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ПРЕДГОВОР

Строителният сектор играе важна роля в европейската икономика, тъй като 
генерира почти 10% от БВП и осигурява около 20 милиона работни места1. В 
същото време, според Прогнозата за умения на Cedefop за 2016 година (2016 
Skills Forecast)2, в периода 2015-2025 години, заетостта в строителния сектор 
ще се повиши; така, държавите членки на ЕС ще се изправят пред предизви-
кателството за подновяване на персонала в предпенсионна възраст, както и 
за наемане на около един милион нови работници. Прогнозата също нарежда 
енергийната ефективност сред най-важните двигатели на развитието на нови 
умения в сектора.

Настоящата рамка на ЕС за професионално образование и обучение (ПОО), зае-
тост и умения приема, че именно уменията движат и оформят прехода към по-
цифрови и по-екологични общества3. Строителството на енергийно-ефективни 
сгради изисква работниците да имат познания за екологичните материали и енер-
гийно ефективни технологии4.

Осем организации — сред тях професионални гимназии (от България, Словакия и 
Турция), доставчици на образователни услуги и методическа литература в област-
та на образованието (от България и Словакия), водещи компании в производство-
то на строителни материали, иновациите и проучванията в строителния сектор 
(от България и Турция) и университет по приложни науки — един от лидерите по 
въвеждането на иновативни методи за преподаване, обединиха усилията си за да 
предложат своето решение за очертаните предизвикателства и да съдействат за 
установяването на диалог и за сближаването на нуждите и интересите на образо-
вателните институции и бизнеса.

Инициираният от РААБЕ България консорциум BEE-VET разработи набор от вза-
имосвързани иновативни продукти, фокусирани върху иновациите в строител-
ството и интеграцията между научно-изследователска работа и разработки (R&D) 
и професионалното образование и обучение (ПОО) за да отговори на нуждите на 
строителния сектор от добре подготвени и квалифицирани кадри, които са запоз-
нати с най-новите технологични разработки на пазара:

1 European Commission (2012)
2 Cedefop (2016)
3 Cedefop (2021)
4 Пак там
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 BEE-VET Дигитален инструментариум: интерактивни обучителни матери-
али по зелено, устойчиво и енергийно ефективно строителство, включ-
ващи прилагането на нови, съвременни технологии и материали в строи-
телния сектор;

 BEE-VET Наръчник за учители: методически насоки за учители по профе-
сионални предмети в ПОО, предоставящи съвети за въвеждането на Ди-
гиталния инструментариум, както и наръч от идеи за широко използване 
на дигиталните технологии в учебния процес;

 BEE-VET Концепция за модернизация на учебните програми: концепция 
за усъвършенстване на учебното съдържание и програма въз основа на 
установените добри практики в четирите държави от партньорството и 
ЕС.

Резултатите (интелектуалните продукти) от проекта BEE-VET допълват един друг и 
е най-добре да се използват във взаимовръзка.

Въздействието, което очакваме да постигнем с нашата работа в рамките на проек-
та BEE-VET, включва подобрените компетенции за разработване на добре струк-
турирани, модерни, актуални и практически ориентирани материали за обучение 
в сферата на строителството, архитектурата и екологията (BEE-VET); насърчаване 
използването на ИКТ в образованието; повишаване на уменията за изграждане на 
връзки и сътрудничество между компаниите от частния сектор и образователните 
институции, с фокус върху научно-изследователските разработки и иновациите, 
които в дългосрочен план ще допринесат за икономическия просперитет; устано-
вяване на обща рамка за признаване на резултатите от обучението и придобитата 
квалификация в областта на BEE VET. 

Накрая, в дългосрочен план, се надяваме проектът да повиши интереса на учени-
ците за обучение в областта на екологичното и енергийно ефективно строител-
ство, като по този начин да допринесе за повишаването на заетостта не само в 
страните на партньорите по проекта, но и на ниво Европейски съюз.



Настоящата публикация е резултат (интелектуален продукт) по проект „Промяна 
на ПОО в строителството - иновативни материали за строителство и енергийна 
ефективност“ — BEE-VET.

Така се случи, че по-голямата част на дейностите по проекта BEE-VET бяха изпъл-
нени в разгара на световната криза, породена от вируса COVID-19, с всичките пре-
дизвикателства на затворени граници, магазини, аптеки и офиси, необходимостта 
от бързо преминаване към различен режим на работа и неизбежните промени в 
ежедневието на всеки от нас. Въпреки това, под умелото ръководство и координа-
ция на РААБЕ България, които бяха отговорни за изготвянето на тази публикация, 
колегите от международното партньорство по проекта демонстрираха истинска 
ангажираност, дух на сътрудничество и екипна работа.

Настоящата публикация, която е продукт на колективна работа и сътрудничество, 
нямаше да бъде възможна без отдадеността и значителния принос на Андрея Ва-
дасова, Анна Георгиева, Ваня Хамаме, Виктория Миринска, Дарина Соякова, Ека-
терина Каменщик, Емра Цетинер, Ерджан Кючюкарслан, Зита Косова, Катарина 
Лавринчикова, Катерина Касабова, Красимир Делов, Мария Тодорова, Мая Дра-
ган, Мира Шримпелова, Мирослава Ситова, Надежда Цветкова, Омер Кючюкар-
слан, Силвия Радванска, Фани Ончева, Хаген Х. Хохринер и Юлия Димова.

Екипът на BEE-VET отправя благодарности към Илиян Германов и Ирина Герасимо-
ва-Йосифова за чудесната работа по графичното оформление на изданието.

Бихме искали също специално да отбележим приноса на представителите на раз-
лични заинтересовани страни, взели участие във външната оценка на този про-
дукт, за техните насърчителни коментари, ценни съвети и идеи, които ни помогна-
ха да обогатим изданието. 

И разбира се, тази публикация нямаше да види бял свят без щедрата подкрепа на 
програма Еразъм+ на Европейския съюз, която високо оценяваме.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Уважаеми учители,

Изключително сме развълнувани да представим на Вашето внимание този наръч-
ник. Най-важната цел, която си поставихме преди да започнем работата по него, 
беше да подпомогнем Вас — учителите — във Вашата работа, когато предоставяте 
на учениците си съвременно съдържание, когато сте техен „мотиватор“ и пример 
за следване и докато ги превеждате през тяхното пътешествие за подготовката им 
за бъдещото. 

Публикацията може да бъде полезна и за експертите, отговорни за разработване-
то на учебните програми, за планирането и разпределянето на учебните часове 
по теория и практика и по принцип — за всички, имащи отношение към професио-
налното образование и обучение в областта на строителството и сродните специ-
алности. 

За нас е удоволствие да Ви представим наученото от международното сътрудни-
чество, продължило през последните почти три години (2019 — 2022) и да пред-
ставим модел за ПОО, основан на тясно взаимодействие и сътрудничество между 
образователните институции и бизнеса както при разработването на учебните ма-
териали, така и при въвеждането на практическите аспекти на обучението в про-
грамите, предназначени за специалности от строителния сектор.

Въпреки факта, че в отделните страни съществуват известни различия по отно-
шение на категориите и професиите, общият аспект е, че квалификациите се по-
лучават в резултат на усвояване на редица единици — резултати от ученето, които 
могат да бъдат получени както в училище, така и на работното място (например 
под формата на чиракуване, практическо обучение, стаж и др.). По този начин, на-
ръчникът BEE-VET подпомага учителите в ПОО при осигуряването на знания и уме-
ния в училище, които да отговорят на очакванията и нуждите на работодателите.

В наръчника за учители BEE-VET ще намерите информация относно:

 спецификите на учебните програми по ПОО в областта на строителство-
то в четирите държави от партньорството;

 насоки за това, как да адаптирате и включите в часовете по специалните 
предмети съдържание за зелено, устойчиво и енергийно ефективно стро-
ителство;
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 съвети за включване и ангажиране на учениците — по начин, който да от-
говаря на техните нужди за придобиване на практически умения и запо-
знаване със съвременните тенденции при строителните материали и тех-
нологии;

 напътствия за използването на дигитални технологии в учебните часове; 

 препоръки и общи методически насоки за прилагането на иновативни 
методи за преподаване; 

 подробни инструкции за използването на Дигиталния инструментариум 
BEE-VET във Вашите часове;

 очакваните резултати от ученето;

 оценяването на знанията и уменията на учениците, които се очаква да бъ-
дат придобити в резултат от обучението.

Наръчникът за учители BEE-VET преди всичко е ресурс за учители, преподаващи 
по специални предмети в професиите, свързани със строителния сектор в профе-
сионалните гимназии. Въпреки това, както беше потвърдено от учители и препо-
даватели в други области, публикацията може да бъде източник на вдъхновение 
за всички учители, преподаватели и обучители от професионалното образование 
и обучение и извън него. 

Публикацията е достъпна на пет езика: английски, български, немски, словашки и 
турски.

Вярваме, че представените в наръчника насоки, ще направят Вашите часове по-
интерактивни и атрактивни, ще повишат както интереса, така и компетентностите 
на Вашите ученици, ще ги снабдят с актуални и пазарно ориентирани знания и 
умения, и не на последно място — ще съдействат за тяхната успешна професио-
нална реализация! 

Екипът по проект BEE-VET



СПЕЦИФИКИ НА УЧЕБНИТЕ 
ПРОГРАМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ 
НА ПРОФЕСИОНАЛНА 
КВАЛИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТТА 
НА СТРОИТЕЛСТВОТО 



След 9-ти клас австрийската образователна система предлага образование в училища с 
общообразователна насока, както и такива, предлагащи професионална квалификация в 
множество професии.

Като цяло, гимназиалното професионално образование може да се придобие в следните 
видове училища:

 Частично училищно образование (класове 10-13) в тандем с професионално обу-
чение на работното място, т. е. така наречената дуална система за обучение1. Пре-
ди да започнат образованието си в този тип училища, учениците следва да завър-
шат „подготвителна година“ в девети клас, например в политехническо училище 
(Polytechnische Schule);

 Средно техническо и професионално училище (Berufsbildende mittlere Schule, от 9 
до 12 клас), предоставящо междинна степен на професионално квалификация; и

 Средна техническа и професионална гимназия или колеж (Berufsbildende höhere 
Schule, от 9 до 13 клас), предоставящи по-висока степен на професионална квали-
фикация.

При дуалната система, посещението на училище е задължително за учениците/чираците. 
Чираците получават възнаграждение, което е определено в колективен трудов договор. 
През първата година от обучението то възлиза на 25-40% от началната заплата на вече ква-
лифициран работник и се повишава с всяка година. Отношението на времето, прекарвано 
в обучение на работното място, към училищните часове е приблизително 4:1.

Продължителността на обучението в дуалната система варира в зависимост от сложността 
на дадена професия:

 За занаяти и търговия продължителността е две — две години и половина;

 Около 70% от програмите в дуалното обучение продължават три години;

 Повечето технически специалности и професии (например техници на електриче-
ски инсталации) се предлагат в програми за обучение от три години и половина;

 Четири годишни програми се предлагат за специалности като: сложни машинни 
електрически системи, машинен механик, механика на металорежещи машини, 
технология за управление на процеси в електроиндустриално инженерство, и т. н.

1 Бел. ред.: другият широко използван в Австрия термин е „чиракуване“.

ПОО В ОБЛАСТТА НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО В АВСТРИЯ
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ПРОМЯНА НА ПОО В СТРОИТЕЛСТВОТО: ИНОВАТИВНИ МАТЕРИАЛИ  
ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

В техническите и професионални училища и колежи преобладават по-продължителните 
програми за обучение. Така например, обучението в средно техническо и професионално 
училище по програма с продължителност от 4 години води до квалификация на „квали-
фициран работник“ или служител средно ниво. Програмите в колежите са петгодишни и 
завършват със зрелостен изпит и дипломна квалификация.

И двата вида училища с фокус в инженерството, изкуствата и занаятите, предлагат различ-
ни специалности, в това число и по професията Строителен техник. 

Училищната програма по професията Строителен техник (Bautechnik) включва следните 
групи предмети:

Общообразователни задължителни предмети — включват предмети, задължителни за изу-
чаване от всички ученици в ПОО; 

Специфична отраслова подготовка по теория и практика по Сградостроителство 
(Bauwirtschaft), Гражданско строителство (Tiefbau), Строителна индустрия (Bauwirtschaft), 
Строителство на дървени конструкции (Holzbau), и Околна среда (Umwelttechnik);

Задължителна практика (Социалните и персонални компетентности);

Стаж/практика — минимум 8 седмици по време на ваканциите, следва да бъде проведена 
преди стартиране на петата учебна година;

Избираеми предмети (например, втори чужд език, комуникация, предприемачество, из-
следователска дейност, и др.); и

Спорт (незадължително).

Таблица 1. Професии от ПОО в областта на строителството в Австрия

Професия Ниво по 
ЕКР

Работник довършителни работи (Ausbaufacharbeiter) 4

Оператор на оборудване (Baugeräteführer) 4

Строителен инженер (Bauingenieur) 5

Монтажник, Специалист по метални конструкции 
(Bauschlosser) 4

Чертожник (Bauzeichner) 4

Покривен работник (Dachdecker) 4

Електричар (Elektriker) 4

Плочкаджия (Fliesenleger) 4

Стъклар, монтажник на дограми и прозорци (Glaser) 4
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СПЕЦИФИКИ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Професия Ниво по 
ЕКР

Специалист индустриални изолации (Industrie-Isolierer) 4

Водопроводчик (Installateur) 4

Бояджия (Maler) 4

Зидар, Зидаромазач (Maurer) 4

Специалист външни настилки (Pflasterer) 4

Декоратор (Raumausstatter) 4

Сантехник (Spengler) 4

Пътен строител (Straßenbauer) 4

Шпакловчик (Stuckateur) 4

Дърводелец, мебелен специалист (Tischler) 4

Дърводелец (Zimmerer) 4

Източник: проект BEE-VET

В допълнение, в някои области учениците могат да избират „специален фокус“ — области, 
които водят до специализация по професията. В някои типове училища специализацията по 
професия и специалният фокус са фиксирани в учебната програма, докато в други — учили-
щата сами определят съдържанието на предметите.

