
 

 

ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ 

 

Обърната класна стая е инструктивна стратегия, отменящa 

традиционния образователен модел на преподаване на учебното 

съдържание в класната стая. Това е съвременен педагогически метод, в 

който типичният урок в клас и домашната работа сменят местата си. 

Учениците учат уроците си у дома, а в клас разглеждат и осмислят урока, 

сътрудничат си в дискусии и работят върху упражненията под 

ръководството на учителя. 

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

запознават с учебното съдържание от няколко видеоклипа, които са 

подготвени от преподавателя, всеки от който е със средна продължителност 

от 5 до 7 минути. Предимството е, че гледането на видеоматериалите може 

да се повтори неограничено. Освен видеоклипове, учителят може да 

предостави на учениците презентации или информация в друг формат. 

Може да се използва и ученикът. Преди ученето вкъщи ученикът получава 

точни и ясни инструкции от учителя. 

След запознаването със съответното учебно съдържание, всеки ученик 

трябва да направи онлайн тест за обратна връзка с преподавателя. По време 

на урока в училище учениците задават въпроси на учителя си, търсят 

отговори на труднорешими задачи за разясняване на темата, правят 

упражнение и дискутират това, което са научили. 

За прилагане на метода „Обърната класна стая“ много успешно могат да се 

използват курсовете по предмети в електронната образователна платформа 

Мудъл. 

Този метод на обучение се прилага все по- често по света. Той се отличава 

от традиционните средства за обучение, защото обучението се 

индивидуализира – всеки учащ обръща внимание на детайлите, които са 

неясни за него. Подготвената обратна връзка чрез тест веднага дава 

информация и на този, който се обучава, и на този, който преподава, къде са 

пропуските в усвояването на темата. Накрая всеки ученик има възможност 

в клас, заедно със своите съученици да обсъди наученото, да зададе своите 

въпроси на учителя си и да затвърди знанията си чрез упражнения и 

дискусии. 



Методът дава възможност учениците да учат активно в класната стая. 

Ученето не се случва, когато човек просто се запознава с една идея, а когато 

човек действа върху нея.   

Обръщането на класната стая представя възможности на учениците да се 

обучават чрез разнообразие от различни дейности в учебния процес. 

Постига се намаляване на времето, прекарано в монотонна лекция от страна 

на учителя, вниманието се фокусира върху разбиране и прилагане. 

 

Обърната класна стая е педагогически подход, който се стреми да отговори 

на нуждите на новото поколение ученици. Тя е много повече идеология 

отколкото конкретна методология. Няма набор от правила, които да се 

следват или модел, в който да се побере. 

Това дава широки хоризонти за разгръщането на творчеството на учителя-

новатор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предимства на метода: 

фокусира върху разбирането на информацията, не само върху запаметяването ѝ. 

 В часовете може да се акцентира върху развиване на умения, осмисляне на информация и 

прилагането ѝ. 

 Учениците идват в клас с въпроси от урока, които не разбират и така в час учителят може 

да се съсредоточи само върху материала, който представлява трудност и да го обясни.  

Учениците могат сами да определят „темпото“ на обяснение и презентиране на 

материала, т. е. могат да спират или повтарят видеото, докато разберат урока. 


