
 

Интерактивно обучение 

 
„Interakt” -  „inter” - „взаимен”;  

  -  „akt”    - „действам”/ в дадената ситуация  е способност да 

                                             взаимодействаш, да водиш диалог. /                                              

                                                             

Интерактивно обучение – диалогово обучение, усилена съвместна дейност, в 

процеса на която се осъществява взаимодействие между учителя и ученика. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

  

 Това е идея, колкото съвременна, толкова и класическа, 
 

залегнала в основаниятана на учението на Я.А.Коменски за предназначението на 

„Великата дидактика” като средство за „изследване и откриване на метод, при 

който учащите се по-малко да учат и на повече да се научават; в училищата 

да има по-малко шум, затъпяване, напразен труд, а повече радост и 

основателен успех”. 
 

 Според Джон Дюи интерактивното учене (или активното учене) е учене, 

което „стимулира учениците да правят нещо повече от това просто да 

получават информация от един учител или учебник, да запомнят 

информацията и да я зъзпроизвеждат” (това са характеристиките на пасивното 

учене). 

 

 За В.Гюрова интерактивните методи са „методи, които изискват 

партньорски взаимоотношения, диалогов вид комуникация”. 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

Най-често практикуван режим на обучение: 

 

 

УЧЕНИК                  информационен поток                 УЧИТЕЛ 

                                                                                            (обучаваща система) 

 

 „Екстраактивен” режим – едностранен поток 

 Ученикът е обучаем 

 Пасивен режим 

 Характерен при лекционен цикл 

 

 



……………………………………………………………………………………….. 

 

Препоръчително е да се използва: 

 

                 

               УЧЕНИК                     информационен поток                УЧИТЕЛ 

                                                                                    (обучаваща система) 

 

 „Интерактивен” – двустранен информационен поток 

 Активен режим 

 Диалог 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Необходимост от промяна: 

 

 От монологичност към диалогичност 

 От стимул-реакция към интеракция 

 От транслиране, репродукция на истини към самостоятелно търсене, 

     трансформиране, създаване на нова информация 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Благодарение на: 

 

*взаимодействие; 

*интензивна комуникация; 

*промяна на състоянието на участниците (процесуалност); 

*рефлексия на собствената дейност (връщане към миналата дейност, преосмисляне,  

                                                               самооценка) 

 

възможни са следните резултати: 

 

*натрупване на знания  -    най-важни, ключеви; 

   -    личностно значими; 

   -    обществено ориентирани; 

   -    формиращи. 

 

*развиване на отношения  -    лична отговорност; 

        -   толерантност; 

        -   ценностна ориентация и нагласа. 

 



 

*формиране на умения  -   интелектуални; 

   -   практически. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

От ученика се очаква: 

 

 Да задава въпроси 

 Да разграничава факти от твърдения 

 Да поставя цели 

 Да идентифицира проблеми 

 Да събира, групира информация 

 Да генерира алтернативи 

 Да изразява собствено становище 

 Да аргументира, обосновава личен избор 

 Да има адекватна самооценка 

 Да проявява търпимост към различието 

 Да бъде толерантен към другите 

 Да възприема дискусията като естествен обмен на различни мнения 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Технологията на интерактивното обучение: 

 

1.Обучението е възможно, ако ученикът иска да бъде обучаван. 

  

 Това е възможно:  

- когато има мотивация;  

- когато ученикът получава положителна подкрепа; 

- информира се за своите постижения; 

- разбира, какво е отношението на постигнатите резултати към неговите интереси, 

  потребности. 

 

2.Обучението трябва да бъде приятно - „където има радост, има и съзидание” 

(А.Бергсон) 

 

Обучението е приятно, ако то не изисква полагането на противоестествени 

усилия и напразен труд от учениците и безсмислено старание от страна на учителите. 

 

………………………………………………………………………………………….. 



 

 

3.Обучението трябва да бъде игра. 

 

В интерактивното обучение играта е по-скоро не е вид дейност, а метод на 

обучение (игрова задача, изпълняване на роли и т.н.). 

 Това е обучение, което гарантира на учениците постижения и самоотдаване, при 

това „играейки и на шега”(Я.А.Коменски), създава естествена ситуация, в която човек 

непосредствено се учи. 

 Играта също може да бъде трудна, но това не я прави неприятно занимание. 

 

 

4.Обучението трябва да внушава сигурност. 
 

 Постигането на сигурността е възможно чрез взаимното договаряне на 

условията и правилата на работа, критериите и средствата за оценяване, налагащи 

атмосфера на доверие и взаимопомощ. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

5.Обучението трябва да ориентира ученика към учене чрез опит. 

 

 „Не можете да изпиете думата „вода”. Формулата Н2О не може да държи 

кораба на повърхността на водата. Думата „дъжд” не може да ви намокри. Трябва 

да изпитате на живо водата и дъжда, за да знаете наистина какво означават тези 

думи. Защото сами по себе си те ви държат на няколко крачки от опита”. 

                                                                                                                   У.Дайър. 

 Ученето, което е откъснато от опита, не води до научаване. 

 Опитът е придобито познание, основано на практиката (знания, умения, 

отношения). Той се постига чрез практикуване и изследване – изпитание, 

преживяване, проучване, рационализиране). 

 Опитът изгражда класа като изследователска общност, задава началото на 

съмнение, събужда мисъл, провокира нуждата от споделяне. 