Програмите със специален фокус в колежите могат да бъдат оприличени на дърво: специа-
лизираната област съответства на ствола на дървото, от който, започвайки от третата годи-
на нататък, „клоните“ се разклоняват към така наречените специални фокуси. Като се има 
предвид това, през първите две години всички програми (от всяка специализирана област) 
следват единна учебна програма. От третата година нататък учебните програми се разли-
чават според различните специализации. Обучителните „клонове“ обаче са определени в 
учебните програми с наредба на Федералното министерство на образованието, науката и 
научните изследвания и започват още с първата година.



ПОО В ОБЛАСТТА НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

В България професионалното образование и обучение се предлага от професионалните 
гимназии както и други училища след основно образование. В първа гимназиална степен 
(8-10 клас), учениците изучават всички общообразователни предмети наред с някои от про-
фесионалната подготовка. Това гарантира пропускливост между различните видове учили-
ща и предоставяне на услуги по време на този етап от обучението.

През последните две години — втората гимназиална степен (11 и 12 клас) доминират пред-
метите от професионалната подготовка. В това време учениците получават квалификация 
по специфична професия и специалност.

Предлаганите програми по ПОО в България се базират на т.нар. рамкови програми, утвър-
дени от Министерството на образованието и науката. Това се отнася и за областта на строи-
телството. Продължителността на обучението зависи от нивото, след което е започнато 
професионалното обучение:

 Рамкова програма A: 3 години след основно образование или 1 година след втора 
гимназиална степен (ниво по ЕКР — 2);

 Рамкова програма Б: 4 години след основно образование или 1 година след пър-
ви гимназиален етап и първа степен на професионална квалификация (ниво по 
ЕКР — 3);

 Рамкова програма В: 5 години след основно образование или 2 години след първа 
гимназиална степен или 1 година след 11 клас и първа или втора степен на профе-
сионална квалификация (ниво по ЕКР — 3 или 4);

 Рамкова програма Г: до 1 година след основно образование (нива по ЕКР 2-4, час-
тична квалификация.

Във формалното ПОО в България се изучават общообразователни предмети и професио-
нални предмети. Предметите от професионалната подготовка може условно да се разде-
лят на три типа: 

Общи1 — предмети, които се преподават на всички ученици в ПОО, независимо от профе-
сионалното направление и специалността. Това са предметите Здравословни и безопасни 
условия на труд, Предприемачество, Икономика и Чужд език по професията; 

Отраслова подготовка — включваща предмети, които се преподават на ученици от съот-
ветното професионално направление. Така например в сферата на строителството има 3 
предмета, които са общи за всички учащи в професиите от сектора: Строителна графика, 
Сградостроителство и Строителни материали;

1 Официалният термин е „Обща професионална подготовка“.
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Специални предмети2 — специфични за всяка специалност от дадено професионално на-
правление. В някои случаи предмети от тази подготовка могат да се преподават в две или 
повече специалности, като обаче най-често има разлика в броя на учебните часове. Напри-
мер, ученици както от специалностите към професия „Пътен строител“, така и „Строителен 
техник“ изучават предмета Пътища и съоръжения. Разликата е обаче, че в първия случай 
този предмет се изучава в рамките на 159 учебни часа, докато в другия — само 62.

Предметите от отрасловата и специалната подготовка могат да включват учебна практика. 
Учебната програма може също да включва незадължителни или избираеми предмети, кои-
то се избират на ниво училище.

Таблица 2. Професии от ПОО в областта на строителството в България

Професия Национална 
кодификация

Ниво 
по ЕКР

Строителен техник 582010 4

Строител 582030 3

Строител — монтажник 582040 3

Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи 582050 3

Пътен строител 582060 3

Пещостроител 582070 3

Помощник в строителството 582080 2

Помощник пътен строител 582090 2

Геодезист 581010 4

Реставратор-изпълнител 581020 3

Техник-реставратор 581030 4

Източник: проект BEE-VET

Практическата подготовка е задължителен елемент от всяка програма в ПОО. В България 
практическата подготовка може да бъде два вида — такава, предлагана в училищата като 
част от учебната програма — учебна практика. За професии, свързани с високи техноло-
гии, практическата подготовка се провежда в реална работна среда. Времето в компания, 
например седмица или месец, в края на 11 и 12 клас се нарича производствена практика. 
Практическата подготовка съставлява поне 70% от програмата за ПОО за ниво 2 по ЕКР, 
най-малко 60% за ниво 3 и най-малко 50% за нива 4 и 5.

От 2014 година в страната започна да се развива и дуалното обучение. Базираното в ком-
пания практическо обучение се редува с периоди на теоретично обучение в училище или 
друг доставчик на ПОО. Практическото обучение във фирма е 2 часа седмично в 11 клас, и 
3 часа седмично в 12 клас.

2 Официалният термин е „Предмети от специфичната професионална подготовка“. 



ПОО В ОБЛАСТТА НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО В СЛОВАКИЯ

Професионалното обучение в Словакия се предлага в професионалните гимназии. Те се 
разделят според областта на обучението, както и според вида на придобитата степен на 
образование — първи гимназиален етап професионално образование (2 години), средно 
професионално образование (3 години), пълно средно професионално образование (4 го-
дини) и обучение след средно професионално образование (2 години).

Професионалните гимназии предлагат обучение и подготовка за пазара на труда в техни-
ко-икономическата, икономическата, педагогическата, медицинската, социалната, юриди-
ческата и административната области, както и в областта на изкуствата.

Държавните образователни програми (ДОП) определят задължителното съдържание на 
обучението — основните предмети в дадена област. ДОП се разработват и публикуват от 
Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта на Словашката репу-
блика след консултации с работодатели, училищни ръководства, национални професио-
нални и браншови организации, както и със съответните министерства.

Всяка ДОП се разработва за съответната профсъюзна група и наименованието обикновено 
отговаря на наименованието на профсъюза.  ДОП е задължителен програмен документ, въз 
основа на който се разработват училищните програми, учебниците, учебно съдържание и 
работни тетрадки; ДОП също се използва за оценяване и контрол на резултатите от обуче-
нието. Въз основа на ДОП всеки регион разработва собствена програма за обучение, която 
на свой ред може да бъде адаптирана от училищата в съответствие с техните предпочита-
ния и интереси. По този начин, дори училища в едно и също професионално направление/
област могат да имат помежду си различия в предметите от професионалната подготовка1.

През първата година учениците изучават предимно общообразователни предмети. Вся-
ка следваща година професионалните предмети постепенно се увеличават. Обикновено, 
училищата редуват по седмици предмети от общообразователната подготовка с такива от 
професионалната.

Професионалните предмети се разделят на предмети по теория и по практика. През тре-
тата година от обучението някои ученици избират специализация и по този начин изучават 
допълнителни, избираеми предмети. Специално по професиите в областта на строител-
ството учениците работят със специализиран софтуер ката AutoCAD, Revit, Google SketchUp 
през целия четиригодишен курс на обучение. През втората година се провежда професио-
нален стаж, а през 2-рата и 3-тата — учениците преминават през продължителна практика. В 
момента набира популярност и дуалната форма — при която учениците придобиват практи-
чески умения на при работодател в рамките на производствена практика.

1 Виж Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic (2013).
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Таблица 3. Професии от ПОО в областта на строителството в Словакия

Професия Национална 
кодификация

Ниво 
по ЕКР

Чертожник, проектант (Technický Kreslič, Projektant) 3113026 4

Технически ръководител, строителство (Stavbyvedúci) 2142004 4

Консултант строителни сметки и разходи (Rozpočtár) 3112002 5

Специалист управление на качеството (Manažér Kvality V 
Stavebníctve)   4

Строителен техник (Stavebný Technik)   4

Специалист строителен надзор (Stavebný Dozor) 2142005 4

Зидар, зидаромазач (Murár) 7112002 3

Специалист покривно строителство (Strechár) 7121000 3

Плочкаджия, специалист подови настилки (Podlahár) 7122001 3

Монтажник сухо строителство/гипсокартон (Montér Suchých 
Stavieb/Sadrokartónista) 7123003 3

Шпакловчик (Omietkár) 7123001 3

Специалист изолации (Izolatér) 7124000 3

Бетонджия (Betonár) 7114002 3

Източник: проект BEE-VET



ПОО В ОБЛАСТТА НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО В ТУРЦИЯ

Професионалното обучение в Турция се предлага в професионални училища/гимназии и 
центрове по професионално обучение. До 2016 година системата за професионално обу-
чение предвиждаше три-годишен курс на обучение, който след това е променен на чети-
ригодишен. 

Учениците изучават както общообразователни предмети, така и професионални. Изучава-
нето на предмети от професионалната подготовка започва още в 9-ти клас (първа година 
от професионалното обучение) и с всяка година броят на часовете постепенно нараства. 
Обучението по ориентация (професионално развитие) продължава 1 година, а практиките 
на работното място се провеждат в три учебни години от курса на обучение.

Обикновено теоретичната подготовка се провежда през един ден от седмицата, а през ос-
таналите четири — учениците се фокусират върху усвояването на практически умения. При 
някои професии теоретичната подготовка може да се предлага и в два дни от седмицата. 
В частност, в областта на строителството в 12-ти клас (последната година от обучението) 
учениците получават обучение на работното място с цел придобиване на трудов опит и 
развитие на умения през 3 дни от учебната седмица. 

Професионалните училища в Турция предлагат 6 специализации в областта на строител-
ството: 1) Инфраструктурно строителство, 2) Конструкции и съоръжения, 3) Архитектурна 
реставрация, 4) Архитектурно проектиране на сгради, 5) Проектиране на сгради и 6) Изо-
лация на външната обвивка на сградите1. 

В 9-ти клас във всички направления се изучават едни и същи предмети, като Професионал-
но развитие, Строителна графика (чертане), AutoCAD и др. Съдържанието на курса в нача-
лото е еднакво за всички ученици, но впоследствие се изменя в зависимост от специализа-
цията. Например, след усвояването на основни умения по техническо чертане, в часовете 
по Строителна графика учениците по метални елементи и технологии се фокусират върху 
проектирането на врати, прозорци, орнаментни чертежи, докато учениците по строител-
ство — получават задълбочена подготовка по проектиране на сгради и съоръжения.

В 10-ти и 11-ти клас професионалните предмети могат да се различават в зависимост от из-
браната специализация. Например, учениците в Инфраструктурното строителство имат 10 
учебни часа седмично по пътно/инфраструктурно строителство, докато учениците в Архи-
тектурна реставрация имат специализиран курс по реставрация на архитектурни и култур-
ни паметници. В 12-ти клас, освен производствената практика, учениците могат да изберат 
до 4 допълнителни учебни часа седмично по избираеми предмети от професионалната 
подготовка.

1 Виж Ministry of Education of Turkey (2020).
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Таблица 4. Професии от ПОО в областта на строителството в Турция

Професия Национална 
кодификация

Ниво 
по ЕКР

Строителен техник (Inşaat Teknisyeni) 3112 4

Покривен майстор (Çatı Ustası) 12UM50272 4

Оператор строителна техника (Ekskavatör Operatörü) 8342 4

Бетонджия (Beton Kaplama) 10UMS0082 4

Hand Brick Moulder (Inşaat Kalıpçısı) 10UMS0081 4

Зидар, каменоделец (Taş Örme Ustası) 7122 4

Монтажник на строителни скелета / метални конструкции 
(Inşaat Iskele Sorumlusu) 12UY0056 4

Оператор на машини за производство на бетонови 
изделия (Beton Ürünleri Makine Operatörü) 12UMS0186 4

Източник: проект BEE-VET
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 Глобален и регионален дневен ред

През 2015 година Организацията на обединените нации (ООН) разработва „Програма за 
устойчиво развитие до 2030 г.“, която включва 17 глобални цели за устойчиво развитие в 
три измерения — социално, икономическо и екологично1. 

Не е случайност, че поне четири от глобалните цели от Програма 2030 са насочени към по-
добряването на състоянието на околната среда в световен мащаб и включват разширяване 
на използването на зелени и енергийно ефективни технологии2. 

Благосъстоянието на днешната младеж и бъдещите поколения зависи от спешното и не-
двусмислено прекъсване на настоящите тенденции за влошаване на околната среда. Об-
ществото трябва да намали емисиите на въглероден диоксид, за да ограничи глобалното 
затопляне, като в същото време опазва и възстановява биоразнообразието и минимизира 
замърсяването и отпадъците3.

Всеобщият достъп до чиста енергия изисква преход към нисковъглеродни системи както 
при производството, така и при използването на енергия. Подобряването на достъпността 
на енергия от модерни технологии (Цел 7), съчетано с иновациите и повишаването на ефек-
тивността, са жизненоважни за постигането на справедлив и устойчив икономически рас-
теж, като същевременно се ограничава глобалното затопляне. Ключът е в технологиите за 
възобновяема енергия като вятърна и слънчева енергия, заедно с подобрената енергийна 
ефективност в сградите и навсякъде другаде4.

С оглед постигане на глобалните цели, “[…] всяка страна трябва да определи за себе си как 
най-добре да подходи към подготовката и изпълнението на своята национална стратегия за 
устойчиво развитие в зависимост от преобладаващите политически, исторически култур-
ни, екологични обстоятелства”5.

На ниво ЕС, през 2019 година Европейската комисия представи своето предложение за 
създаване на Европейски зелен пакт. Зелената сделка има за цел да даде отговор на на-
растващите предизвикателства на изменението на климата чрез разработване на нова 

1 United Nations (2015)
2 Виж например, Цел 7: Осигуряване на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвре-

менна енергия за всички; Цел 11: Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, 
адаптивни и устойчиви места за живеене; Цел 13: Предприемане на спешни действия за борба с из-
менението на климата и неговите последици; Цел 15: Опазване, възстановяване и насърчаване на 
устойчивото използване на сухоземните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с опусти-
няването, спиране и обръщане на процеса на деградация на земите и предотвратяване на загубата на 
биологично разнообразие. United Nations (2015a)

3 UNEP (2021)
4 Пак там
5 United Nations (2015b)  
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стратегия, която да “[…] трансформира ЕС в справедливо и проспериращо общество, с 
модерна, ресурсно ефективна и конкурентна икономика, където няма нетни емисии на пар-
никови газове през 2050 г. и където икономическият растеж е отделен от използването на 
ресурси”6. Чрез своите инструменти Европейският зелен пакт предвижда подобряването 
и осигуряването на чист въздух, чиста вода, плодородна почва и биоразнообразие, енер-
гийно ефективни сгради, здравословна и достъпна храна, повече обществен транспорт, по-
чиста енергия и авангардни чисти технологични иновации, по-дълготрайни продукти, които 
могат да бъдат ремонтирани, рециклирани и използвани повторно, перспективни работни 
места и обучение за прехода, глобално конкурентна и устойчива индустрия7.

