
Интерактивните методи на обучение 

(надграждане) 

Чрез интерактивните методи на обучение се постига:  

- Ангажиране – Учителите често чувстват, че някои от учениците им „са някъде 

другаде”. Интерактивните методи позволяват всеки да се включи в учебните 

дейности 

- Развитие на интерес и мотивация– Признато е, че значим образователен опит 

се усвоява чрез игра и използване на занимателни елементи в обучението. 

Интерактивните методи, с разнообразния ресурс, който активизират, съдействат 

за разнообразяване на учебната дейност.  

- Развитие на умение за съвместна дейност – Сътрудничеството е в основата на 

човешкия напредък. Способността за ефективна комуникация, която се изгражда 

чрез интерактивните методи, е основно умение във всички сфери на живота. 

- Развитие на положителни отношения между учениците и преподавателя – 

Съществуват изследвания, че при учащите мотивацията за академични 

постижения е в тясна връзка с взаимоотношенията с преподавателя. Позитивните 

взаимоотношения, които се установяват посредством интерактивните методи, 

укрепват вярата в собствените сили и стимулират желанието за успех. 

Тези идеи съдържат и утвърждават схващането, че учебната дейност не е (само) 

изолирано индивидуално усилие на ума, а в нея участва цялата личност, заедно с 

проекциите на разнообразните  взаимодействия, в които участва.   

 

Приложението на интерактивните методи в обучението се свързва със стимулиране 

и активизиране на следните параметри на педагогическия процес: 

Повишаване на субектността в дейностите на учениците.Субектносттае една от най-

важните характеристики на личността. В обучението това предполага избор и отчетлива 

изява на всеки ученик, личностно ангажиране с мнение, поемане на отговорност за 

изпълнение на конкретни задачи в рамките на цялостния екипен проект.  

Разкриване на собствени разсъждения и опит. Всички интерактивни стратегии 

изискват позитивна и стимулираща среда, в която ученикът без притеснение от неуспех 

или порицание да разкрие своите мисли и да изрази идеите си.  

Разглеждане на усвояването като процес на вътрешна активност на индивида. 

Подходът към усвояване на знанията при интерактивните стратегии е конструктивен. 

Изходна позиция е активното мисловно участие на субекта, при което знанието се 

изгражда в резултат на конструиране на смисъл от новата информация и миналия опит 

на индивида. Интерактивните стратегии предполагат творческа изява на учещия, по-

високорангово мислене и природно любопитство. Те обогатяват мотивацията да се учи, 

която е стимулирана от задачи с оптимална новост и трудност, позволяващи личен избор.  



Използване на синергията на групата – редица автори обръщат внимание на новото 

качество на общите и обединени усилия за решаване на определен учебен проблем. 

Засилва се настойчивостта и ентусиазмът, когнитивните способности на ученика 

укрепват, повишава се неговата интелектуална и делова автономност. Интерактивните 

методи подпомагат развитието на по-силни положителни чувства между съучениците и 

подобрени взаимоотношения на основата на самоувереност и уважение към другите. 

Приложението на интерактивни стратегии и методи в обучението задължително се 

свързва със създаването на определена педагогическа ситуация, която изисква и 

предполага осъществяване на взаимодействие. Ситуацията е в основата на желаното 

взаимодействие, тя провокира мисленето, чрез нея се разгръщат процесите на обмен на 

информация и мнения, както и процесите на генериране на креатив.  

Другото ключово понятие за интерактивните стратегии е понятието група (екип). 

Обучението в група е много ефективно по отношение на практическите умения на 

обучаваните. В последно време все по-често се обръща внимание на взаимодействието 

между самите ученици в групата, като наситено с най-силни мотивиращи и 

активизиращи функции.  

Взаимодействието в рамките на група от три до пет ученици се определя като 

оптимално за реализиране на целите и задачите на обучението в основното 

училище. Своеобразният “речник” на ежедневното взаимодействие е сложен и богат (и, 

разбира се, универсалните му характеристики са присъщи и на педагогическото 

взаимодействие), но взаимодействието в педагогическия процес се отличава с по-голяма 

преднамереност и целенасоченост.  

Както е известно, ученето е повлияно от социалните взаимодействия, междуличностните 

отношения и общуването с другите. Умението за работата в група е сложно социално 

умение, което само по себе си вече представлява една междуличностна компетентност, 

към която някои деца показват по-висока личностна предразположеност, а други 

усвояват по-бавно. Съвместна дейност с желани партньори е началният етап на 

изграждане на това умение Създават се равноправни и хуманизирани отношения, които 

стават подходящ терен за разгръщането на индивидуалния потенциал.  Постепенно с 

нарастване на възрастта детето се откъсва от емоционалната си преценка за членовете на 

групата и водещи за него стават общите цели и задачи пред екипа. Развиват се множество 

социални умения и компетенции – да се поема отговорност, да се разпределят задачи, да 

се поставят срокове за изпълнение на задача и т.н. 

Интерактивните методи в обучението са едно от съвременните педагогически 

решения за модернизация и повишаване качеството на образованието.  

Според И. Иванов (2005) имаме основание да разграничим интерактивния образователен 

модел от традиционния в следните характеристики: 

 

ТРАДИЦИОНЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН 

МОДЕЛ 

ИНТЕРАКТИВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН 

МОДЕЛ 



Усвояване на информация, необходима за 

успешно представяне на изпит. Осъзната 

потребност от информация. 

 

Идентификация и решаване на проблеми в 

структурирана и статична обкръжаваща 

среда. Идентификация и решаване на 

проблеми в неопределена и динамична 

обкръжаваща среда. 

