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ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Тази част от изданието има за цел да запознае треньорите и атлетите  с  
основни педагогически концепции, ценности, знания, евристични методи, 
технологии и умения за обучение на открито. 

Подбраните теми, съдържание и задачи ги запознават с най-съвременните 
образователни и обучителни подходи и модели, които могат успешно да бъдат 
използвани от треньори, обучители и специалисти по обучение на открито. 

Те могат да използват инструментите за обучение и преподаване, задачите, 
примерите и ресурсите за разработване на собствени програми на открито или 
водене на обучителни модули.   

 

 

 

 

 

 



 

§ 1 Теоретични основи на обучението на открито 

 

Основни понятия 
 

Ученето е процес на придобиване на нови знания, умения, навици, 
нагласи, евристики или поведения чрез опита. Това може да се случва 
спонтанно и естествено, като се общува с други хора или се изпълняват 
нови задачи в нов / различен контекст (информално обучение).  Ученето 

обаче може да бъде и съзнателно водено и от други хора, групи, 

организации или общности. В училищата и университетите обучението 
обикновено се основава на официални образователни стандарти и учебни 
програми, насочени към придобиването на специфична академична степен 
(формално обучение). В извънучилищните организации обучителните дейности 

се ръководят най-вече от принципи и подходи, насочени към специфични 
индивидуални или групови нужди от обучение, интереси, способности и т.н. 
(неформално обучение).  
 

Ученето на открито е обогатяване и/или трансформация на знания, 
умения, нагласи, евристични методи и поведение чрез занимания на 
открито.  Това е широк термин, който включва откриване, 

експериментиране, обучение и свързване с околния  свят, както и 

ангажиране с екологични и приключенски дейности.  
 

Образованието / обучението е съзнателен и специално организиран процес 
на улесняване и направляване на човешкото учене, растеж и развитие както 
индивидуално, така и в групи и общности. 
 

Обучението на открито се свързва с набор от образователни практики, 

провеждани както в открити, така и в закрити помещения, които включват 
предизвикателни или приключенски дейности като средство за насърчаване на 
индивидуалния и социален растеж (Fiskum & Jacobsen, 2012; 2009 г.). 

Обучението на открито е непрекъснат образователен опит, преподаван на 
всички нива и преследван през целия живот. (Форд, 1986 г.). 
 

Видове обучение на открито образование:  приключенско образование, , 
обучение на открито, училище на открито, приключенска терапия, 
приключенски отдих, приключенски туризъм, експедиционно обучение, 
предизвикателство образование, емпирично образование, образование по 
околна среда, и обучение на дивата природа (Foley, 2009). 
 

Педагогика е теорията и практиката на преподаване и водене на 
индивидуални и групови обучения в специално организирана учебна среда 
чрез използване на специфични подходи, методи и ресурси. 
 



Педагогиката на обучението на открито е теорията и практиката на 
преподаване и водене на индивидуални и групови обучения в отворено 
пространство, специално организирани като учебна среда, прилежаща към 
специфични образователни подходи, цели и методи. 
 
 

Ценности и ползи от обучението на открито 
  

Ценности, свързани с обучението на открито. 
  

Обучението на открито обикновено се свързва с различни от обичайните 
избори и среди. Промяната на учебната среда или условията при учене и 

обучение на открито е акт на излизане отвъд комфорта на традиционното 
образование на закрито, воден от интереси, нужди и стилове на учене. 
Това обяснява защо ценностите и ориентациите имат толкова важна роля, 

когато се инициират, организират и извършват обучителни дейности на 
открито.  По-долу са обобщени някои от ключовите ценности, които 
обикновено са свързани с обучение на открито. 
 

1. Свобода 
2. Забавление 
3. Ангажираност  
4. Автономия 
5. Автентичност 
6. Сензорна наситеност 
7. Физическа активност 
8. Центриран върху ученето и 

учещия обучителен модел 
 

9. Практически  ориентирано 
учене и обучение 

10. Емоционална ангажираност 
11. Междупоколенческо общуване 

и споделяне  
12. Растеж и съзряване  
13. Трансформиращ потенциал 
14. Социално ангажиране 

 

 Предимства на обучението на открито 
  

Изследователите посочват няколко ползи от образованието на открито, които 
отразяват неговата автентичност и сложност. 
  

(1) Ползи, свързани с автентичността на обучението на открито. 
  

 Уникалните характеристики на обучението на открито са свързани с 
реалните му цели, настройки, отношения, роли, дейности и 
резултати. Дейностите на открито се случват в автентични социални и 
природни условия, които улесняват активно учене чрез опит, игра, 
работа, наблюдение, докосване или тестване на реални обекти и 

процеси. Изследванията показват, че в днешно време става все по-
важно да се учи експериментирайки, така че значението на наученото 
става по-очевидно при адаптирането към бързо променящо се 
общество.  

 За разлика от традиционното обучение на закрито, където обучението 
се основава на ограничена сетивна стимулация  и действия, ученето 



чрез дейности на открито се улеснява от конкретни взаимодействия с 
околната среда, използвайки активно няколко човешки сетивни органа. 
Това оказва положително мотивацията за учене и обучение, което 
стимулира интереса на студентите и участието им в обучението на 
закрито и на открито.  

