеза/учене от опит)

	 Активно тестване (планиране и опити)

И двете теории, на Колб и на Гарднър, могат да бъдат приети като фундаментални 
за създаването на интерактивни и интердисциплинарни часове, в които учениците да бъ-
дат вдъхновени и изобретателни. Прилагайки насоките за разкриване и развиване на 8-те 
различни интелигентности и четирите етапа на учене на Колб и комбинирайки ги със STEM 
подхода, учителят може да създаде една наистина различна, практически насочена и холи-
стична класна стая за ефективно учене и прилагане на знания в реално време. 

Важно е да се отбележи, че STEM не е само методология, чрез която учителят създава 
учебно съдържание и програма по няколко основни дисциплини, но е също така нов начин 
на мислене и преподаване, което култивира и развива критично мислене, практически 
приложимо знание и разпространение на знания и насърчава съвместната дейност между 
ученици, учители, администрация и политици, формиращи образователните политики.

57 McLeod, S. A. 2017. Kolb -Learning styles. Simply Psychology, October, 24

Учене в действие
правене / резултат от личен опит

Рефлективно наблюдение  
преоценка на основа личен опит

Абстрактно концептуализиране  
хипотеза / учене от опит

Активно тестване 
планиране и опити
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Последните години се появиха и някои критици, чиято основна теза е, че специали-
сти в сферата на математиката и науката има в изобилие и не трябва да се поставя специа-
лен фокус върху тези дисциплини. 

Основното предимство на STEM методологията е, че целта не е да се обединят ня-
колко основни учебни предмета, а да се създаде единпринципно нов подход на препода-
ване и учене в клас. МИ и STEM като взаимно допълващи се методологии имат потенциал 
да подобрят учебния процес, тъй като те начертават пътя за транслиране на академичното 
знание към неговото потенциално практическо приложение, и едновремено с това акцен-
тират върху практически и приложими знания за всички ученици в различни възрастови 
групи в училище.
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Заключение

Появата на различни алтернативни подходи в сферата на образованието не е слу-
чайно явление. Както теорията на Гарднър и теорията на Колб възникват приблизително в 
едно време, така днес все повече започва да се говори за необходимост от смяна на под-
хода в процеса на обучение. Този въпрос се повдига както от учени и изследователи, така 
и от учителите. Алтернативни подходи на преподаване все повече навлизат в реалната 
практика, появяват се училища, в оито се сачетават традиционни с алтернативни подходи 
на обучение. Това са процеси, които се зараждат отдолу нагоре, провокирани от осъзнати 
и активно търсени решения в отговор на потребност от промяна на начина на преподава-
не от преподавателите. Теорията за МИ в продължение на повече от 30 години акумулира 
ново знание (академично и практическо) и се развива, предимно в посока създаване на 
практически инструментариум за използване от учителите в час. Методологията е отворе-
на и с развитието на науката се надгражда. Или с други думи, развитието на методологията 
на МИ върви по еволюционен път. 

Основните предимства на методологията на МИ, представени синтезирано в насто-
ящия материал, показват, че днес тази методология има място в образователната система, 
тъй като чрез нея може да се преодолеят някои от настоящите трудности и недостатъци в 
образованието; може по плавен начин да се вклюючи компетентностен подход на обуче-
ние, при който всеки ученик да намери своята професионална реализация, базирана на 
най-силните му страни. Тогава вероятността за личностно развитие адекватно на способ-
ностите на индива е сравнително висока, а и удовлетворение също е на лице. Нещо пове-
че, обучението от предметно ориентирано преминава към междудисциплинарен начин на 
преподаване и се утвърждава междудисциплинарното и комплексно мислене и възпри-
емане на околната среда. След определен период от време този стил на преподаване ще 
рефлектира и върху повишаване качеството на образованието.

