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Обърнатата класна стая е съвременен педагогически модел, в който типичният 

урок в клас и домашната работа вкъщи сменят своите места. Неслучайно английският 

термин е „flipped classroom“ – обърната класна стая. В българската специализирана 

литература и в появилите се публикации, най-вече в електронните медии, се използва 

терминът „изнесена класна стая“. Вероятно този превод се дължи на характерната за 

този модел дистанционна форма на запознаване с учебното съдържание чрез интернет 

базирани образователни платформи .  

Как функционира изнесената класна стая? Понятието е широко използвано, за 

описание на класно-урочна система, при която уроците за нови знания се подготвят от 

учениците самостоятелно, вкъщи, а по време на училищните занимания се дискутират 

темите с преподавателите - задават се въпроси, правят се упражнения.  

В най-популярния в практиката модел на обърната класна стая, учащите се се 

запознават с учебното съдържание от видеоклип, презентация или други документи, 

които са подготвени от преподавателя . Разбира се, гледането на видеоматериалите 

може да се повтори неограничено. След това всеки трябва да  изпълни поставените му 

задачи и да направи  онлайн тест за обратна връзка с преподавателя  . По време на 

урока в училище учениците задават въпроси на учителя си, за доизясняване на темата, 

правят упражнения, представят проекти и дискутират това, което са научили. 

Къде и как може да се приложи този метод в основното образование ?  

Според мен спецификата на метода дава възможност за неговото използване при 

по-малките ученици, въпреки че разучаването на темите се извършва самостоятелно. 

Очевидно е, че възприятието на материала става по-пълно и задълбочено с помощта на 

повече мултимедийни средства. Можем да опитаме вместо да предложим 

видеоматериал в училище, да възложим неговото разглеждане вкъщи. Можем да 

приложим метода върху отделен елемент, а не върху целия урок. Както и да подходим 

към използването на този метод, не трябва да забравяме, че така се създава възможност 

и за по-пълна интерактивност. След предварителното запознаване с темата, ученикът 

наистина се чувства главно действащо лице в урока. Това силно увеличава неговата 

мотивация и желание да разбере, да научи нещо ново, а впоследствие да се изяви, като 

представи наученото по уникален начин пред своите съученици. 

В моята педагогическа практика вече пета поредна година прилагам метода на 

„обърнатата класна“ стая в обучението по извънкласно четене, тъй като спецификата на 

този час предполага предварително запознаване с учебното съдържание. За нуждите на 

този начин на работа в сайта на класа /www.abv.inpo.bg/ бе създадена страница 

„Извънкласно четене“, където се поставя всичко необходимо по зададената тема. Тъй 

като учениците са малки и им е трудно да се ориентират в необятното интернет 

пространство и да открият подходящите за възрастта им материали, същите се 

подготвят от учителя. След това им се предоставят във възможно по-атрактивен вид. 
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Това предполага доста време и усилия от страна на преподавателя, за откриване, 

обработване и предоставяне на информацията, както и за създаване на собствени 

продукти. Те от своя страна могат да бъдат: 

 PowerPoint презентации 

 Информация за автори, анотации на книги и др. /в PDF формат/  

 задачи – индивидуални и групови 

 тренировъчни е-тестове за самопроверка 

 online тестове за обратна връзка и оценка на знанията 

Темата се задава две седмици предварително, за да имат децата възможност 

спокойно да се запознаят с материалите по нея и да подготвят представянето си. Ето 

как изглежда интернет продуктът по темата „Вълшебниците“ от Шарл Перо: 

 запознаване с темата; 

 задачи – в случая те са групови, като учениците са разпределени на 

екипи, в зависимост от техните възможности и предпочитания: 

Напр.: I екип - 1. Разкажи ни за живота и творчеството на Шарл Перо. 

/Ако имаш време и възможност можеш да представиш задачата на постер или на 

PowerPoint презентация./ 

                            2. Чети гладко и увлекателно приказката. 

 

            II екип -      1. Чети гладко и увлекателно приказката. 

                                  2. Направи рисуван филм на творбата.  

/Добре би било да работите в екип, като всеки от екипа илюстрира определен епизод./ 

 

             III екип - 1. Чети гладко и увлекателно приказката. 