 Акцентиране върху междуличностните и междуличностните отношения 
често се счита за основен фокус и друга важна полза от програмите за 
обучение на открито (Priest & Gass, 2005; Цинк & Бойс, 
2006).  Поради своята естествена свързаност с природата, 
образованието на открито интегрира много реални взаимоотношения: 

междуличностни, вътрешноличностни и екосистемни; взаимоотношенията 
между нас и другите, както и взаимоотношенията между хората и 

околната среда. (Priest,,1986). 
 

(2)   Ползи, свързани с комплексния характер на обучението на 
открито.  

 Обучението на открито е комплексен феномен с различни практически 
измерения: модели на неформални дейности на открито, дейности за 
личностно и социално развитие, практики за социално приобщаване, 
екологично обучение, спорт и т.н. Всички те изпълняват специфични 
цели за развитие, използвайки свои собствени форми, дейности, 
ресурси и настройки. 

 Обучението на открито създава големи възможности за интегрирано 
(интердисциплинарни) преподаване и учене.  Неговите цели са 
комплексни, тъй като добрите практики за обучение на терен могат да 
доведат до по-успешно балансиране между овладяваните знания и 

умения, като всеки от тях влияе на другия и осигурява мост към по-
високото ниво на обучение (Rickinson et al., 2004, стр. 24). 

Същевременно учебното съдържание включва взаимно свързани знания, 
умения и нагласи от няколко учебни предмети и практически области - 

горско стопанство, биология, спорт, мениджмънт, психология, физика 
и др. 

 Благодарение на своята комплексност, обучението на открито влияе 

положително на растежа и развитието на учениците по един холистичен 
начин. Той се оказва полезен за насърчаване на академичните 
постижения, ангажираността към работата, критичното мислене и за 

предотвратяване на поведенческите и емоционални отклонения (Ewert, 
2005; Morgan & Streb, 2001). Други изследователи показват, че 
програмите за обучение на открито подобряват лидерските умения, 
груповото сближаване, подобряват уменията за решаване на проблеми, 

самодефицирането, повишават доверието и подобряват комуникацията 
(O'Bannon, 2000; Shivers-Blackwell, 2004; Williams, Graham, & 

Baker, 2003).  

 



 Дейности на открито и интеграцията между формалното, 
неформалното и информалното образование 

 

Интеграцията на формалното, неформалното и самостоятелното образование е 

специален фокус за програмата COMPASS. Това дава добра причина да се 
представи по-задълбочено както на тяхната индивидуална специфика, така и 
потенциала им да се интегрират по устойчив начин чрез дейности на открито 
като ориентиране. 
 

Специфика на формалното, неформалното и самостоятелното образование 
 

Формалното образование е централизирано управляван процес, който води 

до придобиването на определена академична степен и/или квалификация. 
Училищата и университетите са типични представители на формалното 
образование.  

Неформалното образование е центрирана върху ученето и  учещия 
образователна практика, която има за цел да подкрепи индивидуалното 

развитие и растеж,  социалната промяна и интеграцията в обществото. 
Ученето е доброволно, включва съзнателни образователни цели и може да 
бъде кредитирано / сертифицирано, но никога не води до придобиване на 

конкретна научна степен. То може да се провежда във всички  обществени 
сектори – държавен, частен, граждански. и предлага разнообразни форми 

на извънкласни дейности, професионални програми, курсове и услуги за 
кариерно ориентиране, социално-културни дейности, спорт и отдих, 
образование в общността и др. 

Като информално обучение  се определя обучението, което се случва 
естествено чрез взаимодействие с други хора в различен контекст и условия: 

работно място, медии, търговски култури, семейства, субкултури, 
обществени и граждански институции, организации, партньорски групи и 
др.   

Защо е необходимо да интегрираме формалното, неформалното и 

информалното / самостоятелното учене и образование? 
 

 За да се насърчава устойчивото учене и овладяване на основни умения 
и компетентности и да повишават нивото на активно участие в 
общностите. 

 За да обогатят учебната среда, да добавят ценности, лични 

преживявания и критично отражение в гражданското образование. 

 За да обогати или допълни формалното образование чрез акцента си 
върху социалното обучение, да се свърже с процесите, ориентирани 

към реалния живот и към учащите се, за критично отразяване на 
знанията и ценностите. 

 За да разшири спектъра на ангажиране на гражданите във всички 
образователни области и нива и да осигури ефект на преливане върху 
институционалната политика. 



 За да послужат като мощни инструменти за социална интеграция. 
 

Интегриране на формалното, неформалното и самостоятелното учене и 
образованието чрез дейности на открито 
 

Дейностите на открито предоставят множество възможности за интегриране на 
формалното, неформалното и самостоятелното учене и образование, защото: 

 Дейностите на открито обикновено се фокусират върху комплексни цели 
чрез интегриране на официалната учебна програма и стандарти с 
придобиването на други важни личностни, социални и житейски 
умения, навици и нагласи. 

 Те се случват в алтернативна учебна среда,  която съчетава различни 
пространства чрез превръщане на автентични, естествени пространства и 

ресурси в "отворени класни стаи", където прякото преподаване и 
водене  стимулират и мотивират учениците за самостоятелно  и/или 
споделено обучение. 

 Дейностите за обучение на открито обикновено се основават на 
холистични образователни парадигми и сложни практики,  които 

автентично синергизират всички видове човешко обучение  - чрез 

правене, усещане, споделяне, работа в екипи, обучение чрез опит и 

др. Всеки един от тях е съсредоточен върху активното и аналитично 

учене на учениците, което може да доведе до различни от 
официалните училищни стандарти, цели или очаквания.  