Трябва да се отбележи, че устойчивият интерес към теорията за МИ се дължи освен 
на възможността за постоянно развитие и надграждане и на това, че промените към холи-
стичен образователен подход се реализират на основата на системния подход. Системни-
ят подход предполага съобразяване и координиране на промяната в начина на обучение 
цялостно, а не както е в момента – частично, само включване на отделни техники, по инди-
видуална инициатива на отделни преподаватели. По този начин и ефектът е частичен, а и 
не съответства на вложените ресурси – времеви, познавателни и т.н. 

Този подход дава повече свобода на учителите да разработват обучителни техники, 
модели и методологии и прави професията „учител“ привлекателна и интересна за твор-
чески и предприемчиви личности. Не на последно място, спомага за повишаване прести-
жа и репутацията на учителите в обществото. 

Темите, анализирани в този материал, могат да бъдат отправна точка за политически 
дискусии както у нас, така и в страните от ЕС, тъй като имат пряко отношение към изпъл-
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нение приоритетите на ЕС в сферата на образованието. Повишаване четивната, математи-
ческа и функционална грамотност на учениците, намаляване броя на ранното отпадане от 
училище, въвеждане на съвместими със стандартните – дигитални форми на обучение и 
др. не могат да бъдат осъществени без адекватно ранно образование, основано на даде-
ностите и силните страни на всяко дете.

Безспорно методологията, основана на теорията на MИ съдържа потенциал за въ-
веждане на иновативни практики в образованието. Трябва обаче да се отбележи, че тази 
методология не е единствената педагогическа методология, разпространена сред проф-
сионалната общност. Рационалността е в тяхното комбиниране и съчетаване, но на осно-
вата на единна система.

НЯКОИ ВЪЗМОЖНИ НАСОКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОЛИТИКИ 

Насока 1

Училищата да получат по-голяма автономия и допълнително разпределение на ре-
сурси за прилагане на нови подходи в обучението, като методологията на МИ и STEM, за 
постигане на персонализирано образование на учениците.

Насока 2

Осигуряване на висококвалифицирано обучение на учителите, които да придобият 
знания и умения за преподаване на учениците едновременно на нови академични знания 
съпроводени с формиране на преносими умения, включително сътрудничество с универ-
ситетите и изследователските институции.

Насока 3

Насърчаване и мотивиране активното участие на родителите в персонализираното 
обучение на учениците чрез иновативна рамка, позволяваща участие в извънкласни дей-
ности според професия, капацитет, и т.н., мотивирани единствено в името на повишаване 
образователното ниво на детето с ясно разделение на процесите на отглеждане и на въз-
питание.

Въпреки че големите промени изискват време за изпълнение, никога не е късно да 
се започне да се работи за тях.
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Речник на използвани термини

Гъвкав клас – класна стая с възможности за бързи и чести промени на интериора, 
свързани с естеството на конкретната дейност и учебен предмет, включително и възмож-
ност за провеждане на учебен час извън сградата на училището – в двора, в градина в 
близост до училище, и др. Този вид организация на урок е редовно, а не епизодично съ-
битие. Последните години интересът към раздвижена класна стая се повишава, тъй като 
все повече се въвеждат атрактивни, съобразени с възрастта на учениците и естеството на 
преподавания учебен материал начини на преподаване. В изграждане на интериора се 
използват и предмети, изработени от учениците. Интериорът се използва активно за про-
цеса на обучение, както и за индиректно оценяване на учениците. 

Дислексия е разстройство на способността на индивида за четене и разбиране на 
прочетеното. Често в ранна възраст може да се обърка с липса на четивна грамотност. Със-
тои се в объркване и разместване на букви и срички. Дислексията не е вид заболяване , 
свързано с умствено изоставане на индивида, а често се наблюдават способности в други 
направления. Съществуват механизми за компенсиране и консултация със специалисти 
спомага за ускоряване на компенсаторните процеси и преодоляване състоянието дисле-
ксия. При много от хората с дислексия се наблюдават уникални способности в други на-
правления, граничещи с гениалност. Такива хора са много любопитни с богато въображе-
ния. Известни личности с дислексия са Айнщайн и Моцарт. Дислексията е популярна като 
болест на гениите.

