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Обект: иновативните 
образователните технологии в 
съвременната образователна 
среда.
Предмет: ролята на 
иновативните технологии в 
образователната среда според 
педагози.
Цел: да се установи 
целесъобразността от 
използването иновативните 
технологии в образователната 
среда.

Ключът към промените в съвременното 
общество са иновациите. 



Задачи:
- да се проучат литературните източници, 
свързани със съвременните иновации в 
образованието;
- да се изготвят анкети за педагози за 
проучване използването на иновации в 
процеса на обучение във  формуляр Form 
Google;
- да се проведе анонимно анкетно проучване 
сред педагози чрез социална мрежа –Facebook;
- да се анализират количествено и качествено
резултатите;
- да се формулират изводи.

Иновативните учебни технологии в училище правят 
уроците по - интересни за учениците заради 

разнообразието от техните форми. 



Показатели за иновативно образование са:

- осигуряване на високо ниво на интелектуално, 
личностно и духовно развитие на ученика; 
- създаване на условия за овладяване на уменията на
научен стил на мислене; 
- преподаване на методология на иновациите в 
социално-икономическата и професионалната
сфера.
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Иновативни образователни технологии:

▪ Информационни и комуникационни технологии 
в учебния процес 

• Дигитализация

• Онлайн обучението като съвременна
технология в образованието

• Игрификация

• Виртуална и разширена реалност

• Портфолиото

• Технология за развитие на критично мислене

• Технология на проектиране

• Здравоспестяващи технологии

• Технология на проблемното базирано обучение

• Игрови технологии

• Модулна технология

• Технология на работилницата

• Кейс – технология



Причини за използване на иновативни 
технологии в образованието

Фокусът на иновациите е 
върху променящите се 

образователни 
потребности, насочени 

към образователна 
институция, социален 

ред

Ориентиране на 
иновациите към 

решаване на проблемите 
на образователна 

институция

6

Ресурсни възможности на 
образователната 

институция



ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

ОБЕКТ

Иновативните 

образователните 

технологии в 

съвременната 

образователна среда

ПРЕДМЕТ

Ролята на 

иновативните 

технологии в 

образователната 

среда според 

педагози.

ЦЕЛ

Да се установи 

целесъобразността от 

използването 

иновативните 

технологии в 

образователната среда.
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ХИПОТЕЗА

Ако се прилагат иновативни технологии в образователния процес, 

то ще се повиши качеството на преподаването и на ученето.

ИНСТРУМЕНТАРИУМ

➢Анкета за педагози – Приложени № 1 – съдържаща 19 въпроси (16 въпроси

със затворени отговори и 3 въпроса с отворени отговори), свързани с

иновативните образователни технологии, които съвременния български

учител използва в своята практика;

➢Математическо- статистически метод.
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Данните за 
изследваните лица

Общ брой 20

Пол

Мъже 0 0%

Жени 20 100%

Възраст:

До 25 г 0 0%

26-30 г 0 0%

31-35 г 3 15 %

36-40 г 2 10 %

41-45 г 5 25 %

46-50 г 2 10 %

Над 50 г 8 40 %

Образование

Висше бакалавър 5 25%

Висше магистър 15 75%

Педагогически стаж

1 години 3 15 %

2-5 години 1 15 %

6 – 10 години 3 15 %

11-15 години 3 15 %

16-20 години 4 20 %

Над 21 години 8 40 %



Заключение

Учителят може да промени училището и да го
направи модерно. Тези трансформации се основават
на развитието на новите технологии като
комбинация от традиционни и иновативни методи и
техники.
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БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ФлексиПро ООД

+359 897 523 442

Office@flexyprobg.com