 Обучението и образованието на открито са много по-ориентирани към 

практиката в сравнение с традиционните модели и програми, 
базирани на традиционната класна стая,  т.е. разширяват се 
възможностите за индивидуализация на ученето и справянето с реални 
проблеми. 

 В тях участва интердисциплинарен екип, чиито членове играят 

специфични роли като съ-учители или обучители, ментори, 

супервайзори, треньори, практикуващи от различни области, родители, 

връстници и т.н. 
 

 Преподаване и управление на обучителни дейности на открито 
(OEA) 

  

Ключови понятия 
Преподаването и управлението са взаимосвързани при обучителните дейности 
на открито. Конкретните им измерения зависят от избраната парадигма и 
модел на обучение на открито, които отразяват конкретните цели, 

образователните потребности на обучаващите се, наличните или достъпните 

условия, ресурси и подкрепа. (фигура 1).  
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Фигура 1:  Синхронизиране на преподаването и ръководството в единен обучителен процес  

  

Преподаването е насочено към дизайн и прилагане от преподавателите и 
техния интердисциплинарен екип на конкретен модел на обучителни дейности 
на открито, които улесняват индивидуалното и/или груповото обучение. 
Преподаването е умишлено действие, защото ние винаги преподаваме с 
определена цел, свързана с подкрепата на индивидуалното учене на всеки  
обучаващ се  (Андерсън и Кратвох, 2001). Различните учебни цели и 

методи подпомагат по специфичен начин придобиването на полезни знания, 
умения, навици, евристични методи, поведения и/или нагласи. 
 

Управлението на учебния процес обхваща подкрепящи дейности и мерки за 
добро планиране, организация, изпълнение и оценка на процеса на 

преподаване и учене. Управленските компетенции и лидерство на учителя са 

естествено интегрирани в професионалния му профил. Благодарение на 
доброто ръководство на учителите и обучителите, образователните 
взаимодействия и резултати се случват в устойчива и поддържаща среда.   

 
Мултидисциплинарно срещу интердисциплинарно преподаване и учене в 
образование на открито. 
 

Дейностите на открито винаги се случват в автентичните условия като градски 
паркове, планини, гори, стадиони, зоологически градини, ботанически 

градини, градински центрове и т.н., които са естествено структурирани, за 
да отговарят на основните им функции като места за игра, живот или работа 

за хора с различна кариера и начин на живот. Тази оригинална сложност на 
външните среди дава големи възможности за интердисциплинарни и 
мултидисциплинарно преподаване и учене.   Каква е разликата между тези 

два подхода в педагогиката? 
  

Мултидисциплинарният подход в образованието разпръсва или влива сложни 
теми в различни дисциплини /предмети, видове учебни задачи, контекст и 
дейности. Във формалното образование прилагането му обикновено се 

постига по различни начини: 
 

 Чрез обхващане на ядро / обща област или тема в различни 

дисциплини/ дисциплини, използвайки специфични методи и техники, 
за да се вникне дълбоко в въпроса. 

цели 
дизайн на 

курса 

ресурси, 
подкрепи, 

аранжировка 
процес оценяване 

планиране организиране приложение оценяване 
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Например, гражданското образование обхваща широка учебна 

програма, която е разделена между няколко учебни предмети 
като история, литература, социални науки, изкуства и др. 
  

 Формирането на ключови (трансверсални или меки) умения и 
компетенции чрез различни училищни и извънучилищни дейности с цел 
тяхното прилагане в различен академични или практически полета. 

Днешните училища в Европа полагат сериозни усилия за 
овластяване на учениците да формират своите меки умения 
чрез различни академични и неакадемични дейности. Учебни 
проекти, дебати, доброволческа дейност, самообучение, 

чиракуване, учене от равнопоставени партньори, обучение 
чрез опит, творчески дейности и т.н. са примери за 
мултидисциплинарни подходи за формиране на ключови 
компетентности чрез образование.  

 Интегриране на овладяването на фундаментални знания с развитието на 
устойчиви нагласи и навици чрез практическо обучение. 

Например, т. Нар. „базираните на модели“ практики за 

физическо възпитание интегрират различни видове обучителни 
дейности като традиционно обучение, учебни игри, спортно 
образование, съвместно обучение и др. Всяка от тях отговаря 

на специфични нужди, цели и използва различни методи и 
техники. 

 

Основният проблем на мултидисциплинарните подходи в образованието е, че 
явленията в реалния живот се изучават чрез относително самостоен анализ на 
различните им елементи, размери или употреби. Точно това се опитват да 
компенсират интердисциплинарните подходи, като подпомагат синтеза на 

всички елементи обратно към реалните им холистични прояви и реализация.  
 

Интердисциплинарният подход  е фокусиран върху един сложен или 
динамичен проблем, който трябва да бъде разгледан и обяснен задълбочено 

от различни гледни точки чрез използване на различни области на знанието.  

Определянето на валидни дисциплинарни подходи към проблема е основното 
предизвикателство за успешно проучване, анализ и решение.   
 

Интердисциплинарното преподаване и учене адресира цялостната структура, 

основните характеристики и динамиката на явлението, които се преглеждат и 
обясняват от учителите, използващи теории, концепции и методи от 
различни теоретични и практически области. 
 

Например, ориентирането е специфична дейност, която 
интегрира много широк набор от знания и умения от различни 
научни и практически области. Това обяснява защо и 
обучението по ориентиране включва толкова много области на 
знания и практически компетенции (фигура 2). 