Интелигентност е термин, с който се определят способностите на индивида да раз-
съждава, да анализира и синтезира информация; определя се като съвкупност от общи 
познавателни умения да решава различни проблеми. Най-общо в разговорния език се 
разбира способността да мисли, да възприема и осъзнава дадена информация, както и да 
си служи с нея. 

Интелигентност е способност на даден индивид да прави изводи (умозаключения) 
върху дадена информация. Степента на интелигентност не зависи от количеството инфор-
мация (знания и опит) натрупана от индивида. По-рано се смяташе, че в основата на инте-
лигентността е един основен общ фактор (g-фактор), но по-късно с развитие на изслед-
ванията в психологията, се приема, че това е по-сложна комплексна характеристика и не 
може да се определя по такъв опростен метод. 

Интелигентност според Х. Гарднер – въвежда понятието множествена интелигент-
ност през 1983 г. Множествена интелигентност е биопсихологичния потенциал на всеки 
индивид да обработва информация, който се активира за да бъде решен конкретен про-
блем или за да създаде конкретен продукт, имащ значение за съответната културна среда. 
Според тази теория:

	 Всеки човек притежава осем вида интелигентности, които обаче са развити в раз-
лична степен. Развитието на типовете интелигентност са в зависимост от житейския 
опит и обкръжаващата среда на човек.

	 Всяка от осемте вида интелигентности може да бъде развита до определено ниво на 
компетентност в течение на целия живот.
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	 Съществуват много начини човек да е интелигентен дори само в рамките на една от 
видовете интелигентности.

	 Осемте вида на интелигентност се използват едновременно от човек и са в постоян-
но взаимодействие.

Различното в определението на интелигентността според Гарднър, е, че всички ви-
дове интелигентности са равнозначни и участват при изграждане на цялостния интелекту-
ален облик на човек. Вида интелигентност се определя от съвкупността на биологичните 
способности на индивида за решаване на не пряко свързани проблеми, т.е. човек може да 
е много способен в един и напълно неспособен в друг вид интелигентност. Комбиниране-
то и допълването формира спектъра на интелигентността на индивида.

Гарднър извежда 8 ТИПА (ВИДА) ИНТЕЛИГЕНТНОСТИ: 

Лингвистична интелигентност (интелигентност на думите58) 

Това е способността да използваме думите за да изразяваме идеи; умение да гово-
рим, да четем, да слушаме, да пишем и да се изразяваме чрез разказване на истории, 
игрословици, поеми, склонност към писмено и устно изразяване.

Визуално-пространствена интелигентност (интелигентност чрез това, което 
виждаме)

Това е способността да забелязваме и да създаваме мисловни картини, тръгвайки от 
реални визуални образи: да умеем да разпознаваме и да се забавляваме с различни 
форми, цветове и картини, да оцветяваме, да рисуваме, да имаме добро чувство за 
ориентация, да се ориентираме лесно в планове, пътни карти, схеми и графики, но 
също и да умеем да мечтаем, да гледаме филми.

Логико-математическа интелигентност (интелигентност на логиката)

Това е способността да разсъждаваме логично: да смятаме, подреждаме, броим, да 
решаваме задачи, но също и да организираме, анализираме и управляваме своето 
време, да разбираме добре закона за причина и следствие.

Природо-научна интелигентност (интелигентни с природата)

Това е способността да бъдем чувствителни към природата, към всеки минерал и 
всяка жива растителна или животинска форма: умението да наблюдаваме, разпозна-
ваме, идентифицираме и класираме растения, скали, да се опитваме да разбираме 
природата и да я уважаваме, да имаме екологичен подход в действията си, насочен 
към опазване на околната среда. Това също е и умението да категоризираме и да 
класираме обекти или данни, според техните характеристики.

Телесно-кинестетична интелигентност (интелигентни с тялото си)

Това е способност да се изразява чрез тялото или чрез части от тялото, способност да 
придава точни изразни форми на проблеми и решения чрез съчетаване на ум и тяло.