По отношение на енергийната ефективност на сградите, европейското законодателство 
ревизира Директивата относно енергийните характеристики на сградите8, която има за цел 
да подкрепи развитието на възобновяеми и по-малко замърсяващи енергийни системи за 
нашите домове и обществени сгради. В допълнение към предложените действия от Зеле-
ната сделка и двете мерки предвиждат: 

 намаляване на емисиите;

 пестене енергия;

 справяне с енергийната бедност;

 съдействие за реновирането;

 подобряване на качеството на живот; и

 създаване на работни места и растеж9.

 Какво представлява енергийната ефективност?

Енергийна ефективност се определя като използване на по-малко енергия за изпълнение-
то на една и съща задача, най-просто — елиминиране на загубите на енергия.

Енергийна ефективност има много ползи — намаляването на емисиите на парникови газове, 
намаляването на вноса на енергия, намаляването на разходите както на ниво домакинство, 
така и в национален мащаб — са само няколко примера. Енергийната ефективност се опре-
деля и като най-евтиния и най-бързия начин за намаляване на използването на изкопаеми 
горива. Използването на енергийно-ефективни методи също така допринася за спестява-
нето на разходи, създаването на нови работни места и задоволяването на нарастващото 
търсене на енергия.

6 European Commission (2019)
7 A European Green Deal 
8 Directive 2010/31/EU
9 European Commission (2021) 



22 23
ЗЕЛЕНО, УСТОЙЧИВО 

И ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО СТРОИТЕЛСТВО 

Ползите от енергийната ефективност следва да бъдат отчитани през призмата на множе-
ство аспекти и в различен контекст, например: 

Икономически: С използването и подобряването на енергийната ефективност, икономиче-
ските резултати за домакинствата могат да се наблюдават под формата на по-ниски сметки, 
нови работни места и стабилизирането на цените на електроенергия.

Екологични: Ползите за околната среда от енергийната ефективност са може би най-голе-
ми, но и най-важни, имайки предвид предизвикателствата с глобалното затопляне и про-
мяната в климата. Нарастващата ефективност съдейства за намаляването на емисиите на 
парникови и други вредни газове, намаляването на използването на вода и цялостно нама-
ляване въздействието на хората върху околната среда.

Комунални услуги: В този сектор, ползите от енергийно-ефективният подход се изразява в 
цялостно понижаване на търсенето на електроенергия, което стимулира инвестициите в 
нови методи и инфраструктура за производство и пренос на електроенергия.

Управление на риска: Енергийната ефективност допринася за диверсификацията на енер-
гийните портфейли и предотвратява несигурността при цените на горивата.

 Аспекти на енергийната ефективност по сектори 
 от икономиката

Енергийна ефективност на сградите

Според статистиката10, 36% от общите емисии на парникови газове са в следствие на енер-
гийните разходи на сградите. Затова, от решаващо значение е подобряването на енергий-
ната ефективност на сградите и смекчаването на последиците от изменението на клима-
та. Един от начините за подобряването на ефективността и намаляването на сметките при 
сградите е иновативният дизайн и проектиране или дори стратегическото позициониране 
на прозорците, по начин, който да позволи по-добър баланс на нуждите за отопление или 
охлаждане. В момента вече съществуват множество готови за използване архитектурни, 
конструктивни и технически решения, които ако бъдат приложени в новото строителство — 
в бъдеще ще доведат до осезаемо свиване на разходите за енергия и ще имат значително 
по-малко негативно въздействие върху околната среда в сравнение с конвенционалните 
методи.

Енергийна ефективност в транспорта

Другият голям източник на емисии на въглероден диоксид е транспортът, което го прави 
втория главен обект в областта на енергийната ефективност. И тук енергийната ефектив-
ност може да бъде подобрена по различни начини, единият от които е смяната на превоз-
ни средства — от такива, които използват бензин или газ, към електрически или хибридни. 
Доказано е, че използването на превозни средства, задвижвани с електричество, има по-

10 Пак там
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малко въздействие върху околната среда и помага за предотвратяването на отделянето на 
токсични за околната среда емисии (като CO2). И в този сектор са приложими иновативни 
подходи, както и усъвършенствани материали, които ще намалят използването на течни 
горива и ще спомогнат прехода към по-зелен транспорт.

Енергийна ефективност в индустрията

Енергийната  ефективност в индустрията играе ключова роля по отношение устойчивост-
та на околната среда и икономиката. Огромните количества консумирана енергия от про-
мишленото производство нареждат сектора сред основните цели на енергийната ефектив-
ност като гарантирането на енергийната сигурност и управлението на климата. Методите 
за осигуряване на енергийна ефективност в индустрията предоставят огромни възможнос-
ти, като например:

 поддържане, обновяване и пренастройка на оборудване за противодействие на 
естествената деградация на ефективността и за отразяване на промени в параме-
трите на процеса;

 преоборудване, извеждане от употреба и подмяна на остаряло оборудване, техно-
логии и съоръжения с нови модерни технологии;

 управление на използването на отоплението с цел предотвратяване на загуба на 
енергия чрез, например, изолация и ефективно използване на топлината на отра-
ботения въздух като допълнителен източник;

 подобряване на управлението на процесите за по-добра ефективност на матери-
алите и използваната енергия, както и за цялостно подобряване на продуктивност-
та;

 рационализиране на процесите — елиминиране на етапите на обработка и изпол-
зване на нови производствени методи;

 повторна употреба и рециклиране на продукти и материали;

 увеличаване на производителността — намаляване на процента на брак и увелича-
ване на продукцията от същото количество суровини11.

Енергийна ефективност при домакинствата

Една от основните движещи сили, но и предизвикателство пред енергийната ефективност 
са спестяванията на домакинствата, както и поведението и отношението на хората към нея. 
Всички стратегии и методи, изброени по-горе, се основават основно на технологии, но без 
ангажимент и инвестиции на хората те не биха били възможни. По този начин постигането 
на спестявания за домакинствата е в пряка зависимост от поведението на всяко отделно 
домакинство, желанието и мотивацията на хората за постигане на енергийна ефективност. 
Сред най-мотивиращите мерки, що се касае до домакинствата, са намаляването на смет-
ките за енергия, инвестирането в енергоспестяващи уреди или просто повишаването на 
качеството на живот чрез включването им в дейности, свързани със зелената икономика, 

11 Kanako Tanaka (2011)
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като рециклирането, използването на обществен транспорт и цялостно намаляване на чо-
вешкия отпечатък върху Земята.

Най-напред, енергийната ефективност може да бъде постигната чрез формулиране на на-
ционални цели и стратегии, които на свой ред да бъдат осъществени чрез определени по-
литики в дадена държава. В Европейския съюз е приет значителен обем законодателни и 
регулаторни мерки, които насърчават и подпомагат държавите членки да бъдат сред лиде-
рите в прехода към енергийно ефективни икономики. 

Франция е сред пионерите по енергийно ефективна икономика както в ЕС, така и на гло-
бално ниво12. Причината за първото място на Франция е Националният план за енергийна 
ефективност, който предвижда редица мерки отвъд задължителното европейско законо-
дателство. С плана например е въведена програмата „Бял сертификат“, която задължава 
доставчиците на енергия и енергийни суровини да отговарят на определени критерии за 
спестяване на енергия13.

Друг пример може да бъде даден с „такса задръствания“ в Лондон, Обединеното кралство. 
Тази такса представлява дневен сбор от 15 британски лири, която е дължима при премина-
ване през определени зони в града. Методът е изключително ефикасен за намаляване на 
трафика в големите градове и стимулира хората да използват по-екологични видове транс-
порт (например обществения), като по този начин се редуцират замърсяването на въздуха 
и прекомерните емисии на парникови газове от автомобили14.

Великобритания е на второ място по енергийна ефективност в промишления и транспорт-
ния сектори15. В страната действат голям брой политики за подобряване и управление на 
системите за енергийна ефективност. По отношение на сградите, Великобритания въвежда 
задължителни стандарти за уреди и оборудване на 38 продукта, както и задължителни изи-
сквания за маркировка за 24 групи различни уреди16.

Другите две държави, които следва да бъдат отбелязани сред лидерите по национални по-
стижения в енергийната ефективност са Германия и Нидерландия. Най-голямата икономи-
ка в ЕС провежда нарочна стратегия по национална политика — Energiewende. Заложените 
цели са намаляване на потреблението на енергия — до 32.5% към 2030 година и до 50% към 
2050 година (сравнено с потреблението за 2008 година17. Нидерландия, която е на първо 
място по енергийна ефективност на сградите, прилага мерки като класации на сградно-
то строителство и публикуване на данни за консумацията на енергия на всички видове 
сгради18.

12 ACEEE (2022)
13 ACEEE’S 2022 International Energy Efficiency Scorecard France. https://www.aceee.org/sites/default/files/

pdfs/2022_International_Scorecard/France%20One-pager.pdf 
14 Виж също Transport for London: https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge 
15 ACEEE’S 2022 International Energy Efficiency Scorecard the United Kingdom. https://www.aceee.org/sites/

default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/UK%20One-pager.pdf 
16 Пак там
17 ACEEE’S 2022 International Energy Efficiency Scorecard Germany.  https://www.aceee.org/sites/default/files/

pdfs/2022_International_Scorecard/Germany%20One-Pager.pdf 
18 ACEEE’S 2022 International Energy Efficiency Scorecard the Netherlands. https://www.aceee.org/sites/

default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/The%20Netherlands%20One-Pager.pdf 

https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/France One-pager.pdf
https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/France One-pager.pdf
https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge
https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/UK One-pager.pdf
https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/UK One-pager.pdf
https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/Germany One-Pager.pdf
https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/Germany One-Pager.pdf
https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/The Netherlands One-Pager.pdf
https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/The Netherlands One-Pager.pdf
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 Енергийна ефективност на сградите

Обучителният курс „Регулации и политики за устойчива енергетика в Африка“ на Органи-
зацията на ООН за индустриално развитие (UNIDO) въвежда следната дефиниция на по-
нятието енергийна ефективност на сградите: „Енергийна ефективност на дадена сграда е 
степента, до която потреблението на енергия на квадратен метър застроена площ на сгра-
дата отговаря на установените референтни показатели за потребление на енергия за този 
конкретен тип сграда при определени климатични условия”19.

През хилядолетната си история човечеството винаги е разбирало сградите, които строи, 
като средство за защита от опасностите и въздействието на околната среда. Външните еле-
менти на една сграда (като покрив, стени, под, прозорци) създават комфортни за обита-
телите условия и микроклимат. Създаването и поддържането на този микроклимат, оба-
че, изисква енергия и има цена. Така, проблемът с енергията, необходима за жилищните, 
обществените и индустриалните сгради, е изключително релевантен когато става дума за 
спестяване на енергия.

Енергийната ефективност има за цел спестяването на разходите не само чрез икономии, 
но също и чрез използване на нови методи и технологии, чрез намаляване на загубите на 
енергия, както и редуциране на човешкия отпечатък върху околната среда.

Сградите са един от най-големите консуматори на енергия и играят важна роля в премина-
ването към зелена икономика. Именно затова енергийната ефективност на сградите, която 
е широко застъпена в съвременните тенденции при проектирането и прилагането на мо-
дерни системи за топлоизолиране на новото строителство, е една от ключовите цели на 
Европейския съюз и залага на редуцирането на енергийните загуби и газовите емисии с 
поне 55% към 2030 година (на база показателите от 1990 г.).

Реновирането на сградите се промотира чрез стратегията на Европейския съюз „Вълна на 
саниране за Европа — „екологизиране“ на нашите сгради, създаване на работни места, по-
добряване на качеството на живот“, чиято цел е да се ускори реновирането на сградите в 
Европа и да се гарантира по-ефективното и ефикасно използване на енергийните ресурси20.

 Подобряване на енергийната ефективност 
 на съществуващите сгради

Съвременните тенденции за подобряване на енергийната ефективност на сградите, които 
са били изградени преди години, включват редица мерки, най-широко разпространените 
от които са:

 Изготвяне на проект за реновиране на сградата, която да включва топлоизолиране 
на елементите на сградата и с отчитането на приложимата нормативна уредба във 

19 UNIDO (2009) 
20 European Commission (2020)
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връзка със спестяването на енергия при функционирането на сградите. За добра 
практика се смята проектът да бъде изготвен въз основа на предварително напра-
вен „енергиен одит“ на сградата.

 Използване на съвременни ефективни топлоизолационни материали, като изде-
лия от минерална вата, пенополистирол, пенополиуретан, пеностъкло и други за 
изпълнение на допълнителната топлоизолационна система на ограждащите еле-
менти на сградата. Тази топлоизолационна система се разполага по външните по-
върхности на ограждащите конструкции на сградата. 

 Възможно е допълнителната топлоизолация на фасадните ограждащи елементи 
на сградата да бъде във вариант панели, тип „сандвич“, които имат среден слой от 
пенопласт, или на плочи от минерална вата. Тези панели трябва да се анкерират 
надеждно към фасадните стени, посредством дюбели.

 Подмяна на съществуващите прозорци и балконски врати с алуминиева, пластма-
сова, или дървена дограма, при което се използва „нискоемисионен“ стъклопакет.

 Изпълнението на работите по енергийното саниране на сгради трябва да се из-
вършва от специализирани фирми в тази област, които притежават компетентни 
специалисти и работници, а също така и необходимите за целта инструменти и 
машини.
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“Ако оставим децата на 21-ви век да бъдат обучавани от 
учители, подготвени през 20-ти, и в училищна среда от 
19-ти век, която съвсем малко е променена от тогава — 
това просто няма как да проработи”

Андреас Шлайхер, Директор „Образование и умения“, Организация 
за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)1

Не е новост, че професията на учителя е изложена на постоянни промени: изискванията не-
прекъснато се променят, модернизират, стават все по-специфични и разнообразни, същото 
важи и за ролята на учителя. Традиционните форми на обучение все повече се заменят с 
иновативни методи на преподаване, където фокусът е върху личността и процеса на обу-
чение на отделния ученик. Новите обстоятелства поставят пред учителите нови предизви-
кателства. Тяхната дейност вече не е насочена само към преподаване на предварително 
подготвени уроци; налага се учителите да поемат ролите на треньор, партньор, мотиватор.