   

Учебни 
предмети 

Умения и знания за ориентиране 

 

География  

Четене на карти, планове, знаци, цветове и контури, 

контролна таблица, идентифициране на климатичните 
промени, релефни форми 

Физическо 
възпитание 

Бягане, проследяване, скокове, въртене 

 

Математика 

Пространствено ориентиране, символи за четене и мащаби, 
оценяване на разстояния, изчисляване, оценка и др. 

 

Физика  

Работа с компас, оценка на физическите движения и 
натоварване, скорост и времево планиране и т.н. 

Биология Наблюдение на състоянието на тялото и основни жизнени 
показатели 

   Фиг. 2  Интегрирана учебна програма и учебна програма в обучението 
по ориентиране 

 Основното въздействие на интердисциплинарното преподаване и учене е 
свързано с придобиването  на комплексни концепции, умения и 
компетенции,  базирани на интегрирането на учебно съдържание от 

различни училищни дисциплини и/или практически области. Образователни 
подходи като проблемно-базираните, проектно-базирано и експериментално 
обучение са типични примери за интердисциплинарно преподаване и учене.  

Например, интердисциплинарното изясняване на  пандемията 

COVID-19 означава да представим и отразим сложния й 
характер, като анализираме голямото разнообразие от 
ключовите й измерения: 

 Медицински проблем (болест при човека) 

 Глобален / световен проблем (пандемичен) 

 Социален проблем (социална изолация, публична грешка и 

т.н.) 

 Психологически проблем (лични нарушения) 

 Социално-икономически проблем (икономическа и финансова 
криза) 

 Политически проблем (политическа криза), 

 Екологични проблеми (различия между природата и 

човечеството зад пандемиите), др. 
 

Ползите от интердисциплинарността в образованието могат да бъдат 
идентифицирани в много сектори и нива. Най-доброто решение  обаче е 
комбинацията между двете, като по този начин последователно се постига 

дълбинен анализ на същностните теми / задачите, които след това да бъдат 

обединени в единна системна концепция.  
 



Работа в екип при водене на интердисциплинарни курсове за ориентиране 
на ученици. 

  

 Уникалният баланс между преподаването и воденето / мениджмънта 

определя спецификата на компетенциите и професионалните профили на 
ангажираните експерти.  При воденето на интердисциплинарни курсове по 
ориентиране обикновено тези екипи включват  преподаватели/учители, 
учители по обучение по конкретни предмети, експерти от конкретната 
практическа област или организация, организатори на дейности на открито, 

спортни специалисти в областта и др. 

Обучителите / учителите по ориентиране / спортни дейности са 

професионалисти по определен спорт или екологична дисциплина, които са 
квалифицирани за преподаване и водене на  учебни групи в различни учебни 
заведения и среди на закрито и открито. Тяхната роля е от решаващо 

значение на всички етапи от реализацията на обучителните курсове.  

Учителите в училище са важни сътрудници и членове на екипа. Заедно с 
преподавателите по ориентиране и теренните специалисти, те участват 
активно във всички преподавателски и управленски дейности. Когато 

дейността на открито е част от учебния план и обучението по техните учебни 
предмети, тогава ролята им и в курсовете на открито е решаваща.  
 

Теренните експерти, което се привличат като външни участници, 
улесняват планирането, организацията и изпълнението на интердисциплинарни 

курсове за ориентиране на учениците. Това могат да бъдат родители или 
роднини на учениците, но също така и ръководители или майстори в 
конкретни области, чието личностно и професионално развитие могат да 
служат като ролеви модели за учениците.  
 

Организаторите на интердисциплинарни дейности на открито са 
професионалисти в конкретна спортна или екологична дисциплина, които са 
квалифицирани за управление на спортни и развлекателни програми/ курсове 
или организации. 
 

Спортно-техническите специалисти са спортисти или професионалисти, които 
са квалифицирани да улесняват индивидуалното и/или груповото обучение 
чрез внедряване/ интегриране на тренировъчни технологии и технически 

устройства в дейностите на открито. 
 

Въпреки специфичните си роли и отговорности, всички членове на екипа, 

изброени по-горе, се нуждаят от комплексни компетентности, които 
интегрират психологически, социални, педагогически, екологични и 
управленски знания, умения и култура. 
 

 



 Разработване на програма за обучение на открито: стъпка 
по стъпка 

  

Разработването на програма за обучение на открито се основава на 
комплексното планиране на процеса, който включва: 

1. Избор на образователна парадигма. 

2. Избор на образователни цели и цели. 
3. Разработване на проекти за дейности за обучение на открито. 
  

A   Избор на образователна парадигма.  
  

Образователните парадигми са холистични концепции или мисловни модели, 
които отразяват конкретни убеждения и предположения за това как хората 
учат и се развиват чрез подкрепата на другите.  Те включват специфични 

теории, изследователски методи, стандарти, принципи и постулати, 
предназначени да обяснят и реконструират практиката на преподаване и учене 
по устойчив начин. В исторически план образованието е преминало през 
няколко парадигмални промени, провокирани от социалната динамика както в 
световен мащаб, така и на местно ниво. Някои от тези промени се 

основават на концептуалната дихотомия между двете глобални парадигми – 
едната е центрирана върху преподаването и респ. Фигурата на учителя, 
а другата – върху ученето и респ. Личността на ученика / учещия 

(таблица2).  Първият е типичен за традиционното формално образование, 

базирано в класната стая, докато вторият обикновено е свързан с така 
наречените алтернативни педагогически подходи и методи. Техните 
исторически корени са в прогресивните педагогически движения в края на 19-

ти  и началото на 20-ти век,  които се възраждат в началото на 21-ви 
век. 
  