Музикална интелигентност (интелигентност с музика, звук, ритъм)

Това е способност човек да възприема, оценява, композира музика чрез ритми, то-

58 Наименованията в скоби на видовете интелигентности са предложение как те да бъдат обяснени на деца-
та, така че да бъдат разбрани. При използване на теорията за множествената интелигентност учениците е 
необходимо да знаят какво е вид интелигентност и как се разпознава. 
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нове, модулации. Гарднер я поставя паралелно на лингвистичната интелигентност, 
но в сферата на таланта.

Личностна интелигентност (интелигентност със самия себе си)

Това е способността да познаваш и оценяваш себе си, своите качества и ефективно 
да знаеш как да ги прилагаш в различни житейски ситуации.

Междуличностна интелигентност (интелигентност с другите)

Способност да разбираш другия, неговите намерения, желания мотивация от кое-
то следва способност да работиш добре с хора, способност да се адаптираш лесно 
към различна социална среда, да разрешаваш конфликти и да регулираш междулич-
ностни взаимоотношения.

Метапознание: В психологията метапознанието се отнася до активността на мисле-
не за собствените психични процеси. 

Източник: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/metacognition

Метакогнитивно оценяване: аспект на метапознанието, учениците определят колко 
успешна е била стратегията, която са използвали, за да им помогне да постигнат целта си 
на обучение. 

Източник: https://cambridge-community.org.uk/professional-development/gswmeta/
index.html

Невротипично или NT, съкращение от неврологично типично, е неологизъм, широ-
ко използван за общността на аутистите като етикет за неаутични хора. Отнася се за всеки, 
който няма никакви нарушения в развитието като аутизъм, нарушение на координацията 
на развитието, хиперактивност, дефицит на внимание. 

Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/Neurotypical#:~:text=Neurotypical%20or%20
NT%2C%20an%20abbreviation,label%20for%20non%2Dautistic%20people

Панорама на уменията: Панорамата на уменията е онлайн централна платформа за 
достъп до информация и аналитични данни за нуждите от умения в страни, професии и 
сектори в държавите членки на ЕС. Създадена е по инициатива на Европейската комисия, 
насочена към подобряване на капацитета на ЕС за оценка и прогнозиране на нуждите от 
умения. Идеята е тази информация да е в помощ на образователните системи да отгова-
рят по-добре на потребностите на пазара на труда и да отговарят по-добре на предлагане-
то и търсенето на умения в целия ЕС.

Източник: https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/skills-
panorama

Преносими (базови, меки) умения – преносими умения са тези умения, които се 
формират с развитието на всеки индивид и се превръщат в способности и компетентности, 
които го съпътстват (пренасят се и се проявяват в различни житейски ситуации) през це-
лия живот. Уменията се развиват от ранна детска възраст. Те най-общо съответстват на 
видовете интелигентности на индивида, но се развиват и се усъвършенстват постоянно. 
Такива преносими умения са: умение за критично мислене и критично възприемане на 
нова информация, умение да работи в екип, умение да се изразява ясно, умение да спори 
и да защитава собствено мнение, умение да чува и възприема различното (човек, мнение, 
поведение), умение да ръководи и да бъде лидер.
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Приобщаващото образование (според ЮНЕСКО) означава, че всички деца – незави-
симо от съществуващи културни, социални здравословни и т.н. различия – могат да учат 
заедно в едно и също училище. Това означава достъп на всички деца до образование и 
премахване на всички бариери, които биха могли да ограничат тяхното обучение и пости-
жения. Деца с инвалидности и деца със СОП са едни от най-разпространените бариери, 
при които се наблюдава изключване от естествената среда на обучение. Но съществуват и 
други социални, институционални, физически други бариери, които се срещат често. Раз-
работени са приобщаващи (интегриращи) образователни системи в отговор на четвъртата 
цел за устойчиво развитие (ЦУР4) и Програмата за образование до 2030 г. ЮНЕСКО, които 
са съобразени с различните потребности, способности и характеристики на всички деца 
и младежи, така че достъпът до образование да е гарантиран и освободен от различни 
форми на дискриминация. Приобщаващото образование има за цел да осигури условия 
за свободен достъп до обучение дори и на тези ученици, които се намират в затруднено 
емоционално, физическо и психическо състояние. 