 

6.Обучението трябва да бъде насочено към цялостно активизиране на 

възприятията и способностите на личността чрез различни методи на 

интерактивното обучение. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 



 

 

Методи на интерактивното обучение. 

 
1.Беседа – метод, който се използва за увеличаване на груповото участие и                   

пораждане на взаимодействие. Препоръчително е да се свързва с минал опит, да се 

насочва към решаване на практически житейски ситуации.Използва се в съчетание с 

други обучаващи подходи. 

 

2.Рефлексия – от латински означава „обръщане назад”, „отражение”. Като метод е 

свързан с размишление на индивида за самия себе си, със самонаблюдение, с анализ 

на собствените действия. Това е преосмисляне на основата на опита, оценъчно 

съждение за самия себе си. 

 

3.Обсъждане – метод, чрез който учителят и учениците разменят информация,          

споделят свой опит, мисли, чувства, идеи.  

Възможни са различни варианти: 

* „Полеви анализ” – изследване на положителни и отрицателни влияния върху 

                              проблема; 

* „Дърво на решенията” – предлагане на алтернативни решения и изследване на 

                                        положителни и отрицателни последствия; 

* „SWOT” анализ – функционален анализ чрез изследване на силни страни,  

                             слабости, опасности, алтернативи за развитие на процеса. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

      

4. Дискусия – метод на обучение чрез разрешаване на спорни проблеми чрез размяна 

на информация.  

 

Основните изисквания: 

* ясно и точно очертаване границите на дискусията; 

* разбиране на смисъла на използваните основни понятия по темата; 

* добре организирано излагането на собствена позиция (подкрепено с факти,  

   доказателства); 

* внимателно изслушване изложението на другите; 

* наличие на изразено отношение, коментар към позицията на другите участници. 

 

5.Провеждане на дебат – спор на няколко души по определена тема от 

противоположни гледни точки. Реализира се по определени правила и има специална 

структура – директно се отговаря на аргументите, представени от другия, не е 

достатъчно само изразяване на различни мнения. Воденето на дебат не засяга 

личността и не трябва по никакъв начин да прави по-малко значим или да унижава 



човек. Основната цел е да се убеди трета, неутрална страна, че аргументите на едната 

страна са по-добри от тези на опонента. 

 

6..Метод на асоциацията – това е графична техника за отключване на 

неограничените възможности на мозъка,съставяне на интелектуална карта или процес 

на асоциативно мислене. Предметът на внимание (дума, мисъл, образ) е изписан, 

поставен като централен образ. Основните теми се излъчват като разклонения. 

Разклоненията са ключова дума или образ, прикрепени към по-големи клонове. 

Всички разклонения изграждат прикрепени една към друга структури от възли.  

 

 

7. Решаване на казуси – представяне на някаква вероятна ситуация. Развиват се 

умения за решаване на проблемни ситуации. Често няма едно единствено решение. 

Използва се като възможност за насърчаване на групова дискусия. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

8.Мозъчна атака (brainstorming) – мозъчна буря, мозъчен штурм. Това е метод за 

раждане на нови, оригинални идеи, за решаване на проблеми. Това е система за 

активиране на умствената дейност, творческото мислене, за развитие на 

способностите.  

 

Основните правила при мозъчната атака: 

* времето е точно определено; 

* всички участници са равни помежду си; 

* принципа „не критикувай”; 

* свобода на асоциациите; 

* поощряване на идеите – „повече идеи, по-добре”; 

* фиксиране, записване на всички идеи; 

* отделяне на момента на предлагане на идеите от момента на тяхното оценяване; 

* завършване с анализ на предложенията във връзка с целта, която е поставена. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

9.Метод „635” – модификация на метода на мозъчната атака. Предлага се на група от 

6 участника, всеки записва върху лист 3 свои идеи за време от 5 минути по 

поставения проблем. След приключване участникът подава на единия си съсед своя 

лист и доразвива идеите от листа на другия си съсед. Акцентира се върху взаимното 

стимулиране на членовете на групата. 

 

10.Упражнение – действия, които развиват определени умения. 

 

11.Дидактическа игра – създаване на познавателни ситуации, близки до опита на  



учениците. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

12.Ролева игра  -(симулационна, ситуационна, драматизация), където учителят е                                     

включен в процеса заедно с учениците. Чрез пресъздаване на конкретна ситуация се 

експериментират и усвояват нови поведенчески стилове, променят  се нагласите. 

Служи за обучение и възпитание на участниците. 

 

13.Метод на проекта – обучението се поставя на активна основа чрез целесъобразна 

дейност на ученика в съответствие с неговите лични интереси и потребности. 

Ориентиран е към самостоятелна работа на ученика (индивидуално, по двойки, в 

група). Възможност за развиване на познавателни навици на ученика, умения 

самостоятелно да конструира своите знания и да се ориентира в информационното 

пространство. 

 

14..Колажи – визуализираща техника, при която чрез изработване на пано от 

различни подръчни материали се представя темата. 

 

15.Презентации. Структурата на презентация може да бъде следната: 

„йерархична” – основа, елементи, поделементи; 

„въпросителна” – проблем, въпрос, решение; 

„пирамида” – представяне на продукта, презентация (ползи), разгръщане на всяко  

                        едно положение 

  

                                                                                                         

 

 