Образованието през 21-ви век, което  отразява основните ценности и 
принципи на либералната демокрация, се характеризира най-вече с 
парадигми и подходи, ориентирани към ученето. Основното 
предизвикателство, към което е насочено съвременното образование е: 

"Какво и как трябва да научат учениците на 21-ви век?" От края на 2-
ти век (по-точно 1996 г.) по различни поводи се разработват няколко 
варианта на комплексен подход към човешкото учене, съчетаващо към 
настоящия момент следните шест основни негови проявления, базирани на 

различните теории за учене и преподаване: 
 ДА СЕ НАУЧИМ ДА ПРАВИМ (БИХЕВИОРИЗЪМ) – фокусиран върху 

оформянето на поведението. 
 ДА СЕ НАУЧИМ ДА ЗНАЕМ (КОГНИТИВИЗЪМ) -  фокусиран върху 

запомняне и прилагане на усвоената информация  
 ДА СЕ НАУЧИМ КАК СЕ УЧИ (КОГНИТИВЕН КОНСТРУКТИВИЗЪМ) – цели 

да подпомогне учениците да усвоят умения за учене и за създаване на 
ново знание.  



 ДА СНЕ НАУЧИМ ДА БЪДЕМ (СОЦИАЛЕН КОНСТРУКТИВИЗЪm) – да се 

даде възможност на учениците да формират идентичност и съвместно 
да създават знания. 

 ДА СЕ НАУЧИМ ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО(Humanism) – да се дават 
възможности на учениците за личностно израстване и 
самоусъвършенстване. 

 ДА СЕ НАУЧИМ ДА СЕ ТРАНСФОРМИРАМЕ(Transformative) – да се 
формират нагласи и компетентности, които позволяват на учениците в 
бъдеще да са готови да подобрят обществените структури, 

отношенията и стереотипите. 
  

Обучителните дейности на открито ни позволяват да се обърнем към всеки 

един от тези парадигмални стълбове на обучението на 21-и век: да знаем, да 
можем, да бъдем, да живеем заедно и да трансформираме.  Изборът на 

парадигмата на една обучителна програма на открито означава да се 
анализира взаимодействието между всички тези стълбове на човешкото учене, 
за да се оформят нейните специфични концептуални основи. (таблица1). 

Дискусия: Споделете в групите си своите виждания за съдържанието на 
таблица 3 и обсъдете възможните аспекти на вашите бъдещи обучителни 
програми на открито. 

 

Таблица 1     Петте стълба на обучението, ориентирано към 21-и век  

 ПЕТТЕ СТЪЛБА НА ОБУЧЕНИЕТО НА 21-ви ВЕК 
УЧЕНЕ ЗА ЗНАЕНЕ 

 

УЧЕНЕ ЗА 
МОЖЕНЕ 

УЧЕНЕ ЗА ДА 
БЪДЕМ 

УЧЕНЕ ЗА ДА 
ЖИВЕЕМ 

ЗАЕДНО 

УЧЕНЕ ЗА ДА 
ТРАНСФОРМИРАМЕ  

Когнитивизъм & 

Когнитивен 
конструктивизъм 

 

Бихевиоризъм 

Социален 
конструктивизъм 

 

Хуманизъм 

 

Трансформиране 

Знанията ми и 
мисленето   

Моите умения 
и  

компетенции 

Моята личност Аз и  други Аз и  обществото 

Очаквани резултати от обучението 

Солидна 
академична база 

Разбиране 
Способност за 
изследване и 

анализ 

Умения 
Капацитет за 

действие 
Способност за 
прилагане на 

знания 

Самочувствие 
Емоционална 

интелигентност 
Критично 
мислене 
Културна 

осведоменост 

Комуникация 
Многоезичието 

Разрешаване на 
конфликти 
Културна 

чувствителност 

Недискриминационно 
общество 
Социална 

солидарност 
Международно 
разбирателство 

Житейска 
устойчивост  

Supported teaching-learning approaches  

Проблемно-

базирани 
Изследователско 

обучение 
Тренинги 

Смесено обучение 
Отворено учене 

Практически  
Проектно-

базирани 
Игрови методи 

Събитийни 
подходи 
Медийни 

Саморефлективно  
Творчески 
Социално-

емоционални 
Емпатийни 

Самонасочвани 
Конкурентни 

Обучение в 
екип 

Споделено 
обучение 

Учене в мрежи 
Социално 
обучение 

 

Социално обучение 
Социални игри 

Доброволчеството 

 



 

 

подходи  

 

B   Избор на цели и задачи на обучителните програми на открито: стъпка 

по стъпка 
  

Образователните цели обикновено се определят като кратки изявления, 
описващи какви знания, умения, качества и компетентности са необходими 
или подходящи за конкретен личен, социален или образователен контекст. 
  

Във формалното образование образователни цели обикновено се определят и 
прилагат отгоре надолу. Те отразяват по един цялостен начин валидните 
учебни програми и стандартите за процеса, като ги адаптират към нуждите и 

потенциала на учениците.  
  