Светът, а с него и начина на живот на децата и младите хора, стават все по-дигитални, така 
че сега е изключително важно да се обединят традиционните ценности с технологичния 
прогрес, за да се даде възможност за ориентирано към практиката преподаване в бъдеще.

Дигиталната трансформация в училищното образование вече е налице, след като кризата 
с COVID-19 наложи затварянето на училищата и въвеждането на дистанционно обучение 
в електронна среда, като по този начин ускори процеса. Въпреки че внезапното премина-
ване към дистанционно обучение в много случаи не стана бързо, кризата може да се въз-
приеме като възможност както за учениците, така и за учителите да използват дигиталните 
технологии и да оценят предимствата им. Би било голям пропуск, ако не се възползваме от 
дигиталните технологии и възможностите, създадени от извънредното положение, и да ги 
приложим в „нормалните учебни часове“. Поради внезапното въвеждане на дистанционно-
то обучение, цифровизацията отбеляза подем в цяла Европа. Дългосрочната цел за диги-
тализация на класната стая вече е много по-реална. Промяната при обичайните практики 
за преподаване и адаптирането им към новите обстоятелства не е по-лесно от всяко друго 
ново начинание. С това, обаче, най-трудната стъпка вече е зад нас.

Това означава да останем в дигиталната среда и да се възползваме от предимствата на вече 
придобития опит.

1 Gepp, U. (2007)
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Каре 1. Извънредно обучение

Извънредно обучение (Emergent learning)

“Извънредното обучение не е панацея, то е възможност и бихме казали, че то 
следва да намери място — а за предпочитане да се интегрира — в цялостната 
приобщаваща учебна среда, наред с прескриптивното обучение, както и 
където е подходящо.”

Williams, Karousou, Mackness, 2011

Извънредното обучение е учене, което се „случва“ без намерението на 
учителя и се основава на опита и нуждите на ученика, на самия обучаем. То 
може да доведе до по-задълбочено обучение. Учителите могат да подкрепят 
извънредното обучение, като ангажират учениците, използват отворен 
подход на преподаване, като споменават, че обикновено няма черно или 
бяло, а много сиво и предлагат различни начини за обучение.

Др. Юта Паушенвайн, Ръководителят на ZML — Иновативни сценарии за 
обучение в университета FH JOANNEUM, вярва, че:

 учителите се нуждаят от е-компетенции: онлайн модериране, как 
да създадат и структурират материали за онлайн обучение, онлайн 
комуникация — тоест необходимо е да се инвестира в обучение на  
учителите;

 обучаемите имат нужда от отворено за учене пространство и раз-
нообразни задания — за да се възползват от „извънредното учене“, 
да научат това което искат и имат нужда на знаят;

 ние следва да използваме всички средства, които обучаемите из-
ползват в ежедневието си и в работата си. 

Източник: Обучение по проект BEE-VET, FH JOANNEUM 

Следващите страници от настоящата публикацията имат за цел да предоставят на Вас — учи-
телите — съвети, идеи и инструменти за трансформиране на вашите уроци чрез използване 
на дигитални технологии. В същото време предложените инструменти са напълно адап-
тивни и могат да бъдат използвани и онлайн, и офлайн, а също и в синхронен и асинхронен 
образователен процес.

Въвеждайки дигитални елементи във Вашите уроци лице в лице (f2f), ще научите ученици-
те си да се обучават по по-гъвкав начин както в класната стая, така и у дома. На следващи-
те страници ще намерите насоки как да помогнете на учениците да работят в група или 
по проект в условия, когато е невъзможно да се срещнат на живо, да обменят знания от 
разстояние и да спестяват време. Нашата цел беше също така да Ви подкрепим в нами-
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рането на решения на въпроси като как да възлагате задачи на учениците от разстояние, 
да събирате решенията/домашните задания и да давате на учениците ефективна обратна 
връзка.

 Методи за преподаване и въвеждане 
 на дигитални технологии в училищата

Резултатите от изследването PIAAC2 потвърждават, че меките умения като социалните уме-
ния, здравна култура, гражданско съзнание, критично мислене, решаване на проблеми или 
обучение за учене — често са неглижирани; в същото време те имат огромно влияние върху 
благополучието, включително върху самооценката и социалното взаимодействие между 
индивидите и обществото. Става все по-очевидно, че обучителите трябва да превключат от 
досегашната си роля на учител към ролята на фасилитатор или ментор. 

Функцията на менторството на учителите при обучението става все по-важна. Обучението 
в електронна среда дава необходимата свобода в това отношение, но изисква преосмис-
лянето на съществуващите концепции за обучение по начин, който да позволи ученето в 
дигитална среда да бъде ефективно. Дигиталните технологии позволяват на обучаемите/
учениците лесно да се организират в екип, да намират решения заедно, да търсят инфор-
мация независимо и позволяват незабавна обратна връзка. Те подпомагат организацията 
и комуникацията при работния процес и осигуряват достъп до документи и материали по 
всяко време. Като допълнение към стандартната класна стая, виртуалното пространство 
за обучение и работа позволява създаването на ситуации за обучение с включването на 
различни групи от едно училище или дори от различни училища, както и неограничени 
извънкласни форми, благодарение на липсата на обвързаност с определено време или фи-
зическо присъствие. Като цяло, създават се възможности за предоставяне на учениците 
повече свобода и отговорности при обучителния процес, като по този начин се насърчава 
тяхната независимост3.

Модерирането (или фасилитиране) означава създаване и предоставяне на обучаемите 
пространство за: 

 изпробване на нови неща;

 разсъждение върху собствения им опит; 

 достигане до нови заключения; и 

 обмисляне как тези заключения биха могли да бъдат приложени в техния живот 
или работа.  

Тоест, хората учат много по-ефективно само със съвсем малко подкрепа, отколкото когато 
обучението се прави за или вместо тях. Важно е да се отбележи обаче, че за да могат да 

2 OECD (2021)
3 Sekretariat der Kultusministerkonferenz (2017), p. 14
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модерират такъв процес, учителите (или фасилитаторите) трябва първо да бъдат обучени 
да го правят.

Конструктивисткият подход за обучение предвижда активна роля на обучаемия при фор-
мирането на собствено разбиране, вместо усвояването на „сдъвкана“ от някой друг инфор-
мация. Обучаемите интерпретират информацията от гледна точка на собствения им житей-
ски опит. При конструктивисткия подход за обучение в употреба влизат следните дейности 
за обучение: 

 Наблюдение

 Избор

 Трансформация

 Обработка

 Интерпретация

 Интеграция

 Избор

 Откритие

 Диалог

 Взаимодействие

 Разглеждане в контекст

 Разсъждение (разсъждение върху действието и разсъждение по време на дейст-
вието).

Важно е да подхождате към новостите открито и с любопитство. Обсъдете предимствата и 
недостатъците на използването на дигитални технологии с Вашите ученици. Това ще насър-
чи тяхното критично мислене и информирано използване на технологиите. 

Умелото използване на технологиите предоставя неограничени възможности за собстве-
но себеизразяване. Въвеждането на дигиталните технологии в учебния процес позволява 
по-голяма гъвкавост при планирането по време и място, както и при диференциране на 
индивидуалните задания и обратна връзка. „Като цяло се дава възможност на учениците да 
поемат по-голяма отговорност за организация на собственото си обучение и по този начин 
да се насърчи тяхната независимост.“4

4 Пак там
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Каре 2. Разсъждение: моята гледна точка 

Разсъждение: моята гледна точка

Помислете за възможностите и предизвикателствата, свързани с дигиталните 
технологии от Ваша гледна точка. Отбележете твърденията, с които сте 
съгласни:

 Чувствам се уверен/а в използването на смартфони и компютри

 Предпочитам да използвам месинджър (напр. Viber или WhatsApp), 
за да съм в контакт хората

 Информирам се по различни теми в интернет

 Обичам да играя на смартфон, компютър или конзола

 Използвам дигитални технологии (почти) всеки ден

 Обичам да използвам дигитални технологии в клас

 Новите технологии обогатяват живота ми

 Не се справям добре със смартфони и компютри

 Страхувам се от събирането на моите данни в интернет и социалните 
мрежи

 Намирам интернет за проблематичен източник на информация

 Игрите на смартфона, компютъра или конзолата правят хората 
глупави

 Страхувам се да използвам дигитални технологии в училище, 
защото моите ученици се справят с тях по-добре от мен

 Електронните устройства вредят на потребителите

 Иска ми се новите технологии да не съществуваха

Можете да добавите и собствени твърдения:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Сега разгледайте отново на спокойствие избраните от Вас твърдения. Какво 
забелязвате? Съгласни ли сте повече с положителните или с отрицателните 
твърдения? Колебаете ли сте?

Ясното познаване на Вашата гледна точка улеснява взаимодействието с 
учениците. Обсъдете съответната гледна точка и бъдете отворени в еднаква 
степен, както за одобрение, така и за проява на загриженост. 

Адаптирано по Хундертмарк, М. (2021), Медийното образование в училищното 
ежедневие, РААБЕ България ЕООД
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Използвайте електронни устройства по време на Вашите уроци, така те ще придобият до-
бавена стойност и ще подпомогнат учениците да придобият умения, необходими през 21-
ви век. Бъдете и останете Учител — дайте пример чрез сътрудничество, гъвкавост, желание 
за поемане на рискове и лична отговорност, не се страхувайте да допускане грешки — бъ-
дете модел за подражание. 

Нека учениците Ви да поемат отговорност за собственото си обучение — помогнете им 
да бъдат самостоятелни. Дайте им възможност да се развиват, да изследват, разработват, 
обясняват и разбират, диагностицират проблеми и да ги решават. Подкрепете ги с правил-
ните въпроси, когато се затрудняват — не бъдете просто учител, бъдете наставник. По този 
начин ще положите основите за всички бъдещи обстоятелства и ще бъдете подготвени за 
динамичните времена. 

Таблица 5. Съвети и идеи за онлайн обучение

Съвети и идеи за онлайн обучение

Действие Уточнение

Приемете … че темите и учителите са разнообразни и различни.
… че обучението може да бъде „цветно“.
… че съществуват много видове материали за обучение.
… че има много канали за комуникация.

Останете 
онлайн

… и търсете информация.
… и четете инструкциите внимателно.

Синхронното 
обучение

… е изтощаващо!
… не забравяйте да правите почивки и упражнения за 
разтягане.

Поемете 
отговорност

… за Вашето обучение и организирайте го по начин, който Ви 
пасва.
… за управленските си уменията — сега е точният момент за 
това.

Погрижете се … за другите — заедно ще успеете да се справите със сериозни 
предизвикателства.
… за себе си и не се паникьосвайте, наистина важните неща 
сами ще Ви намерят.

Давайте … на Вашия учител критична обратна връзка, както и 
признание.

Забавлявайте 
се и се 
насладете

… на по-голямата си свобода за обучение.
… на възможностите при онлайн обучението.

Направете 
пауза

… за да поразсъждавате и добавете свои точки към списъка!

Автор: Др. Юта Паушенвайн с подкрепата на екипа на ZML, преподавателите от 
Института по връзки с обществеността, управлението на информация и социални 
дейности, на студентите по Изучаване на съдържанието, по Социални дейности, на 
членовете на Групата за бързо реагиране на университета FH JOANNEUM.
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 Онлайн групи и е-дейности (e-tivities)

За да бъде успешно и удовлетворително онлайн обучението, участниците следва да бъ-
дат подкрепяни чрез структуриран процес. Моделът на Джили Салмон въвежда рамка или 
„стълбище“ от пет стъпки за структуриран постепенен процес на е-дейности.

Моделът от пет стъпки предлага подкрепа и развитие на участниците на всеки етап, докато 
изграждат опит в ученето онлайн5.

Е-дейности:

 Разработени специално за онлайн участие;

 Съдействат за постигането на резултатите от ученето;

 Работят едновременно по ключовите обучителни ресурси;

 Насърчават подход, ориентиран към обучаемия, основан на решаването на про-
блеми;

 Предизвикват и мотивират учениците да мислят критично, да бъдат ангажирани и 
допринасящи, да разглеждат и консолидират идеите си по фокусиран начин;

 Повишават ангажираността към ученето;

 Спестяват време за подготовка;

 Правят обучението продуктивно и забавно;

 Позволяват лесното включване на нови технологии и инструменти, като например 
социалните мрежи;

 Стимулират съзнателното търсене и използване на свободно достъпни тематични 
и/или забавни ресурси;

 Бързо адаптират традиционните педагогически принципи за преподаване и обу-
чение.

5 Салмон, Дж. Моделът от пет стъпки 
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Фигура 1. Моделът от пет стъпки

Приветствие 
и насърчаванеСъздаване на 

системата и предоставяне 
на достъп

Достъп и мотивация1

Запознаване и установяване на връзки между 
културната, социалната и 

обучителната среда

Наставничество и подпомагане при 
използването на учебните 

материали

Модериране 
(фасилитиране) 

на процеса

Подкрепа и предоставяне 
на отговори при 

въпроси

Изпращане 
и получаване на 
съобщения

Намиране 
и персонализиране 
на софтуер

Провеждане 
на видео 
конференции

Предоставяне 
на връзки извън 
затворените онлайн сесии

Онлайн социализация

Обмяна на информация

Изграждане на знания

Развитие

2

3

4

5

Степен на 
интерактив-

ност

E-Модериране

Техническо обезпечаване

Учене

Адаптирано по: https://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html. 

 Моделът 4К

Моделът 4К се основава на въпроса как цифровизацията ще промени нашия живот и работ-
на среда и от какво се нуждае обществото, за да е в крак тези промени.

Моделът 4К произлиза от инициатива на организацията Edureach 101, която се занимава с 
промените и потребностите на образованието, необходими за прехода към дигитализира-
на среда. Моделът 4К има за отправна точка бъдещия гражданин, който ще живее и работи 
в глобализиран и дигитален свят. В свят, в който най-висшата цел ще бъде мирното съжи-
телство на глобалното общество, свят, в който е осъзнато, че ученето през целия живот е 
най-важният ресурс за човечеството. Дори повече, овладяването на дигиталните умения 
следва да се превърне в крайъгълен камък на основната грамотност, наред с четенето и 
писането6.

