
                                                              
 

 

Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски” и фондация ,,Заедно в час” 

виртуално гостуват в класната стая на първокласници 

 

 

 

На 12 май, четвъртък, Педагогически факултет на Пловдивски университет, съвместно 

с фондация ,,Заедно в час”, организират дистанционно видеонаблюдение на учебни 

часове на Лилия Борисова - учител за първа година по програма ,,Заедно в час”. Лилия 

преподава в начален етап в 90 СОУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", гр. София. 

 

Класната стая на нейните първокласници ще бъде виртулано посетена за втори път 

през тази учебна година. В предстоящото наблюдение отново ще се включат както 

студенти, докторанти и преподаватели от Педагогически факултет, така и действащи и 

бъдещи учители по програма ,,Заедно в час” и членове на екипа на организацията. 

 

В часовете по Математика и Домашен бит и техника, в които ще имаме възможността 

виртуално да гостуваме, ще можем да наблюдаваме как учениците от първи клас 

обобщават и систематизират информация, работят в групи, състезавайки се по отбори в 

решаването на текстови задачи, дискутират, демонстрирайки комуникативни и 

социално-междуличностни умения, прилагат умения за изпълняване на инструкции за 

работа, както и за оценяване по зададени критерии. 

 

Предвиден е отново и разговор с Лилия, както и с нейните първoкласници, в който да 

споделим впечатленията си като наблюдатели, да зададем своите въпроси към нея, за 

да научим повече за работата ѝ с децата и напредъка, който са постигнали за 

изминалите месеци. 

 

Видеонаблюдението на класната стая на Лилия и нейните ученици ще подпомогне 

както действащите учители в това да рефлектират върху собствената си 

преподавателска дейност, така и студентите, на които предстои да навлязат в 

учителската професия, с идеи за значими и амбициозни цели и начини за развиване на 

грамотности и умения за успех на 21. век.  

 

### 

 

 



Проблемът, който ,,Заедно в час” цели да разреши в партньорство с ключови 

партньори, e пропастта в постиженията, възможностите и реализацията на българските 

ученици: над 40% от българските младежи остават функционално неграмотни и над 

30% от тях не завършват гимназия. Затова ,,Заедно в час” подбира и подготвя способни 

и изявени специалисти от различни сфери да работят като високоефективни учители с 

учениците с най-голяма нужда от подкрепа за подобряване на мотивацията и 

академичните си постижения. Организацията работи за създаването на все повече 

успешни примери, които илюстрират ефективни начини за подобрение на резултатите 

на отделни ученици, класни стаи и училища, независимо от произхода и социалния 

статус на децата в тях.  

 

Заповядайте на 12. май 2016 г. от 08:30 ч. в 405 с. з.  на Педагогическия факултет. 

 

 

 