В неформалните и самостоятелното образование целите за образование са 
насочени едновременно към висши и най-ниски образователни приоритети с 
цел по-добро посрещане на основните глобални, обществени, 

вътрешноличностни и междуличностни потребности и предизвикателства на 
конкретни индивиди, групи, организации или общности на практика. 
 

Най-мощните и влиятелни международни организации и мрежи постоянно 
актуализират своите концепции за цялостните и образователни цели. Сред тях 

са: 
  

 21st century learning pillars (UNESCO, 1996) 
 21st century skills (OECD, 2008) 
 Sustainable development goals 2030 (UN, 2015) 
 P21’s Frameworks for 21st Century Learning (EdLeader21 Network, 2019) 
 EU strategy #Envision2030 (2019) 
 Key Competences for Lifelong Learning (2018) 

В момента програмата на ЕС за образованието отразява основните социални, 

икономически и образователни проблеми и тенденции. Текущата стратегия на 
ЕС #Envision2030 Goal 4: Quality Education е съсредоточена върху 

конкретните европейски измерения на визията и целите на ООН за устойчиво 

развитие до 2030 г.:  
  

 Да се гарантира приобщаващо и справедливо образование, и да се 

насърчат възможностите за учене през целия живот за всички. 

 Да се гарантира, че всички момичета и момчета имат достъп до 

качествени грижи и образование в ранна и предучилищна възраст, така 
че да са готови за начално образование. 

 Да се премахнат различията между половете в образованието и да се 
осигури равен достъп на уязвимите лица до всички равнища на 
образование и професионално обучение, включително на лицата с 



увреждания, представителите на местното/коренно население и децата 

в уязвимо положение. 

 Да се изгради и подобри образователната система, която да е 

чувствителна към потребностите и възможностите на децата, 
инвалидите, хората с различна полова идентичност, за да се осигури 
безопасна, ненасилствена, приобщаваща и ефективна учебна среда за 
всички. 

 Да се увеличи значително броят на квалифицирани учители, 
включително чрез международно сътрудничество за обучение на 
учители в развиващите се страни, особено в най-слабо развитите 
страни и малките островни държави. 
(https://sdg4education2030.org/the-goal). 

  

Друг важен приоритет на европейското образование е ученето през целия 
живот и ученето в целия живот, основано на образователни цели и 
практики, ориентирани към компетентностите. В препоръките на Съвета 

относно ключовите компетентности за учене през целия живот  (2018 

г.) се определят осем ключови компетентности,  необходими за успешна 
личностна реализация. Те включват: 

1. Грамотност 
2. Многоезичието 
3. Цифрова компетентност 
4. Научни и инженерни умения 
5. Цифрови и технологични компетенции 
6. Междуличностни умения и способност за приемане на нови 

компетенции. 
7. Активно гражданство; 
8. Педприемачество;  
9. Културна осведоменост и изразяване. 

 

Те интегрират социалните с личните измерения на обучението и 
образованието, като определят границите на  това, което хората трябва 
да научат. За да се отговори на всички тях в конкретен контекст, има 

няколко теории в действие, използвани за класифициране на основните 

образователни цели. Известни като "таксономии на ученето", техните автори 
ги използват, за да разграничат различните нива на човешкото познание, 
привързаност и поведение. 
  

Има три типа домейни за класификация: когнитивни,  афективни и 
психомоторни. Някои от най-популярните таксономии са таксономията на 
Блум. (1956), преразгледаната таксономия на Bloom (Anderson & 

Krathwohl, 2001), когнитивната СОЛО (Structure of Observed 

Learning Outcomes) таксономия, значителната таксономия на обучението 
(Fink, 2004), психомоторна таксономията на Дейв (1975) и др.  Те 

дават отговор от къде да започнем и как да се процедира чрез преподаване 
и водещи учебни групи и среди. По-долу са представени някои основни 
стъпки за избор и планиране на целите на обучението на открито, 

https://sdg4education2030.org/the-goal


класифицирани въз основа на техните педагогически особености.  (таблица 
4). 
 
Определяне на целите и задачите на  обучението на открито  цели да 
систематизира основните учебни дейности, за да улесни учащите, както и за 

да гарантира устойчивостта на техните знания и компетентности. Това 
включва солиден анализ на най-важните обстоятелства, факти и фактори, 
които влияят на процеса на обучение на открито и на резултатите от него. 
Техните специфики са добре обобщени от Института за обучение на открито 
и представени на фигура 9 по-долу. 
 

 Обучението на открито подкрепя голямо разнообразие от учебни дейности 
и нива – познаване/запомняне, разбиране, (себе)отразяване, споделяне, 
трансформиране, прилагане, практикуване. 
  

 Същевременно това е продуктивен начин да се развива лична и групова 
свързаност и чувствителност чрез подкрепа на човешката емпатия, 
общностен дух и грижа за другите. Обучението на открито подхранва 
също знания, умения, разбиране и отговорност към природата и 

екологичната роля на човечеството. 
Процедурата за определяне на пет ключови стъпки е от решаващо значение 
за дейностите по обучение на открито: 
  

Поставянето на цели е от решаващо значение за обучението на открито. Тя 

се основава на комплексния анализ на набор от фактори, факти и нужди. 
Вземането на решения се представя чрез 5-степенна процедура, която може 
да бъде адаптирана допълнително към всеки конкретен контекст. 

  

Стъпка 1:  Какъв тип стандарти / очаквания отговарят на 
образователните дейности на открито. 