6 РААБЕ България (2022)

https://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html
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Каре 3. Моделът 4К

4К-та на ученето през 21-ви век

Колаборация Комуникация Креативност Критично мислене

Адаптирано по: https://edureach101.com/4cs-21st-century-learning/

Въпреки, че очевидно Моделът 4К е тясно свързан с дигитализацията, на практика по-пра-
вилно е да говорим за „хибридност“ между дигитализацията и преподаването. Дигитализа-
цията трябва да допълва и подкрепя урока — и обратното. Следователно учебното съдър-
жание трябва да бъде достъпно в електронен вид, за да могат учениците да се подготвят в 
смесен формат на обучение (Blended Learning). Например, чрез използване на платформи 
за обучение, които дават възможност за съвместна работа върху съдържанието на уроците 
или за комуникация и обмен на информация с други хора в училището и извън него по це-
лия свят.

 Смесено обучение (Blended learning)

Дефиницията, дадена в Оксфордския речник за смесеното обучение, го определя като на-
чин за изучаване на предмет, който съчетава преподаването в клас с използването на раз-
лични технологии, включително обучение по интернет. Следователно, концепцията за сме-
сено обучение включва и насърчава комбинацията от онлайн и офлайн, както и синхронни 
и асинхронни форми в процеса на преподаване.

Учебното съдържание може да бъде предоставено в електронен вид, което го прави дос-
тъпно за учащите независимо от времето и местоположението. Присъствените сесии може 
да бъдат използвани за въпроси, дискусии, обмяна на мнения, повторение и усвояване на 
знанията на учениците. Тези елементи са и в основата на Обърнатата класна стая (Flipped 
Classroom) — разновидност на смесения формат на обучение.

Примерен сценарий за прилагане на Смесено обучение в училище:

 Започнете с онлайн сесия: поздравете учениците, запознайте се с тях (ако е необхо-
димо), подгответе се за първата присъствена среща

 Семинар лице-в-лице (f2f, от англ. face-to-face): оценете какво е било свършено он-
лайн/дистанционно (изисква време и предварителна подготовка), задайте основи-
те, подкрепяйте взаимодействието, планирайте следващата онлайн сесия (изисква 
повече време)

https://edureach101.com/4cs-21st-century-learning/
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 Асинхронна онлайн сесия: индивидуални задания и/или упражнения в група

 Синхронна онлайн сесия: модерирана дискусия във видеоконферентен разговор

 Асинхронна онлайн сесия: подготовка за следващата среща на живо

Фигура 2. Смесено обучение

Начало 
онлайн

онлайн 
сесия

онлайн 
сесии

f2f = среща лице-в-лице

f2f
f2f

f2f

Автор: Др. Юта Паушенвайн, Ръководител на ZML — Иновативни сценарии за 
обучение. Обучение по проект BEE-VET, FH JOANNEUM

Методът на Обърнатата класна стая се състои в представянето на учебно съдържание чрез 
кратки инструктивни видеоклипове и интерактивни задания за домашна работа. Учениците 
имат възможност да усвояват знанията със свое темпо и да се връщат към съдържанието на 
урока докато разберат материала. След това — в клас, усвоените знания могат да бъдат зат-
върдени и допълнително подсилени чрез форми като допълнителни упражнения, мозъчна 
атака (brainstorming), обсъждане и дискусии. По този начин, всички възникващи въпроси 
могат да получат отговор веднага, а времето в клас да бъде използвано пълноценно и ефи-
касно. 
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Каре 4. Обърнатата класна стая и обучителни видеоклипове

Обучителните видеоклипове могат да се използват като част от метода на 
Обърнатата класна стая . Прилагането е следното:

 Гледане на обучителен видеоклип. Учениците усвояват основните 
положения на новата тема вкъщи с помощта на един или повече 
подходящи обучителни видеоклипа със собствено темпо на учене. 

 Решаване на задачи. След това те изпълняват кратки задачи, чрез 
които установяват дали и доколко са разбрали темата. Ако е необ-
ходимо, могат да гледат видеоклиповете многократно, да ги спират 
и връщат, или да  търсят допълнителни материали в интернет, дока-
то разберат темата.

 Куиз. Съобразно темата предложете на учениците кратък куиз, на-
пример с помощта на Kahoot или LearningApps. 

 Търсене на помощ. Ако ученикът не успява да напредне сам, може 
да използва помощна система (напр. Oncoo) или да се обърне към 
съучениците си и към учителя.

 Упражнения и задълбочаване по темата се извършват в следващи-
те учебни часове. Това може да стане по време на присъствения час 
или дистанционно като синхронен урок чрез видеовръзка, както и 
под формата на задачи за домашна работа.

Адаптирано по РААБЕ България (2022), с. 85.

 Използване на платформата Мудъл (Moodle) 
 за преподаване и учене7 

Сърцето на Мудъл са обучителните курсове, които съдържат дейности и ресурси. Чрез плат-
формата са достъпни над 20 различни видове дейности (форуми, речници, уикита, задачи, 
викторини, анкети, SCORM плейъри, бази данни и т.н.), като всички позволяват да бъдат в 
голяма степен адаптирани и персонализирани. Основното предимство на този базиран на 
дейности модел се състои в комбинирането на дейностите в последователности и групи, 
като по този начин обучението е представено в определени насоки (learning paths). Така 
всяка дейност може да надгражда върху резултатите от предходните такива.

Предвидени са и други инструменти, предназначени за изграждането на общност между 
обучаемите, като блогове, платформа за съобщения, списъци с участници и т.н., както и по-
лезни инструменти за оценяване, отчетност, интеграция с други системи.

7 Тази част от публикацията е разработена въз основа на Moodle — Open-source learning platform 
https://docs.moodle.org/400/en/Main_page 

https://docs.moodle.org/400/en/Main_page
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Мудъл е проектиран и създаден в съответствие със социално-конструктивния подход в пе-
дагогиката. Философията на Мудъл се изразява в следните пет точки:

 Всички ние сме потенциални учители, както и обучаеми — в истинска среда на съ-
трудничество сме и двете.

 Най-добре се обучаваме, когато създаваме или изразяваме нещо, което да пока-
жем на другите.

 Научаваме много, като просто наблюдаваме действията на нашите колеги/съуче-
ници.

 Като разбираме другите, ние можем да преподаваме по по-трансформиращ начин 
(конструктивен подход).

 Учебната среда трябва да бъде гъвкава и адаптивна, така че да може бързо да от-
говори на нуждите на участниците в нея.

Каре 5. Платформи за преподаване и учене в онлайн среда

Платформи за преподаване и учене в онлайн среда

Moodle: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org

Miro: www.miro.com 

MS Teams: Log In | Microsoft Teams

 Планиране на дигитален учебен час8

При обучението от разстояние в електронна среда управлението на процеса за вас като 
учител е доста по-трудно — затова доброто предварително планиране е от голямо значе-
ние. То е много важно и при възлагането на домашна работа, работа по групи, създаване 
на портфолио и др. задачи, които трябва да се решават чрез използване на дигитални ин-
струменти. В тези случаи, когато задачите се възлагат дистанционно, самоорганизацията и 
инициативността на учениците са много по-необходими, отколкото при присъственото обу-
чение. И понеже вие не може да сте в дома на всеки ученик, работните задачи трябва да са 
логични и разбираеми. Предварителното им структуриране и ясните формулировки ще ги 
направят разпознаваеми за учениците и нито един въпрос няма да остане без отговор. Ако 
все пак се стигне до неясноти и въпроси, учениците трябва да бъдат точно инструктирани 
как да ги задават.

8 Тази част от публикацията е адаптирана по РААБЕ България (2022), с. 19 и сл.

https://moodle.org/?lang=sl
http://www.miro.com
https://www.microsoft.com/en-sg/microsoft-teams/log-in
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Предлагаме ви три стъпки, с помощта на които може да планирате вашите учебни часове за 
обучение в дигитална среда:

Стъпка 1. Анализирайте вашата целева група

Планирането на вашия урок и съответните дигитални материали силно зависят от целевата 
ви група. Какво равнище на класа искате да постигнете? Какви дигитални умения са вече 
налице? Какви устройства и медийни канали ще бъдат използвани? От тези въпроси до 
голяма степен зависят формата на задачите, времетраенето, задачите за диференцирана 
работа, както и оформлението на дигиталните материали.

Стъпка 2 . Дефинирайте целта на урока

Въз основа на анализа на целевата група може да определите учебната цел, която искате 
да постигнете. Искате ли най-напред учениците да свикнат с използването на дигитал-
ни приложения? Може би предпочитате с помощта на упражнения с по-висока степен 
на трудност да затвърдят досега придобитите знания? Или направо ще преминете към 
преподаване на ново учебно съдържание? Формирането на кои компетентности бихте 
желали да насърчите?

Стъпка 3 . Определете дигиталните възможности

След като сте дефинирали целта на урока, възниква въпросът: кои методи, социални форми 
и видове задачи бихте могли да използвате на базата на дигиталните умения, притежавани 
от учениците. Разполагате ли с програма за видеовръзка, за да проведете урок от разстоя-
ние и да предложите допълнителни материали за самостоятелна домашна работа? Ваше-
то училище има ли възможност да ги предостави на учениците по имейл, в Dropbox или 
OneDrive? Какво е наличното техническо оборудване в кабинетите и класните стаи? Може 
ли да използвате учебната платформа на училището или дори ваша лична интернет страни-
ца/блог като виртуална класна стая? На тази основа трябва да решите какъв вид материали 
да предоставите на вашите ученици: седмични планове, отделни работни листове във вид 
на Word или PDF документи, обучителни видеоматериали и т.н. Освен това сега е моментът 
да решите кои фази на урока да протекат присъствено и какви дигитални инструменти и 
методи да използвате.

Каре 6. Използване на дигитални инструменти в класната стая

Съвет: В присъствените часове се постарайте да не заливате класа с порой 
от дигитални предложения или да използвате дигитални технологии на 
всяка цена. Използването на дигитални инструменти винаги трябва да 
бъде съобразено с целта на урока и най-вече с успешното придобиване на 
компетентности от учениците.

Източник: РААБЕ България (2022). Дигитално обучение. Практически съвети и 
инструменти за съвременно провеждане на учебните часове, с. 20.



ПРОМЯНА НА ПОО В СТРОИТЕЛСТВОТО: ИНОВАТИВНИ МАТЕРИАЛИ  
ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО 
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО 
НА ДИГИТАЛНИЯ 
ИНСТРУМЕНТАРИУМ BEE-VET



ВЪВЕДЕНИЕ В ДИГИТАЛНИЯ 
ИНСТРУМЕНТАРИУМ BEE-VET

„Учениците ми изключително много се забавляват по 
време на уроците с използването на Дигиталния ин-
струментариум BEE-VET. Интерактивните упражнения 
помагат за усвояването и затвърждаването на матери-
ала по интуитивен начин. С тези материали един урок 
никога не е скучен!“

Инж. Фани Ончева, преподавател по Строителни материали, СГСАГ 
„Христо Ботев“, гр. София, България

Основната цел на Дигиталния инструментариум BEE-VET е да предостави на учителите и 
учениците в ПОО в областта на строителството цялостна електронна платформа за обуче-
ние по модерни, иновативни материали и технологии, които се използват в строителния 
сектор. Обучителната платформа е с изцяло практическа насоченост — предлага богат на-
бор от материали за теоретична подготовка, видеоклипове, интерактивни упражнения и 
викторини за самооценка. Темите са разработени с визия и намерение да подобрят знани-
ята на учениците и да ги насърчат да използват зелени, устойчиви и енергийно ефективни 
строителни материали и ресурси, по време на и след получаване на професионална ква-
лификация.

Дигиталният инструментариум BEE-VET е допълнителен ресурс, към вече съществуващите 
— например учебниците, за обучение в областта на строителството на ученици в професио-
налните гимназии. Това е готов за използване и напълно безплатен ресурс, достъпен чрез 
уебсайта на проект BEE-VET https://beevet.eu/bg/vsichki-kursove/: 

https://beevet.eu/bg/vsichki-kursove/
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Фигура 3. Началната страница на Дигиталния инструментариум BEE-VET 

 

Източник: уебсайт по проект BEE-VET https://beevet.eu/ 

Инструментариумът е разработен с идеята за новото поколение „дигитални граждани“, 
които са силно адаптивни към промените и очакват да използват цифровите технологии 
като част от своето образование. Освен това ресурсът осигурява обучение по модерен, 
атрактивен и приобщаващ начин. Учениците имат възможност за активно и творческо учас-
тие, могат да покажат своите знания и да изпъкнат с лични способности и умения. Инстру-
ментариумът предвижда прилагане на съвременни методи на обучение, които имат за цел 
да възпитат мотивирани ученици, да повишат интереса им към учебния процес и да развият 
у тях умения на професионалисти от 21-ви век.

https://beevet.eu/all-curses/
https://beevet.eu/
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Каре 7. Как да използваме Дигиталния инструментариум BEE-VET

Дигиталния инструментариум BEE-VET 
съдържа обучителни материали по 13 
теми. Съдържанието на темите е органи-
зирано по сходен начин и се състои от: 

 Теория — систематизирана ин-
формация по темата. Може да 
бъде разучена онлайн или да 
се изтеглят готовите за използ-
ване (печат) материали, дос-
тъпни в PDF формат;

 Интерактивните упражнения 
предоставят лесен и интуи-
тивен начин за научаване на 
термините, връзките между 
елементи понятия, както и да-
ват възможност за проверка 
на усвояването на теоретич-
ната информация. Към упраж-
ненията също са разработени 
работни листове, достъпни в 
PDF формат. Така упражнени-
ята са достъпни както онлайн, 
така и офлайн, което позволя-
ва гъвкав подход при препо-
даването. 

 Тест за самооценка — към вся-
ка тема е разработен кратък 
тест, така че учениците да на-
правят бърза самопроверка 
на знанията си.

 Допълнителна информация — 
в тази секция са предоставени 
допълнителни ресурси — кра-
тък речник с нови термини, 
въведени в темата, видеокли-
пове и други.