Източник: http://www.iiep.unesco.org/en/inclusive-education

Синдром на дефицит на внимание и хиперактивност (СДВХ) – в момента се приема 
за хронично заболяване, което, се проявява в ранна детска възраст, изразено чрез хипер-
активност, импулсивност, липса на самоконтрол и слаба концентрация. Много от децата 
успяват да минимизират тези симптоми чрез компенсаторни механизми. В момента се 
дискутират механизмите, чрез които да се разграничават в ранна детска възраст деца с 
повишена активност и със синдрома на хиперактивност от по-активни деца, които нямат 
този синдром.

Специални образователни потребности (СОП) е правно определение и се отнася за 
деца с проблеми в обучението или увреждания, които затрудняват ученето им, в по-голя-
ма степен в сравнение с повечето деца на същата възраст.

Източник: https://www.nidirect.gov.uk/articles/children-special-educational-needs 

IQ тест – Тест за определяне Коефициентът на интелигентност (на английски: 
Intelligence Quotient, IQ) е цифров резултат, получен в резултат от решаване на комбина-
ция от тестове, разработени с цел определяне на степента на интелигентност (когнитивна 
способност, интелигентност) на индивида, съобразен с възрастова група. Въпросите в тези 
тестове са логически, пространствени, математически и вербални.

Източник: https://www.verywellmind.com/how-are-scores-on-iq-tests-
calculated2795584#:~:text=An%20IQ%20test%20is%20an,most%20commonly%20
administered%20psychological%20tests.)

ISCED: Международната стандартна класификация на образованието (ISCED) в гру-
пата на Международните икономически и социални класификации на Организацията на 
Обединените нации, които се прилагат в статистиката по целия свят с цел събиране, групи-
ране, съпоставимост и анализиране на международни сравними данни. ISCED е референт-
на класификация за организиране на образователни програми и свързани с тях квалифи-
кации според нивото и областите на образованието. ISCED е документ на международно 
споразумение и е официално приет от Генералната конференция на държавите членки на 
ЮНЕСКО.

Източник:http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-
classification-of-education-isced-2011-en.pdf) 
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STEAM (Наука, Технологии, Инженерство и Математика) – интегриран подход за 
изучаване на учебни предмети чрез обединение на наука, технология, инженерство и 
математика като едно цяло. Паралелно с усвояване на академично знание се формират 
преносими умения като: критично мислене, решаване на проблеми, работа в група и ко-
муникационни умения, които вървят заедно с тези предмети, които правят STEM подхода 
иновативен и ценен за личностната развитие на детето и младежите. Образователният 
подход на STEM означава академичните знания да бъдат свързани с практиката, за да се ос-
мисли необходимостта от изучаване на целия спектър от учебни предмети от учениците. 
ЕС създава коалиция STEM, мрежа на ЕС от национални STEM платформи.

Източник: https://www.stemcoalition.eu
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Консорциум, изпълняващ проекта

Фондация ГИС – Трансфер център e първата и единствената в България неправител-
ствена организaция в обществена полза със седалище в София (България), чиято мисия 
е да стимулира и подпомага процеса на технологичен трансфер на конкурентоспособни 
научноизследователски продукти, know-how, консултации и експертизи с акцент към 
малките и средните предприятия и обратно. Днес ГИС-ТЦ е мрежа от 29 на брой трансфер 
центрове, които инициират и подкрепят реализацията на иновативни продукти и услуги в 
различни сфери от икономиката и науката. Като координатор на проекти по Еразъм+ ГИС-
ТЦ разработва иновации в образователния сектор, като представя иновативни алтернатив-
ни педагогически подходи и методологии, запознава учители със съвременни разработки, 
методи и техники на обучение, които да гарантират постигането на по-добра функционална 
грамотност на учениците и съответно повишаване качеството на образованието.