 Общи цели за развитие / ключови компетенции 

 Изисквания към училището/ предметни програми 

 Интереси/ очаквания/ образователни потребности 

 Учебна среда и култура 

 Други 
 

Помисли: Кои от гореизброените цели, фактори, стандарти и/или 
очаквания са валидни за вашата специфична обучителна програма на 
открито? 

 

Стъпка 2:  Какво е необходимо на вашите стажанти, за да овладеят 
чрез дейностите на открито? 

 Знания (факти, данни, теории, модели) 

 Мислене / отразяване (отражение, саморефлексия, анализ, синтез и 

т.н.) 



 Практически умения (писане, моделиране, конструиране, рисуване и 

др.) 

 Ключови компетенции (8-те групи ключови компетентности) 

 Лични и социални умения (комуникация, (самостоятелно) оценяване, 

работа в екип и т.н.) 

 Креативност и предприемачество (планиране, изобретяване, водещи и 
т.н.) 

 Други (некласифицирани) 
 

Проучи: Планирай набор от мерки за идентифициране на обучителните 
нужди на обучаемите, като адресирате трите домейна / области на 

ученето: когнитивен, афективен, психомоторен. 
 

Стъпка 3:  Какви цели отговарят на стандартите, нуждите и 
очакванията? 

 Академично/ свързано с предмета. 

 Развитие / личностно ориентирани. 

 Социални / социални. 

 Комплекс (комбиниране на академични, обществени и/или развойни) 
  

Дефинирай: Определи типовете цели, които трябва да адресирате с 
вашите обучителни програми на открито. 

 
Стъпка 4:  Какви са очакваните резултати? 
1. Физически (умения, навици, движения, поведение) 
2. Познавателни (знания, евристики, мислене) 

3. Афективни (ценности, морал, нагласи) 
4. Социална (комуникация, толерантност, съпричастност, доверие, работа 

в екип и др.) 
5. Комплексни (комбиниране на физически, когнитивни, социални) 

 

Реши: Определете и йерархизирайте очакваните учебни резултати, които 
искате да постигнете чрез обучителната програма на открито. 
 

Стъпка 5: Коя е най-добрата йерархия на конкретните цели (таксономия) 
за постигане на избраните общи цели? 

 Когнитивни (Bloom) 
 Творчески (Anderson & Krathwohl, 2001) 
 Наблюдавано обучение (SOLO taxonomy) 
 Значително обучение (Fink) 

 

Планирай: Създай солиден набор от цели на обучението чрез интегриране 
на общите цели със съответстващи на различните домейни задачи. 
 

C   Проектиране на образователни дейности на открито 
  



Проектирането на образователни дейности е процес на концептуално 
интегриране и йерархизация на специфични учебни програми и механизми за 
процеси за постигане на планираните учебни цели и резултати. Тя включва 
следните основни етапи: 
  

Фаза 1: Цялостен подход: цели, цели, очаквани резултати. 
Фаза2:  Дизайн на учебната програма: заглавие на курса, единици, 
теми, подтеми. 
Фаза 3: Проектиране на процеси: методи, дейности, форми, техники. 

Фаза4: Настройки и ресурси: къде, кога, как ще се осъществи 
взаимодействието преподаване-учене; видове учебни настройки и ресурси. 

  

Приложени към интердисциплинарните области на обучение на открито, петте 

парадигматични стълба на обучението през 21-ви век улесняват комплексния 
анализ и дефиниране на целите и техните съответни образователни модели, 
форми, методи и дейности.  

 

 

Нива на интердисциплинарен открит обучение дизайн 

Цели и задачи 

УЧЕНЕ ЗА ЗНАЕНЕ УЧЕНЕ ЗА 
МОЖЕНЕ 

УЧЕНЕ ЗА ДА 
БЪДЕМ 

УЧЕНЕ ЗА ДА 
ЖИВЕЕМ 

ЗАЕДНО 

УЧЕНЕ ЗА ДА 
ТРАНСФОРМИРАМЕ  

Очаквани резултати от обучението 

Солидна 
академична база  

Разбиране 
Способност за 
изследване и 

анализ 

Умения 
Капацитет за 

действие 
Способност за 
прилагане на 

знания 

Самочувствие 
Емоционална 

интелигентност 
Критично мислене 

Културна 
осведоменост 

Комуникация 
Многоезичието 

Разрешаване на 
конфликти 
Културна 

чувствителност 

Недискриминационно 
общество 
Социална 

солидарност 
Международно 

разбиране 
Устойчивост на 

живо 

Curriculum design 

Основни знания и 
когнитивни умения 

Ключови 
ръководства и 

физически 
умения 

(авто)рефлективни 

умения и култура 

Социални 
(меки) умения 

и култура 

Творчески умствени 
и практически 

умения и култура 

Учебен дизайн се интегрира: 

заглавие на програмата, участници, продължителност, местоположение, цели, очаквани 

резултати, ресурси / материали / технологии, звена / дейности, задачи, оценка / обратна 

връзка 

Модели / форми / методи 



Работа на място 
Зелена класна стая 

Изследвания 
Рън за теста 

Зелена лаборатория за 
обучение 

Изпълнение и запис на 
игри 

Открити дебати 

  
Apprenticeship 

Mobility  
Work experience  

Field work  
Projects 
 Games  

  
Конкурентни игри 

Игри 
Коучинг 

 

