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 Мотивацията за нашия проект се дължи на факта, че нашите ученици са по-разнородни 

от всякога. Освен различните възрастови групи и различните нива на умения и знания, днес 

училищата са изправени пред все по-разнообразно културно и езиково минало сред техните 

ученици. 

Вследствие на това става все по-трудно е да се предложат адекватни уроци за уеднаквяване на  

различията в езиковата компетентност на учениците и същевременно да им дадат възможност 

да се  подобрят техните умения и знания. Освен това, ние се стремим да постигнем високо 

ниво на индивидуализация, което ще ни позволи да реагираме на конкретните нужди на всеки 

отделен ученик и да им дадем най-добрата подкрепа, съответстваща на  уменията, 

компетенциите  им. 

Друга точка, която ни мотивира да стартираме този проект, е, че младите хора трябва да 

напуснат училище с  много по-високи знания от преди, и да  навлязат уверено в света на труда. 

Дигитална грамотността,  високо ниво на увереност и гъвкавост са незаменими изисквания за 

модерния пазар на труда. Ето защо се нуждаем от нови концепции с иновативна методология 

за нашето преподаване. 

Интердисциплинарна компетентност, фокусирана и ориентирана към проектиране учебна 

среда ще позволи на учителите и учениците да се справят с тези конкретни предизвикателства. 

За да постигнем това, искаме да проучим и развием възможностите за използване на нови 

медии и ИКТ инструменти в преподаването. Ние ще приложим бъдеща класна стая в 

съответните наши учебни институции и ще създадем иновативни учебни ситуации и учебни 

материали, използващи мултимедийни и ИКТ инструменти. Ние също ще дадем практическа 

насока за работа с бъдещата класна стая и създаването на подходящи Учебници  и учебни 

ситуации. 

Концепцията и документацията на тези примерни учебни единици, както и насоките улесняват 

разработването на допълнителен материал за употреба в бъдещата класна стая. Той ще бъде 

достъпен за всички учители, които искат да включат в своите уроци ИКТ и материали, 

ориентирани към проекти. 

Студентите ще изпитат мотивация, като работят с нови и интересни материали в учебна среда, 

която им позволява да изследват своите способности. Разнообразието от ситуации на учене 

предлагано от проектно ориентирано учебно занятие, ще доведе до увеличаване както на 

техническите, така и на професионални и социални умения , работа в екип, езикови умения, 

увереност . 

Новият подход към преподаването и ученето ще бъде от полза и за тези, които страдат от 

липсата на диференциация в конвенционалната класна стая. Бъдещата класна стая предлага 

възможност за предоставяне на обучение за конкретните нужди на всеки отделен ученик. 

  Шест училища от различни страни - всички с подобни предизвикателства и силно мотивирани 

да направят голяма крачка напред в преподаването на 21-ви век - участват в този проект. 

Ученици  и учителите, участващи в проекта, отразят разнообразието на нашите училища. 



Включени са ученици от различни възрастови групи и с различни способности, както и учители 

от различни сфери на обучение, като целта ни е да достигнем до всички 

членове на нашите институции и да ги накара да се възползват от възможностите, предлагани 

от новаторски подход към преподаването и ученето. 

По време на проекта ще има една транснационална среща с учители и ученици. Във всяка от 

тях участващите  училищата работят  по различните задачи на проекта, напр. ние ще проучим 

използване на мултимедийни инструменти в класната стая, планиране и развитие на бъдещата 

класна стая, създаване на компетентни фокусирани ситуации на учене и оценка на тяхното 

практическо използване. Освен това  има две срещи за учители  в началото и в края на проекта 

- първата за да планира  как да се процедира , методика на  работата и т.н., и последена, за да 

оценят резултатите и  тяхното разпространение,  по-нататъшно развитие, както и планиране на 

по-нататъшно сътрудничество и поддържа. 

В дългосрочен план участващите училища ще се възползват от този проект чрез използване и 

разширяване на използването на бъдещата класна стая, разработена  по време на проекта; има 

вероятност партньорите по проекта  и други училища - тъй като възнамеряваме да 

предоставим на заинтересованитестрани  всички резултати от този проект   - да решат  да 

приложат и трансформират   такова модерно преподаване и учене. 

Бъдещата класна стая, насоките и примерните учебни ситуации ще бъдат дългосрочни и 

ценни ресурси, тъй като те винаги могат да бъдат адаптирани, подобрени и разширени. 