Източник: уебсайт по проект BEE-VET https://beevet.eu/ 

https://beevet.eu/
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В допълнение към темите с упражнения и тестове, инструментариумът предлага подробно 
разработена тема за енергийната ефективност, която дава широк поглед по въпросите за 
зеленото, устойчиво и природосъобразно строителство.

Дигиталният инструментариум BEE-VET е достъпен на пет езика — английски, български, 
немски, словашки и турски. Това позволява усъвършенстването на знанията на учениците 
не само в областта на строителството, но и също да подсили техните езикови умения. В 
допълнение, разработихме специализиран Речник на термините на пет езика, който дава 
възможност за бързо търсене и сравнение на дадена дума на различни езици.

Фигура 4. Пет-езиков речник

  

Източник: уебсайт по проект BEE-VET https://beevet.eu/ 

В следващите страници на настоящия Наръчник за учители ще намерите подробна инфор-
мация и насоки за всяка отделна част от учебното съдържание и практически съвети — вклю-
чително предложени конкретни методи на преподаване при използване на Дигиталния 
инструментариум BEE-VET в часовете по професионална подготовка. Към всеки елемент 
е предоставена връзка (линк) към електронното учебно съдържание и QR код за директно 
изтегляне на файлове.

Ръководството съдържа предложение за предметите и годината на обучение, в които е най-
подходящо да се въведе дадена тема. В допълнение, посочен е препоръчителният брой 
учебни часове по теория и практика, необходим при използване на целия набор от мате-
риали по всяка тема. 

https://beevet.eu/bg/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B1%D0%B3/
https://beevet.eu/dictionary-en/
https://beevet.eu/
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Методическото ръководство също съдържа набор от резултати от ученето, специфични за 
всяка тема, както и съвети за оценяването на придобитите знания, умения и компетентно-
сти. 

Не на последно място, ние вярваме, че използването на Дигиталния инструментариум 
BEE-VET ще подобри социалните и лидерските умения на Вашите ученици, като сътруд-
ничество, емпатия и работа в екип, въображение и способност за иновации, способност 
за самооценка и самодисциплина, способност за реализиране на идеи, комуникационни и 
презентационни умения, комплексно мислене и способност за разбиране на взаимовръз-
ки, творческо и критично мислене, решаване на проблеми, прилагане на изследователски 
техники и много други.



Учебен предмет (в кой учебен предмет е подходящо да се въведе темата)

Австрия България Словакия Турция

Строителна практи-
ка и технология на 
производството

Сградостроител-
ство

Строителни матери-
али

Технология на стро-
ителните процеси

Сградостроител-
ство

Строителни матери-
али 

Изпитване на строи-
телни материали

Сградостроител-
ство

Производствена 
практика

Клас/година на обучение

Австрия България Словакия Турция

9-11 клас
(1-3 уч. г.)

9-11 клас
(2-4 уч. г.)

теория: 10 клас
(1 уч. г.)

практика: 11-13 клас 
(2-4 уч. г.)

теория: 10-11 клас
(2-3 уч. г.)

практика: 12 клас
(4 уч. г.)

Брой учебни часове (колко урока са необходими за покриването на тази тема)

2 теория + 4 упражнения и практически задачи

 Основни методически насоки

Предложените обучителни материали представляват готов за използване комплект. 
Учителят може да избере дали да ги използва в пакет, или поотделно. Всички компоненти 
са подходящи за самостоятелна работа или под формата на групова дейност както в клас, 
така и при домашна подготовка.

Подготовка и оборудване:

 Дигитален инструментариум => компютър/мобилно устройство, интернет връзка, 
мултимедиен проектор (при работа в клас)

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
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 Офлайн режим => работни листове, чисти листове/тетрадка, химикал, молив

 Работилница => стандартно оборудване и инструменти, необходими за работа в 
работилница/лаборатория при обучение в областта на строителството

NB! За някои практически упражнения е възможно да бъдат необходими специ-
ално оборудване, инструменти или материали

 Темата в резюме

Процесът, извършван за намаляване на преноса на топлина между две среди при различни 
температури, се нарича "Топлоизолиране". В резултат на увеличаването на енергийните 
разходи, хората все повече следят за топлоизолацията в сградите и изискват информация 
за състоянието на топлоизолация на стари и нови сгради.

Въпроси за проучване: Какви са предимствата на топлоизолация в сгради и инсталации? 
Какви са спецификите на топлоизолацията на покриви, прозорци, инсталации? Кои са съ-
временните топлоизолационни материали и как да ги използваме?

Теоретичната част по темата съдържа кратка, ясна и добре организирана информация за 
топлоизолационните материали и продукти, техните функции, разпределение, сравнение 
на свойствата им по отношение на суровините и по отношение на топлопроводимостта, 
предимствата и недостатъците на тяхното използване, както и екологичните им характе-
ристики.

Теоретичната част е разработена в три отделни подтеми. Материалите могат да се ползват 
както от учителите, така и от учениците и са разработени с оглед предоставяне на пълна и 
подробна информация по темата Топлоизолация.

Техники и методи за преподаване:

 Подгответе собствена презентация въз основа на предоставената информация по 
темата (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Групова дейност: прочетете материалите по темата заедно с учениците в клас (тра-
диционен, с използване на дигитални технологии)

 Помолете учениците да се запознаят с материалите у дома като част от подготов-
ката за следващия час (обърната класна стая)

 Помолете отделни ученици да подготвят презентация по темата и я представят в 
клас (обърната класна стая + самостоятелна работа)



50 51
ПРОМЯНА НА ПОО В СТРОИТЕЛСТВОТО: ИНОВАТИВНИ МАТЕРИАЛИ  
ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Вижте синтезираната информация по темата

Теоретичната част по темата То-
плоизолация е разработена в три 
отделни подтеми. 

Последвайте връзката за достъп 
онлайн или сканирайте QR кода 
за да изтеглите готовите работни 
листове

https://bit.ly/3zsmUrF

https://bit.ly/38ZOOB3

https://bit.ly/3cGNGUB  

 Термини и определения

Топлоизолиране е комплекс от мерки за намаляване на топлообмена между обектите (т.е. 
преноса на топлинна енергия между обекти с различна температура). Топлоизолацията 
може да бъде постигната със специално разработени методи и подходящи материали. То-
плоизолация на сградата е елемент от обвивката на сградата, забавящ топлинния поток.

Графит: въглероден минерал, който е много мек, мазен и има свойството да се огъва на 
тънки листове.

Газът пентан е химическо вещество; при обичайни условия е безцветна течност. Химиче-
ската формула на пентана е C5H12.

Термопласт е вид пластмаса, която при нагряване става по-мека, а при охлаждане обратно 
се втвърдява.

Погледнете и 5-езиковия терминологичен речник, съдържащ най-използваните думи от 
темите

 Практически упражнения

Практическите задачи и упражнения предвиждат различни форми на работа както по гру-
пи, така и самостоятелно. Упражненията са създадени така, че да стимулират креативност, 
ангажираност и сътрудничество между учениците, като в същото време позволяват всеки 
ученик да изрази себе си, да покаже качествата си и силните си страни.  

Разделете учениците на групи и ги помолете да направят упражненията. Нека учениците 
сами да разпределят отделните задачи помежду си. След като приключат с едно задание/
упражнение, групата продължава със следващото. Ефективното използване на времето, 
взаимодействието и сътрудничеството ще насърчат учениците да се включат активно в дей-

https://bit.ly/3zsmUrF
https://bit.ly/38ZOOB3
https://bit.ly/3cGNGUB
https://beevet.eu/bg/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B1%D0%B3/
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ностите, ще им позволят да разберат темата и взаимовръзките между отделните понятия 
в дълбочина и в крайна сметка ще повишат интереса на учениците към предмета. Въвеж-
дането на съревнование между групите може да послужи като допълнителен мотивиращ 
фактор. 

Според вида им, практическите задачи могат да бъдат разделени на следните групи:

Мисловна карта — упражнения 1, 2, 3, 5 — изображенията указват взаимовръзките между 
различни елементи и материали при топлоизолацията. Упражненията могат да се използ-
ват както за преподаване на нов материал, така и за преговор и затвърждаване на знанията.

Кът за забавление — упражнения 4, 8, 9 — заданията ще помогнат на учениците да разпоз-
нават и запомнят наименованията на различните топлоизолационни материали по забавен 
начин. В резултат, учениците ще могат да идентифицират и описват различните видове ма-
териали. Упражненията са подходящи за затвърждаване на наученото.

Кът за творчество — упражнения 6, 7 — проектирането и изработването на модели с топло-
изолация ще научат учениците да оценяват и обосновават предимствата и приложимостта 
на различните типове топлоизолация. Тези упражнения предполагат дейности в работил-
ница/лаборатория, а учениците ще придобият умения за прилагане на наученото на прак-
тика. 

Техники и методи за преподаване:

 работа в клас, групови дейности. Упражненията са по-подходящи за изпълнение в 
група от 4-5 ученика (мозъчна атака (brainstorming), дискусия, проучване) 

 домашна работа (традиционен, самостоятелна работа, с използване на дигитални 
технологии, проектно базирано обучение)

Практическа задача 1: На чертежа е изобразен детайл от изолирана стоманобетонна сте-
на. При онлайн упражнение, учениците следва да свържат наименованията на елементите 
с правилните им места. В офлайн режим (с използване на работния лист) наименованията 
на елементите са дадени с пропуснати букви в тях. Учениците следва да отгатнат наиме-
нованията и да попълнят липсващите букви. Втората страница на работния лист съдържа 
верните отговори.

 Практическа задача 1

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3IZL1kK 

https://bit.ly/3IZL1kK
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Практическа задача 2: На чертежа е изобразен детайл на топлоизолация с обшивка. При 
онлайн упражнение, учениците следва да свържат наименованията на елементите с пра-
вилните им места. В офлайн режим (с използване на работния лист) учениците могат да 
направят проучване или да използват знанията си от урока за да попълнят съответните наи-
менования. Втората страница на работния лист съдържа верните отговори.

 Практическа задача 2

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3RWB9ML 

Практическа задача 3: На схемата в кръг са посочени свойствата, с които следва да разпо-
лагат топлоизолационните материали. Помолете учениците да разгледат позициите и да се 
опитат да запомнят колкото се може повече от тях в рамките на 2 минути. След това нека да 
се опитат да попълнят празните места на втората страница от листа. Упражнението може да 
бъде повторено докато всички празни места са запълнени. 

Подготовка и оборудване: работни листове, химикали, моливи. Уверете се, че всяка група 
разполага с поне 1 комплект работни листове.

 Практическа задача 3

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да изтеглите ра-
ботен лист

https://me-qr.com/0igzUz 

Практическа задача 4: В упражнението са дадени изображения на различни топлоизола-
ционни материали и списък с наименования. Учениците следва да свържат изображението 
със съответното наименование. В офлайн режим (с използване на работния лист) препо-
ръчваме да отпечатате работните листове цветно. Втората страница на работния лист съ-
държа верните отговори.

 Практическа задача 4

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3b3yeRU 

https://bit.ly/3RWB9ML
https://me-qr.com/0igzUz
https://bit.ly/3b3yeRU
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Практическа задача 5: На чертежа е изобразен детайл на топлоизолация на покрив. При 
онлайн упражнение, учениците следва да свържат наименованията на елементите с пра-
вилните им места. В офлайн режим (с използване на работния лист) учениците могат да 
направят проучване или да използват знанията си от урока за да попълнят съответните наи-
менования. Втората страница на работния лист съдържа верните отговори.

 Практическа задача 5

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://me-qr.com/9Jq2DW 

Практическа задача 6: Сценарии „У дома“

Това упражнение ще развие умения на учениците да правят експериментални проучвания. 
Дейностите предполагат сравнение на две привидно еднакви къщи. Чрез поредица от за-
дания учениците ще изследват факторите, които водят до различни показатели за топлинна 
загуба. Учениците следва да записват получените в резултат от експериментите данни, след 
което да ги интерпретират. Като прилагат и знанията си по математика, учениците могат да 
изчислят кое решение за топлоизолация е най-добро.  

При провеждането на опитите учениците следва да отчитат следните фактори: 

 Използването на различни материали при основната конструкция на сградата

 Използването на различни изолационни материали

 Комбинирането на горните два фактора

Въз основа на резултатите от проучването учениците могат да направят модел на къща като 
приложат практиките за топлоизолиране, използвани от инженерите и архитектите, за на-
маляване на топлинните загуби при сградното строителство.

Подготовка и оборудване: работни листове, химикали, моливи, материали за експеримен-
тите (проби на метал, полистирен, стъкло, пластмасови бутилки, стиропор, термометър), 
материали за изработване на модел на къща (празни кутии от обувки, стиропор, пластма-
сови бутилки, метални кутии/кенове, парчета полистирен, стъклена вата, ножици, тиксо).

 Практическа задача 6

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да изтеглите ра-
ботен лист

https://me-qr.com/45o76u 

https://me-qr.com/9Jq2DW
https://me-qr.com/45o76u
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Практическа задача 7: Мини дизайн „Да опазим содата студена“

Нека учениците да си представят следния сценарий: „Няколко соди (газирана напитка) са 
изстудявани в хладилник в продължение на 8 часа. Отправяте се на 2-часов преход.“ Учени-
ците следва да измислят начин да опазят напитките студени за времето на прехода.

В работния лист са дадени редица въпроси, отговорите на които ще помогнат на ученици-
те да стигнат до най-доброто решение. След като всяка от групите приключи проекта си, 
може да ги насърчите да сравнят резултатите помежду си и да обменят идеи.

Подготовка и оборудване: работни листове, химикали, моливи, 3 бутилки сода/друга га-
зирана напитка, алуминиево фолио, пластмасова чаша, стиропор, стъклена вата, ножици, 
тиксо).

 Практическа задача 7

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да изтеглите ра-
ботен лист

https://me-qr.com/tc1hvN 

Практическа задача 8: Отгатнете кой е изолационният материал. Избирайки от три опции, 
учениците следва да отгатнат наименованието на материала от изображението. В офлайн 
режим (с използване на работния лист) препоръчваме да отпечатате работните листове 
цветно.

 Практическа задача 8

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3zurFRE 

Практическа задача 9: Отгатнете кой е изолационният материал. Избирайки от три опции, 
учениците следва да отгатнат наименованието на материала от изображението. В офлайн 
режим (с използване на работния лист) препоръчваме да отпечатате работните листове 
цветно.