  
Групов проект 

Предизвикателства 
пред групата 

Игри 
Пешеходни 
обиколки 

  
Социални 

предизвикателства 
Доброволчеството 

Зелен патронаж 
Зелена справка 
Открити дебати 

Предприемачество 

Учебни дейности и техники 

Изучаване 
Рефлексия 

Изобретение 
Моделиране 

Запаметяването 

Работи 
Игри 

Участие 
Спорт 

Обучение 
Теренна работа 

Саморефлексия 
Игри 

Споделяне 
Отразяващи 

Терапия 

Общуването 
Игри 

Състезания 
Отдих 

Пътувания 

Общуването 
Доброволчеството 

Създаване 
Обсъждане 

Typical settings  

Класни стаи 
Зелени класни стаи 

Приключенски паркове, ЗОО паркове, планини, зелени училища, 

природни резервати, спортни настройки, градински центрове, гори, 

обществени настройки /центрове и др. 

Resources  

  

Книги 
Ръководства 
електронни 

ресурси, 

аудио книги, 

карти, модели 

Събития 
инструменти, 

естествени 
материали, 

творчески 
материали, 

инструменти, 

метри и др. 

  

База данни, 

Природни обекти 
и дейности, 

Видео 

  

Социалните 
медии, 

електронни 
платформи, 

екипен 
планировчик 

Др. 

Планиране на 
проекти 

Работни програми 
Разработване на 

изследвания 
Творчески 
материали 

Времева програма, 

Лаптопи, 

приложения и др. 

 

Обучение на открито: принципи, подходи, модели, методи 
  

В този параграф се представят някои ключови образователни принципи, 
подходи и модели, които могат да бъдат използвани от обучаващите за 

разработване на техните програми за обучение на открито. 
  

ЕКОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ 
  

Понятие:  Екологичното образование има за цел да интегрира концепции и 
принципи на науките и социалните науки, като екология, биогеография, 
социология, химия на околната среда, психология на околната среда, 
политика и икономика (само няколко) в рамките на един 

интердисциплинарен рамка. 
 

Модели и методи:  ориентирани към обучаемите; ориентирани към 
знания;  учене в процеса на работа и др. 



 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ 

 

Понятие:  Това са игри с образователна стойност, които умишлено са 
предназначени да помогнат на хората да разберат концепции, да научат 

знания за домейна и да развиват умения за решаване на проблеми, докато 
играят игри. 
 

Модели и методи: сериозни игри, настолни игри, компютърни игри, игри с 

карти, памет игри, стратегически игри, пространствено разсъждение, пъзели, 
викторини, игри с думи, видео игри, кооперативни игри, анимация игри, 
игри на открито, математика игри и т.н.      
 

СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ 
 
Концепция: Образователен подход към ученето, който съчетава обучението 
във формат лице в лице с индивидуално самостоятелно обучение в 
алтернативна учебна среда (виртуална, библиотека, дом, област и т.н.)  
  

Модели и методи: проектно базирани, работа в мрежа, учене в 
общността, самонасочено обучение, уебинари, едно към едно коучинг, 
виртуални класни стаи и т.н. (виж фигури и връзки) 

        

 

            

МОДЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ОПИТ 
 

Концепция: Ученето чрез опит се основава на концепцията "учене чрез 
правене“. 
 

Модели и методи: стажове, обучение в услуга, работа на място, учене в 

общността, учене, основано на изследвания, съвместно обучение, учене в 
процеса на работа и др. 

 

  

"ПРОБЛЕМНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ" 
 

Концепция: Подход, ориентиран към учениците,  при който да учат като 

работят в групи за решаване на проблем с отворен край. Този проблем е това, 
което мотивира мотивацията и обучението. 

Модели и методи: полево проучване, анализ на реални проблеми, анализ 

на данни, дефиниране на изказвания за проблеми и др. 
 

ПРОЕКТНО-БАЗИРАН ПОДХОД 
  

Концепция: Проектно обучение (PBL) е модел или метод на преподаване, 
при който учениците се учат, като активно се занимават с проекти в реалния 



свят и смислени проекти, водещи до получаване на практически резултати 

и/или продукти. 
  

Модели и методи: интердисциплинарни проекти, конструктивни проекти, 

социални проекти, проекти за четене/писане, проекти за организиране на 
информационни данни, проекти за разследване, проекти за проектиране, 
проекти за решаване на проблеми, проекти в реалния свят, 
индивидуални/групови проекти и др. 
                                 

 

STEAM    ОБРАЗОВАНИЕ 
  

Concept:  STEAM Образованието е подход към ученето, който използва 

науката, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката като точки 
за достъп до обучение на студенти, диалог и критично мислене. 
  

Модели и методи: проекти,  работа на място, научни клубове, детски 

университети, наука и олимпиади по математика и др. 
                 

ПОДХОД НА ЦЯЛОТО УЧИЛИЩЕ 
  

Концепция: "Подходът на цялото училище цели да повиши качеството и 
стандартите в цялото училище. За да бъде този подход ефективен, 
училищата трябва да идентифицират и да отговорят на нуждите на 
училищната общност и да се ангажират с непрекъснати циклични процеси за 
подобряване. Училищата, които активно използват училищното планиране и 
оценяването на училищата, ще бъдат в по-силна позиция за премахване на 

преждевременното напускане на училище." 
  

Модели и методи: учене в мрежа, кооперативно обучение, ориентирано 
към обучаемите, ориентирано към общността, обучение в услуга и др. 
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