Athens Network of Collaborating Experts (ANCE) е неправителствена организация, 
която не формира печалба, с основен офис в Атина, Гърция. Основана е през 1996 г. от гру-
па гръцки експерти в областта на международното сътрудничество. За изминалия период 
успешно създава обширна мрежа от специалисти (сътрудници и доброволци) за насърча-
ване устойчиво развитие и подкрепа на уязвими социални групи в Европейския съюз и 
развиващите се страни.

DEFOIN (Обучение за развитие и интеграция) е създадена през 2009 г. с идеята да 
подпомага обучението и квалификацията на безработни, като ги подготвя за трудова реа-
лизация. Днес DEFOIN е утвърден център, притежаващ значителен опит в областта на ди-
зайн, реализация, развитие и оценка на обучителни програми на национално, регионално 
и местно ниво.

Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca, е експериментален об-
разователен център за провеждане на пилотни проекти, основани на нови дидактически 
методи и иновативни педагогически теории, насочени към различни образователни нива 
на обучаемите, включително и такива със СОП. Една от основните цели на фондацията е 
да създава и утвърждава обучение в условията на демократична атмосфера, включително 
и за ученици със специални, индивидуални и социални потребности. Работи за улесняване 
сътрудничеството в сферата на образованието и културни взаимодействия, основани на 
ценностни оценки за ефекта от наличното културно разнообразие в Европейския съюз. 

J&MSynergie е частна бизнес структура. Основната й мисия е свързана с развитието 
на алтернативни педагогически методи при възпитанието, обучението и комуникацията с 
подрастващите, както и прилагане на специфични методики, свързани с теорията за мно-
жествената интелигентност.

Технократи е образователен център, насочен да стимулира природната същност на 
детето като творчество, любознателност, любопитство, въображение и да ги превърне в 
реално знание. Работи с деца и подрастващи на възраст 7-16 години по методи на обуче-
ние в действие, като организира практически занятия, свързани с научни (възобновяема 
енергия, вкл. Зелена енергия) и технологични (роботика, програмиране, 3Д и др.) задачи. 
Програмите за обучение са насочени също и към формиране на умения за работа в екип, 
самооценка, поемане на отговорност и изграждане на критично мислене. Преодоляване-
то на пропастта между децата и технологиите става в приятелска атмосфера, където не 
съществуват грешни въпроси.
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Нашите автори

Доц. д-р Рая СТАЙКОВА (ръководител екип) е с дългогодишен изследователски ин-
терес към социалните иновации и тяхната реализация в обществото. Директор е на Цен-
търа за социални иновации – един от 29-те иновативни центъра в мрежата на ГИС-ТЦ. Има 
повече от 20 години опит при организация и управление на междудисциплинни изслед-
вания в различни социални области предимно с фокус върху трансфера на научно знание 
във и извън науката, развитие и изграждане на капацитет за иновации. В последните годи-
ни интересите й са към иновации в обучението и създаване на стимулираща и мотивираща 
среда за учене. Автор е на 3 монографии и множество научни публикации. (България) 

Бенедикт КРУСТ – притежава магистърска степен по педагогика. Преподавател в учи-
лище е от 1985 до 2005 г., след което до днес е директор на училище, в което теорията 
на Х. Гарднър за множествената интелигентност е експериментално апробирана. Впослед-
ствие методологията Octofun става част от педагогическите методи и техники в училище-
то. Днес Б. Круст ръководи детска градина и начално училище от 650 ученици на възраст 
от 3 до 11 години. Член е на Националната училищна комисия на Франция, съветник на 
директорите на училища. Член на Националната комисия по заетостта – Франция, регио-
нален представител е на училищните директори в област Елзас – Франция; участва в екипа 
на Изследователска група за иновационни педагогически методи (GREN), основаващи се на 
научни резултати в невронауките, свързани с механизмите на интелигентността. (Франция)