 Практическа задача 9

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3oqgvqN 

https://me-qr.com/tc1hvN
https://bit.ly/3zurFRE
https://bit.ly/3oqgvqN
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 Самооценка /Тест

Тестът от 5 въпроса дава възможност за бърза проверка на усвоените знания както от уче-
ниците самостоятелно, така и от учителя. Викторината е предвидена само като онлайн дей-
ност.

Техники и методи за преподаване:

 работа в клас, групови дейности (мозъчна атака (brainstorming), дискусия)

 самостоятелна работа в клас (традиционен, с използване на дигитални техноло-
гии)

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Тест по темата Топлоизолация

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да направите те-
ста

https://me-qr.com/7etNQB 

1 . Коя от следните опции е вярната причина за използването на топлоизолация?

A) Защита на сградата от вода

B) Защита на конструкцията от шум

C) Предотвратяване на топлинните загуби в сградата => верен отговор 

D) Защита на фундаментите на сградата

2 . Коя част на сградата има най-големи топлинни загуби?

A) Вентилационните шахти

B) Баните и тоалетните

C) Прозорците

D) Стените => верен отговор

3 . Кой от следните отговори НЕ Е характеристика на топлоизолационните материали?

A) Топене => верен отговор

B) Устойчивост на влага и вода

C) Прилепване към мазилката

D) Време за втвърдяване

https://me-qr.com/7etNQB
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4 . Кое от следните твърдения е ГРЕШНО?

A) Стъклената вата е топлоизолационен материал

B) Трябва да има 3 мм фуга между топлоизолационните плочи => верен отговор 

C) Използваният топлоизолационен материал трябва да бъде изчислен дали е подходящ

D) Хидроизолацията трябва да бъде изпълнена преди топлоизолацията на сградата

5 . Кое от следните НЕ е предимство на топлоизолацията?

A) Намалява консумацията на енергия

B) Предпазва боята от напукване => верен отговор 

C) Предлага комфортна среда за живеене

D) Спомага за защитата на околната среда

 Допълнителна информация

В тази секция ще намерите 5 видеоклипа, които представят конкретни примери за топло-
изолационни работи с използването на различни материали и добавки:

A. Как се извършва нанасянето на обшивка?

B. Монтаж на стъклена вата при топлоизолация на покрив 

C. Как да залепим мрежа за обшивка?

D. Използване на полиуретанова пяна 

E. Топлоизолационна система

Техники и методи за преподаване:

 прожекция в клас и дискусия (въпроси и отговори)

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Видеоклипове по темата Топлоизолация

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за достъп до видео-
съдържание

https://me-qr.com/ZzjdoR 

https://me-qr.com/ZzjdoR


56 57
МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО 

НА ДИГИТАЛНИЯ ИНСТРУМЕНТАРИУМ BEE-VET

 Резултати от ученето и оценяване

Резултатите от ученето описват знанията, уменията и компетентностите, които учениците 
следва да придобият след приключването на обучението по темата Топлоизолация. Те са 
фокусирани върху контекста и потенциалното прилагане на знанията и уменията, помагат 
на учениците да свържат наученото с конкретни ситуации и да разберат защо тези знания и 
умения ще им бъдат полезни. 

Очаквани резултати от ученето

Знания: 

Ученикът може да…

1. Обосновава значението на топлоизолацията

2. Изброява областите на приложение на топлоизолационните материали

3. Описва характеристиките на топлоизолационните материали

4. Изброява видовете топлоизолационни материали

5. Представя правилата за полагане на топлоизолацията

Умения: 

Ученикът може да…

1. Подготвя топлоизолационните материали

2. Извършва необходимата подготовка на повърхността за полагане на топлоизолация

3. Подготвя мазилката и лепилото

4. Закрепя/фиксира изолационната плоскост върху основата

5. Полага крайно покритие с цел предпазване на повърхността

Компетентности: 

Ученикът…

1. Предприема необходимите мерки за здравословни и безопасни условия на труд

2. Полага топлоизолационна настилка и материали на различни части на сградната обвивка

3. Работи с техническа и справочна литература

4. Спазва техническите правила за работа и използва техническите спецификации на про-
дуктите и материалите

5. Работи в екип с други учащи

6. Следва инструкциите на преподавателя
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Форми и методи за оценяване 

Резултатите от ученето служат и за основа при оценяването: критериите за оценка следва 
да бъдат формулирани така, че да измерват степента на усвояване на дадено умение или 
знание от ученика.

В рамките на този курс, възможните форми за оценяване са:

 Самооценка

 Обратна връзка от съученици

 Индивидуално оценяване (от учителя)

Насоки при самооценка и обратна връзка към съученик. Стъпки:

 Обсъдете с учениците си целите на обучението и планирайте необходимите дейст-
вия за постигането на тези цели

 Помогнете на учениците да разберат очакваните резултати от ученето и как те от-
говарят на поставените цели

 Определете измерими критерии за оценяване заедно с учениците

 Демонстрирайте как да се прилагат дефинираните критерии

 Направете базово обучение по оценяване на съученици

 Дайте на учениците си Вашата обратна връзка относно самооценяването или оце-
няването на съученик



Учебен предмет (в кой учебен предмет е подходящо да се въведе темата)

Австрия България Словакия Турция

Сградостроител-
ство

Сградостроител-
ство

Строителни 
материали

Технология 
на строителните 
процеси

Строителни 
материали

Изпитване на 
строителни 
материали

Сградостроител-
ство

Производствена 
практика

Клас/година на обучение

Австрия България Словакия Турция

През целия курс на 
обучение
9-13 клас
(1-5 уч. г.)

9-11 клас
(2-4 уч. г.)

10 клас
(1 уч. г.)

Теория: 10-11 клас
(2-3 уч. г.)

Практика: 12 клас
(4 уч. г.)

Брой учебни часове (колко урока са необходими за покриването на тази тема)

2 теория + 4 упражнения и практически задачи

 Основни методически насоки

Предложените обучителни материали представляват готов за използване комплект. Учи-
телят може да избере дали да ги използва в пакет, или поотделно. Всички компоненти са 
подходящи за самостоятелна работа или под формата на групова дейност както в клас, така 
и при домашна подготовка.

Подготовка и оборудване:

 Дигитален инструментариум => компютър/мобилно устройство, интернет връзка, 
мултимедиен проектор (при работа в клас)

ВЪТРЕШНИ МАЗИЛКИ
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 Офлайн режим => работни листове, чисти листове/тетрадка, химикал, молив

 Работилница => стандартно оборудване и инструменти, необходими за работа в 
работилница/лаборатория при обучение в областта на строителството

NB! За някои практически упражнения е възможно да бъдат необходими специ-
ално оборудване, инструменти или материали

 Темата в резюме

Вътрешните мазилки са довършителни работи по конструкцията, които оформят видимата 
лицева повърхност на интериора. Мазилката е мокър процес с ръчно или машинно нана-
сяне. 

Въпроси за проучване: Кои са компонентите на вътрешната мазилка? Какви са видовете 
мазилки според местоположението, свързващия материал, броя на слоевете, повърхност-
ната обработка? Знаем ли достатъчно за технологичния процес на шпакловане и за различ-
ните видове мазилки?

Теоретичната част по темата съдържа кратка, ясна и добре организирана информация за 
вътрешните мазилки, техните видове и характеристики, етапите на технологичния процес 
при полагане на мазилка, процедурите за изпитване на компонентите на мазилките, както 
и информация за машинното и ръчното полагане на интериорни мазилки.

Теоретичната част е разработена в четири отделни подтеми. Материалите могат да се 
ползват както от учителите, така и от учениците и са разработени с оглед предоставяне на 
пълна и подробна информация по темата Вътрешни мазилки.

Техники и методи за преподаване:

 Подгответе собствена презентация въз основа на предоставената информация по 
темата (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Групова дейност: прочетете материалите по темата заедно с учениците в клас (тра-
диционен, с използване на дигитални технологии)

 Помолете учениците да се запознаят с материалите у дома като част от подготов-
ката за следващия час (обърната класна стая)

 Помолете отделни ученици да подготвят презентация по темата и я представят в 
клас (обърната класна стая + самостоятелна работа)
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Вижте синтезираната информация по темата

Теоретичната част по темата Въ-
трешни мазилки е разработена в 
четири отделни подтеми.

Последвайте връзката за достъп 
онлайн или сканирайте QR кода 
за да изтеглите готовите работни 
листове

https://bit.ly/3PLzrvI

https://bit.ly/3PvlVwt

https://bit.ly/3vcCy83 

https://bit.ly/3PMD4SN 

 Термини и определения

Суха смес — смес съставена от свързващо вещество и пълнител, които са в изцяло сухо 
състояние, без наличие на влага. Сухите смеси се пакетират херметично в непромокаеми 
пакети

Ефлуресценция — появата на оцветяване върху повърхността на бетонови, стоманобетоно-
ви или тухлени повърхности, в следствие на миграция на оксиди от вътрешността на еле-
мента към повърхността

Антисептични свойства — способността на материала да отблъсква развитието на микро-
организми по повърхността си

Топлинно-влажностен режим — съвкупност от параметрите на микроклимата в помеще-
нията

Финишно покритие — крайно покритие, може да има защитни или декоративни функции

Погледнете и 5-езиковия терминологичен речник, съдържащ най-използваните думи от 
темите

https://bit.ly/3PLzrvI
https://bit.ly/3PvlVwt
https://bit.ly/3vcCy83
https://bit.ly/3PMD4SN
https://beevet.eu/bg/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B1%D0%B3/
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 Практически упражнения

Практическите задачи и упражнения в тази тема предвиждат различни форми на работа 
както по групи, така и самостоятелно. Упражненията са създадени така, че да стимулират 
креативност, ангажираност и сътрудничество между учениците, като в същото време позво-
ляват всеки ученик да изрази себе си, да покаже качествата си и силните си страни.  

Разделете учениците на групи и ги помолете да направят упражненията. Нека учениците сами 
да разпределят отделните задачи помежду си. След като приключат с едно задание/упраж-
нение, групата продължава със следващото. Ефективното използване на времето, взаимо-
действието и сътрудничеството ще насърчат учениците да се включат активно в дейностите, 
ще им позволят да разберат темата и взаимовръзките между отделните понятия в дълбочина 
и в крайна сметка ще повишат интереса на учениците към предмета. Въвеждането на сърев-
нование между групите може да послужи като допълнителен мотивиращ фактор. 

Според вида им, практическите задачи могат да бъдат разделени на следните групи:

Мисловна карта — упражнение 2 — представено е устройството на Уреда на Вика. Упраж-
нението може де се използва както за представяне на устройството на учениците, така и за 
затвърждаване на знанията. 

Млад изследовател — лабораторни упражнения 1, 3, 4 и 5. Упражненията дават възможност 
за практическо приложение на придобитите знания. В началото на всеки урок инструкти-
райте учениците за правилата за здравословни и безопасни условия на труд в лаборатори-
ята и контролирайте спазването им от учениците по време на работата им.

Кът за забавление — упражнение 1 (интерактивната версия) — задачата дава възможност 
учениците да запомнят времето за окончателно втвърдяване на различни видове мазилки. 
Упражнението е подходящо за затвърждаване на вече усвоени знания.

Техники и методи за преподаване:

 работа в клас, групови дейности. Най-подходящо е упражненията да се изпълняват 
по групи от 4-8 ученика (мозъчна атака (brainstorming), дискусия, проучване)

 самостоятелна работа в клас с използване на дигитални технологии

Практическа задача 1: Тест за начало и край на втвърдяването на гипсова мазилка

Упражнението е предназначено за развиване на уменията на учениците за провеждане 
на експериментални проучвания. Дейността включва сравнение на времето за втвърдява-
не на три проби различни видове мазилки. Учениците трябва да приготвят разтворите за 
трите проби и да отбележат получените стойности в предназначената за това таблица (вж. 
Приложение № 2. Таблица с измерени стойности в работния лист). След края на проучване-
то учениците следва да попълнят резултатите от опита си в Протокол от лабораторния тест 
(на последна страница от работния лист).



62 63
МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО 

НА ДИГИТАЛНИЯ ИНСТРУМЕНТАРИУМ BEE-VET

След приключване на лабораторното упражнение, учениците могат да проверят верността 
на получените резултати като направят интерактивното онлайн упражнение. В него се изис-
ква свързването на определен вид мазилка с време за втвърдяване.

Подготовка и оборудване: работни листове (уверете се, че всяка група разполага с поне 1 
комплект работни листове), химикали, моливи, три вида смеси на гипсова мазилка — бързо 
втвърдяващ гипс, нормално втвърдяващ гипс и бавно втвърдяващ гипс, уред на Вика, мери-
телен съд (мензура), стъклени пръчки, лопата за инертни материали, шпатула, везна, пласт-
масови купи, хронометър, калкулатор, кърпи, вазелин. За онлайн упражнението — компю-
тър/мобилно устройство и интернет връзка.

 Практическа задача 1

Лабораторно упражнение

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да изтеглите ра-
ботен лист

https://me-qr.com/ovQqNh 

Интерактивно упражнение

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода

https://bit.ly/3J4VgVa 

Практическа задача 2: Представено е изображение на уреда на Вика. При онлайн упражне-
нието учениците следва да свържат наименованията на отделните елементи с мястото им 
на чертежа. В офлайн режим (с използване на работния лист) помолете учениците да посо-
чат приложените наименования на чертежа. Втората страница на работния лист съдържа 
верните отговори.

 Практическа задача 2

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3vbQE9K 

Практическа задача 3: Тест за определяне на консистенцията на циментов разтвор

Целта на това упражнение е учениците да придобият умения за измерване на консистенци-
ята на циментов разтвор, използвайки уреда на Вика. Резултатите от теста — съдържанието 
на вода в циментовия разтвор следва да бъдат представени като процент от масата на ци-
мента. Определеното водно съдържание, закръглено до 0,5%, представлява количеството 
вода, необходимо за достигане на стандартната консистенция на циментовия разтвор. При 
изпълнение на упражнението учениците ще намерят пропорциите за вода и цимент, не-

https://me-qr.com/ovQqNh
https://bit.ly/3J4VgVa
https://bit.ly/3vbQE9K
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обходими за приготвяне на циментов разтвор, както и ще се научат да боравят с уреда на 
Вика.