Прилагане на знания и умения към 

специфични случаи и ситуации. 

Приспособяване към информационните 

ресурси. Превръщане на информацията в 

годен за приложение ресурс. 

Основава се на взаимодействието „учител 

– ученик”. Основава се на 

взаимодействието „ученик – ученик” и 

работа в екип. 

 

Учителят прави индивидуалните оценки и 

атестации и осигурява обратна връзка. 

Учителят и учениците съвместно правят 

индивидуалните оценки и атестации и 

осигуряват обратна връзка. 

В англоезичните източници 

интерактивните методи се диференцират 

в отделна група от директивните методи. 

 

В повечето от известните класификации 

на методите на обучение у нас се 

споменават отделни интерактивни 

методи, без да се обособяват като 

специфична група.  

 

Ив. Иванов разграничава три вида интерактивни методи: ситуационни, 

дискусионни и опитни (емпирични) 

Ситуационни методи: 

Метод на конкретните ситуации (кейс-стъди). Казус, Симулация, Игра, Ролева игра. 

Дискусионни методи: Анкета, Беседа, Брейнсторминг, Дискусия, Обсъждане, Дебати. 

Опитни (емпирични) методи: Метод на проектите, Експеримент Моделиране. 

Диференцирането на методите на обучение на директивни и интерактивни е интересна 

отправна точка за разсъждение върху същността на интерактивните методи. 

Директивните методи са центрирани върху учебното съдържание и тяхната роля в 

обучението е съществена, тъй като нито учебното време, нито възможностите на 

учениците позволяват през целия курс на обучение те да достигат по самостоятелен път 

до фактите, идеите и закономерностите, заложени в учебните програми. 

Несъмнено е обаче, че съвременната ситуация в образованието изисква и друг подход 

към обучението – необходимо е прилагането и на центрирани върху ученика методи, при 

които учениците играят активна роля за себе си и един за друг в структурирането на 

ученето. Навлизането на активните стратегии и методи на обучение е резултат от 

модернизирането на образованието в световен мащаб, от промяната на обществените и 

личностните нагласи към подходите при изграждането на младата личност. Тези методи 

„овластяват” ученика да бъде отговорен за собственото си знание, затова много педагози 

и психолози говорят за промяна на позициите на ученика и на учителя. 



Обосновката и реализацията на представените интерактивни методи се основава на 

взаимното допълване между тях и традиционните, или директивни методи.  

В същото време трябва да се отчете, че приложението на интерактивните методи в 

обучението променя характера на педагогическия процес и осъществява някои 

качествено нови възгледи за обучението и образованието. Такива са идеите на 

конструктивистката дидактика, където категорията взаимодействие е ключова.  

Разглеждайки процеса на изграждане на познанието конструктивизмът (от лат. – 

constructio – построявам, изграждам) поставя акцент върху самостоятелното  

Знанието е индивидуален когнитивен процес, при който информацията се пречупва и 

преработва през съществуващия познавателен опит.  

Съблюдаването на интересите на учениците и търсенето на разнообразни изразни 

средства за решаване на дидактическите проблеми са присъщи на конструктивистките 

стратегии в обучението. Конструктивисткото учене въвлича в активно изпълнение на 

разнообразни познавателни и практически действия, подпомага конструирането на 

собствена представа и извличането на смисъл от усвояваните знания. Предпочитаните 

методи и форми са: 

 Работа по проекти. 

 Дискусии в малки групи. 

 Решаване на проблеми. 

 Свързване на теорията с практиката. 

Да се учи конструктивно означава: 

 Да се учи активно. 

 Да се решават проблеми. 

 Обучението да протича в стимулираща среда. 

 Да се развиват умения за пренос на наученото. 

 Да се решават различни типове автентични задачи. 

 Да се актуализират предишните (старите) знания. 

 Да се набляга на придобиването на собствен опит, на създаването на собствен 

смисъл. 

 Да се обръща внимание на стратегии за придобиване на знания, а не само на 

самите знания. 

 Да се насърчава критичното мислене. 

Интерактивната образователна среда включва не само наличие на взаимодействие 

ученик – учител – ученици, но изисква и промяна на предметната среда и организацията 

на учебното пространство. Според редица автори фронтално оформените 

„кутийкообразни” класни стаи не позволяват динамика в дейността както на учениците, 

така и на учителя. Те се обявяват за „отваряне” на учебните пространства, което 



позволява мобилност и вариативност на пространството в класната стая. Учебните маси 

в съвременната класна стая са подвижни и позволяват подреждане в различни 

конфигурации – в кръг, по групи, за индивидуална работа и т.н. В пространството на 

класната стая  се обособяват места за излагане на постери и други продукти от дейността 

на учениците, може да се оформят информационни и природни кътове. Учениците 

участват при оформянето на своята учебна среда, тя е „приятелски настроена към детето” 

и отговаря на неговите потребности. 

В заключение, интерактивните методи подпомагат преодоляването на механичното и 

репродуктивно възпроизвеждане; повишават съзнателността в учебния процес и 

позволяват на ученика да осъзнае ролята на знанието в своя живот. Чрез системното им 

приложение се повишава значението на взаимодействието в процеса на обучение – както 

между връстниците, така и с възрастните, засилват се социалните аспекти на ученето. 

Те намират все по-широко приложение в хода на модернизацията и приобщаването на 

училището към съвременните образователни стандарти. Чрез тях се създават условия за 

активно учене, учениците самостоятелно откриват и трансформират информация, 

споделят, обсъждат, учат другите и това е най-добрият начин за изграждане на 

собственото познание. 