Ивайло БОНЕВ е съосновател на Технократи, образователен проект с фокус върху 
разработване и прилагане на иновативни методи и програми за учене, консултира учили-
ща, провежда обучения за учители и курсове по роботика, програмиране и зелена енергия 
за деца. Ивайло има бакалавърска степен „Масови комуникации” и магистърска степен 
„Международен бизнес” от Нов български университет. Завършва втора магистратура в 
Дания, като в Олборг Университет придобива специалност „Бизнес администрация и меж-
дународен маркетинг”. Живял и учил немски език в Германия две години. През 2014 го-
дина започва работа в компания с фокус върху роботика и иновации в Дания, в която пре-
карва почти три години. 2017 година се прибира в България, за да пренесе наученото и да 
постави основите на Технократи. (България) 

Д-р Илияна ЖЕКОВА има докторска степен по икономика и дългогодишен универ-
ситетски преподавателски опит. Тя е и дипломиран психотерапевт в Париж. Управляващ 
директор на „JM Synergie“. Работи върху личностното развитие и индивидуалното из-
растване, включително иновативни алтернативни педагогически методи в обучението и 
общуването с юноши, както и прилагане на специфични методи, свързани с теорията за 
множествената интелигентност. Работи като консултант на родители, отделни лица и се-
мейства. (Франция)

Каролин САНЧЕС – притежава бакалавърска степен по педагогика от Университета в 
Страсбург – Франция (1988 г.) и магистърска степен по педагогика от Университета в Руан – 
Франция (2001 г.). Притежава диплома CAFIPEMF от 2002 г., даваща й правото да ръководи 
и обучава студенти по педагогика. От 1993 г. до днес е и директор на детска градина. Член е 
на Бюрото на Националната асоциация на преподавателите в детските градини в периода 
1993 – 2012 г.; от 2008 г. е председател на Office central Cooperation Ecole, Association Haut-
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Rhin, Colmar – France за взаимопомощ и педагогически обмен между учебните институции. 
(Франция)

Фабрицио БОЛДРИНИ е директор на Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi 
Villa Montesca. Той е координатор на  европейски проекти, насочени към разработване и 
внедряване на нови педагогически методологии. Автор e на множество публикации (ста-
тии, студии), посветени на иновативни методи на обучение на деца и възрастни и тяхното 
апробиране в практиката. (Италия) 

Франческо АМИГЕТИ – Фраческо е завършил специалност: Бизнес администрация,  
магистърска степен по Икономика и управление на правителствени и международни ор-
ганизации от университет Бокони (Италия),  специализира Европейски изследвания в Уни-
верситет в Отини-Лувен ла Ньов, (Белгия) и има стаж в Белгийско - италианската търговска 
палата. В момента е на стаж в ANCE и работи  като асистент в сферата на управление на 
проекти и подготовка на проектни предложения. (Гърция)

Хрисанна ПАВЛУ (ANCE) е ръководител проекти и специалист по подготовка на про-
екти; притежава магистърска степен по бизнес управление в сферата на финансите, ма-
гистърска степен по политическа комуникация и бакалавър по изследвания на страните от 
Балканския полуостров. Опитът й повече от 10 години я утвърждава като професионалист 
при проектиране и изпълнение на проекти, координация на проекти, комуникация, упра-
вление на финансови и човешки ресурси. (Гърция)

Хуан Ескалона КОРАЛ е учител и модератор със специализация разработване на 
нови и иновативни продукти. Работи в сферата на неформалното обучение от 2012 г., има 
опит в разработване на проекти на европейско ниво от 2015 г. (Испания)

Яна БАБРИКОВА е учител по английски език в начално училище в Стара Загора и 
докторант в Тракийски университет, Педагогически факултет, със специалност „Теория на 
възпитанието и дидактика“, което й дава възможност да анализира и развива иновативни 
и креативни подходи и да извършва педагогически изследвания. Предмет на изследвани-
ята е иновативното училище и значението за образователната система в България.



Този материал е финансиран с подкрепата на Европейската комисия, програма Еразъм+.  
Той отразява единствено мнението на авторите и Европейската комисия не може да носи отговорност  

за изразени становища, мнения, както и каквато и да е друга съдържаща се информация.  