                                  2. Отговори на въпросите: 

 Опишете /устно/ с помощта на откъси от текста характерите на: 

- по - малката сестра 

- по- голямата сестра 

- майката 

 Напишете в две колони думите, които показват отношението на автора 

към двете момичета/ напр.: неприятна                  кротка/. 

 Защо феята е била преоблечена, като бедна старица? 

 Каква орисия дава вълшебницата според характерите и постъпките на 

двете сестри. Защо според вас тя е различна? /Подкрепете с думи от 

текста./ 

 Как бихте ги орисали вие ако имахте магическа сила? 

 Коя от изброените мъдрости подхожда на приказката: 

„Всяко зло за добро.“ 

„Добра дума железни врати отваря.“ 

„Лоша рана заздравява, но лоша дума не се забравя.“ 

„Доброто с добро се възнаграждава.“ 

 

 Научи интересни факти за автора; 

 Илюстрации за постери и презентации; 

 За тези, които не разполагат с книжка - линк към сайт с най-

хубавите приказки на Шарл Перо; 



 Гледай филма „Пепеляшка“ ; 

 Провери знанията си по темата online – с помощта на е-тест, 

изработен с платформата HotPotatoes / използвам я, тъй като тя е в 

HTML формат и това позволява лесното и вграждане в уеб сайт/. При 

създаването на теста прилагам опциите „разместване реда на 

въпросите“ и „разместване реда на отговорите“, което пречи на 

наизустяването им, особено когато въпросите са повече от 15. Тестът 

дава възможност за вмъкване на снимков и аудио файл , което 

провокира наблюдателността на учениците. 

 Изпълни online теста „Вълшебният свят на Шарл Перо“ на 28 

април в 18 часа! – тестът е изработен с приложението  Googledrive  на 

Google / С това приложение са изработени и четирите електронни 

дневника на класа./ В часа по извънкласно четене представям 

резултатите от теста. 

Ето и резултатите от подготовката на учениците:  

I екип – „ИНФОРМАЦИЯ“ 

               

                                      
                                       II екип „ХУДОЖНИЦИ“ 

 

                                 



III екип „АНАЛИЗ“ 

                                                  

                                   
 

                 
 

Резултати от online test „Вълшебният свят на Шарл Перо“: 

 

 
За стимулиране на читателските умения на учениците създадох четири 

електронни читателски дневници, в които те отразяват всяка прочетена книга, правят 

кратка анотация,  споделят наученото за автора, изказват мнения за героите и оценяват 

творбата.  

 



         

         
 

Препоръчителният списък с  книги за лятото също е качен на страничката, като 

през миналата 2014 година за всяко заглавие бе предоставен линк, за да могат децата да 

прочетат книгата online,  ако не могат да се снабдят с нея. 

Имената на учениците, прочели най-много книги публикувам на същата 

страничка. Това носи удовлетворение и е предпоставка за повишена мотивация за 

бъдеща изява. 

           



Прочетеното през лятната ваканция качвам в електронното портфолио на класа 

/http://bclas.weebly.com/, на страничката „Постижения“ на ученика. Така всеки може да 

види каква е читателската активност на неговите съученици и да се съизмери с тях. Тук 

помагам и на родителите да видят своето дете на фона на общата картина. 

 
 

 През определен период обявявам конкурси за четене на художествена и научно-

популярна литература, като победителят получава грамота и предметна награда. 

Например за времето от 16 януари  до 27 март 2015г. Раличка прочете осем книги, 

отрази ги в е - читателски дневник и получи заслужено признание. 

 



 

В резултат на прилагането на този педагогически модел у децата се поражда 

засилен интерес към творчеството на някои автори, увеличава се лексикалният им 

запас, езиковите и литературни компетенции, добиват увереност и мотивация за изява. 

Приключвам своите разсъждения с цитат на Колин Пауъл: „Успехът няма тайни. 

Той е резултат от подготовка, упорита работа и поука от грешките.“ Смятам, че тези 

думи показват и моето виждане за успешната работа на всеки педагог при прилагане на 

иновативни методи в своята практика. 

 

Използвани източници: 

Материали от Internet - http://edu-compass.com/bg/ 

Сайт на 3 „б“ клас: www.abv.inpo.bg 