Подготовка и оборудване: работни листове (уверете се, че всяка група разполага с поне 1 
комплект работни листове), химикали, моливи, мерителен съд (мензура), хронометър, уред 
на Вика, пръстен на Вика, циментова проба за тестване, шпатула, пластмасови купи.

Подробно описание на заданието и инструкции за извършване на опита са представени 
както в Дигиталния инструментариум, така и в работния лист.

 Практическа задача 3

Последвайте връзката за да ви-
дите заданието онлайн или ска-
нирайте QR кода за да изтеглите 
работен лист

https://bit.ly/3J2M7fN 

Практическа задача 4: Определяне на времето за свързване на циментовия разтвор

Това упражнение цели усвояването на умения за определяне на времето за свързване на 
циментовия разтвор, използвайки уреда на Вика. Резултатите от опита се отбелязват в ми-
нути. При изпълнение на упражнението учениците ще се научат да определят времето за 
начало и край на свързване на циментовия разтвор, както и ще упражнят уменията си за 
боравене с уреда на Вика.

Подготовка и оборудване: работни листове (уверете се, че всяка група разполага с поне 1 
комплект работни листове), химикали, моливи, мерителен съд (мензура), хронометър, уред 
на Вика, пръстен на Вика, циментова проба за тестване, шпатула, пластмасови купи.

Подробно описание на заданието и инструкции за извършване на опита са представени 
както в Дигиталния инструментариум, така и в работния лист.

 Практическа задача 4

Последвайте връзката за да ви-
дите заданието онлайн или ска-
нирайте QR кода за да изтеглите 
работен лист

https://bit.ly/3b2vpjW 

Практическа задача 5: Информативни тестове на водата

Целта на това упражнение е определянето на различните характеристики на водата в ла-
бораторни условия: чистота и прозрачност, мирис, pH, наличие на органични вещества и 
сулфати. Някои от предложените в упражнението тестове са подходящи за извършване и 
в домашни условия, след което резултатите могат да бъдат представени в клас (обърната 
класна стая). 

https://bit.ly/3J2M7fN
https://bit.ly/3b2vpjW
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Подготовка и оборудване: вода, чист, прозрачен съд (епруветка) за вода с капак, лакмусова 
хартия (pH индикатор), бариев хлорид BaCl, моливи или химикал за записване на резулта-
тите.

 Практическа задача 5

Последвайте връзката за да ви-
дите заданието онлайн или ска-
нирайте QR кода за да изтеглите 
работен лист

https://bit.ly/3z5NXrn 

 Самооценка /Тест

Тестът от 8 въпроса дава възможност за бърза проверка на усвоените знания както от уче-
ниците самостоятелно, така и от учителя. Викторината е предвидена само като онлайн дей-
ност.

Техники и методи за преподаване:

 работа в клас, групови дейности (мозъчна атака (brainstorming), дискусия)

 самостоятелна работа в клас (традиционен, с използване на дигитални техноло-
гии)

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Тест по темата Вътрешни мазилки

Последвайте връзката или ска-
нирайте QR кода за да направите 
теста

https://me-qr.com/xUm5r5 

1 . Кое от изброените качества се отнася за грубите вътрешни мазилки?

A) Защитават конструкцията от механични повреди

B) Служат за изравняване на неравностите на основата => верен отговор

C) Имат естетическа функция 

D) Подобряват топлоизолацията на сградата

https://bit.ly/3z5NXrn
https://me-qr.com/xUm5r5
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2 . Кой от компонентите НЕ Е задължителен в състава на грубите мазилки?

A) Вода

B) Свързващо вещество

C) Добавки => верен отговор

D) Пълнител

3 . Кой от компонентите НЕ Е пълнител за груби мазилки?

A) Гипс => верен отговор

B) Каменно брашно

C) Органични вещества — дървени стърготини

D) Трошен или речен пясък

4 . Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:

A) Гипсовата мазилка е подходяща за взискателни интериори

B) Гипсовата мазилка има ядро от варо-циментов разтвор 

C) Гипсовата мазилка трябва да има лицев слой от бавно втвърдяващ гипс

D) Гипсовата мазилка е подходяща за влажна среда => верен отговор

5 . Кое твърдение за сухата смес за мазилка е НЕВЯРНО?

A) всички съставки са точно дозирани

B) Сухата смес за мазилка не се използва изобщо => верен отговор

C) Качеството на мазилката зависи от качеството и пропорциите на отделните съставки и на 
качеството на разбъркване на сухата смес

D) Сухата смес за мазилка може да се полага механизирано или на ръка 

6 . Кой от изброените инструменти е подходящ за механизирано полагане на груба мазилка?

A) Маламашка

B) Валяк 

C) Пистолет => верен отговор

D) Шпакла 

7 . Кой от изброените инструменти е подходящ за ръчно полагане на декоративна мазилка?

A) Маламашка => верен отговор

B) Мазилкополагаща машина

C) Пистолет

D) Шприц машина
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8 . Кой от изброените начини за подготовка на основата е подходящ при зидария от газо-
бетонни блокове?

A) Измазване с варов разтвор

B) Нанасяне на цименто-пясъчен шприц => верен отговор 

C) Боядисване с латекс

D) Заглаждане чрез шкурене

 Допълнителна информация

В тази секция ще намерите 8 видеоклипа, представящи различни техники за ръчно и ма-
шинно полагане на вътрешни мазилки: 

A. Ръчно полагане на гипсова мазилка

B. Полагане на паропропускливи варови продукти с антибактериално действие

C. Робот за вътрешни мазилки

D. Полагане на варова мазилка

E. Ръчно измазване

F. Допълнителни три видеоклипа, представящи различни видове вътрешни мазилки

Техники и методи за преподаване:

 прожекция в клас и дискусия (въпроси и отговори)

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Видеоклипове по темата Вътрешни мазилки

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за достъп до видео-
съдържание

https://me-qr.com/twyRaI 

https://me-qr.com/twyRaI
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 Резултати от ученето и оценяване

Резултатите от ученето описват знанията, уменията и компетентностите, които учениците 
следва да придобият след приключването на обучението по темата Вътрешни мазилки. Те 
са фокусирани върху контекста и потенциалното прилагане на знанията и уменията, пома-
гат на учениците да свържат наученото с конкретни ситуации и да разберат защо тези зна-
ния и умения ще им бъдат полезни. 

Очаквани резултати от ученето

Знания: 

Ученикът...

1. Обяснява дейностите и значението във връзка с подготовка на основата

2. Познава видовете вътрешни мазилки

3. Описва компонентите на вътрешните мазилки

4. Разграничава видовете подготовка на основата

5. Познава фазите на технологичния процес при измазване

6. Познава методите за полагане на вътрешни мазилки

7. Запознат е със задължителните технологични прекъсвания по време на процеса

Умения: 

Ученикът…

1. Е усвоил процедурите за изпитване компонентите на мазилки

2. Може да определи началото и края на втвърдяване на гипсова мазилка

3. Може да определи нормализирана плътност на циментов разтвор

4. Може да определи времето за втвърдяване на циментов разтвор

5. Знае как да провежда информативни водни тестове

Компетентности: 

Ученикът...

1. Избира и подходящ вид вътрешна мазилка в зависимост от основата

2. Използва различни финишни покрития на мазилки

3. Работи с техническа и справочна литература

4. Спазва техническите правила за работа и използва техническите спецификации на про-
дуктите и материалите
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5. Работи в екип с други учащи

6. Следва инструкциите на преподавателя

Форми и методи за оценяване 

Резултатите от ученето служат и за основа при оценяването: критериите за оценка следва 
да бъдат формулирани така, че да измерват степента на усвояване на дадено умение или 
знание от ученика.

В рамките на този курс, възможните форми за оценяване са:

 Самооценка

 Обратна връзка от съученици

 Индивидуално оценяване (от учителя)

Насоки при самооценка и обратна връзка към съученик. Стъпки:

 Обсъдете с учениците си целите на обучението и планирайте необходимите дейст-
вия за постигането на тези цели

 Помогнете на учениците да разберат очакваните резултати от ученето и как те от-
говарят на поставените цели

 Определете измерими критерии за оценяване заедно с учениците

 Демонстрирайте как да се прилагат дефинираните критерии

 Направете базово обучение по оценяване на съученици

 Дайте на учениците си Вашата обратна връзка относно самооценяването или оце-
няването на съученик

 



Учебен предмет (в кой учебен предмет е подходящо да се въведе темата)

Австрия България Словакия Турция

Сградостроител-
ство

Строителни 
материали 
(вкл. учебна 
практика)

Технология 
на строителните 
процеси

Строителни 
материали

Изпитване 
на строителни 
материали

Сградостроител-
ство

Производствена 
практика

Клас/година на обучение

Австрия България Словакия Турция

През целия курс на 
обучение
9-13 клас
(1-5 уч. г.)

11 клас
(4 уч. г.)

10 клас
(1 уч. г.)

Теория: 11 клас
(3 уч. г.)

Практика: 12 Клас
(4 уч. г.)

Брой учебни часове (колко урока са необходими за покриването на тази тема)

2 теория + 2 упражнения и практически задачи

 Основни методически насоки

Предложените обучителни материали представляват готов за използване комплект. 
Учителят може да избере дали да ги използва в пакет, или поотделно. Всички компоненти 
са подходящи за самостоятелна работа или под формата на групова дейност както в клас, 
така и при домашна подготовка.

Подготовка и оборудване:

 Дигитален инструментариум => компютър/мобилно устройство, интернет връзка, 
мултимедиен проектор (при работа в клас)

ШПАКЛОВКИ
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 Офлайн режим => работни листове, чисти листове/тетрадка, химикал, молив

 Работилница => стандартно оборудване и инструменти, необходими за работа в 
работилница/лаборатория при обучение в областта на строителството

 Темата в резюме

Шпакловките са разновидност на строителните разтвори. Тяхното приложение е с цел 
да се подобри гладкостта на повърхностите, към които се прилагат. Приложението на 
шпакловъчните смеси е според повърхностите, върху които ще се нанасят и желания 
микроклимат в помещенията.

Въпроси за проучване: Какъв е съставът на шпакловъчните разтвори? Какви са 
технологичните характеристики и изисквания към основата?

Теоретичната част по темата съдържа кратка, ясна и добре организирана информация 
за шпакловъчните смеси, техния състав, технологични характеристики, видове, както и за 
изискванията към основата при шпакловане. 

Теоретичната част е разработена в две отделни подтеми. Материалите могат да се ползват 
както от учителите, така и от учениците и са разработени с оглед предоставяне на пълна и 
подробна информация по темата Шпакловки.

Техники и методи за преподаване:

 Подгответе собствена презентация въз основа на предоставената информация по 
темата (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Групова дейност: прочетете материалите по темата заедно с учениците в клас (тра-
диционен, с използване на дигитални технологии)

 Помолете учениците да се запознаят с материалите у дома като част от подготов-
ката за следващия час (обърната класна стая)

 Помолете отделни ученици да подготвят презентация по темата и я представят в 
клас (обърната класна стая + самостоятелна работа)

Вижте синтезираната информация по темата

Теоретичната част по темата 
Шпакловки е разработена в две 
отделни подтеми.

Последвайте връзката за достъп 
онлайн или сканирайте QR кода 
за да изтеглите готовите работни 
листове

 https://bit.ly/3vcGghZ 

https://bit.ly/3vb2JMi 

https://bit.ly/3vcGghZ
https://bit.ly/3vb2JMi
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 Термини и определения

Свързващи вещества — вещества, които замесени с вода, свързват и втвърдяват и запазват 
якостта си.

Добавъчен материал — пълнители, които замесени с вода, не свързват и не се втвърдяват. 
Това са инертни материали, които участват в състава на разтворите, с цел повишаване на 
якостта и устойчивостта им.

Погледнете и 5-езиковия терминологичен речник, съдържащ най-използваните думи от 
темите

 Практически упражнения

Предложените в темата Шпакловки упражнения са подходящи както за самостоятелна 
работа, така и по групи. Упражненията ще стимулират активното участие на учениците, както 
и ще им позволят да приложат вече придобити знания и умения — например по математика.

Според вида им, практическите задачи могат да бъдат разделени на следните групи:

Малко математика — упражнения 1 и 2 — предложените задачи ще спомогнат по-доброто 
разбиране и ще задълбочат знанията на учениците за приготвянето на шпакловъчни смеси 
и преценката за необходимото количество суха смес при предварително определени 
условия.

Кът за забавление — упражнения 3, 4 и 5 — упражненията включват свързването на 
различни видове шпакловки с техните ключови характеристики. Интерактивната версия 
на упражненията е особено препоръчителна, тъй като учениците усвояват нови знания по 
забавен начин. В допълнение, игровият компонент допринася за интуитивното разбиране 
на материала. Упражненията може де се използват както за преподаване на нов материал, 
така и за затвърждаване на знанията на учениците.

Предложените в темата практически задачи могат да се изпълняват едновременно от 
целия клас или по групи от 4-5 души. Взаимодействието и сътрудничеството в група 
ще насърчат учениците да се включат активно в дейностите и по-добре да разберат 
взаимовръзките между отделните понятия, което ще доведе до задълбочено разбиране на 
темата. Въвеждането на съревнование между групите може да послужи като допълнителен 
мотивиращ фактор. 

Техники и методи за преподаване:

 работа в клас — традиционен и с използването на дигитални технологии (включи-
телно мозъчна атака (brainstorming), дискусия, въпроси и отговори)

 самостоятелна работа в клас с използване на дигитални технологии

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

https://beevet.eu/bg/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B1%D0%B3/
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Практическа задача 1: Упражнението включва изчисляване на необходимото количество 
суха гипсова шпакловъчна смес и количеството на направната вода за шпакловане на стена 
с размери 4,5 m х 2,5 m от гипсокартонови плоскости, при дебелина на шпакловката 2 mm. 
Към задачата са приложени и насоки за решаване.

 Практическа задача 1

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3b5djOj 

Практическа задача 2: Упражнението включва решаването на две взаимосвързани задачи: 
1) изчисляване на необходимото количество направна вода за забъркване на 4 торби по 20 
kg суха шпакловъчна циментова смес с плътност 2500 kg/m3; и 2) изчисляване на площта, 
която може да бъде покрита с готовата смес. Към задачата са приложени и насоки за 
решаване.

 Практическа задача 2

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3b3CuRo 

Практическа задача 3: Упражнението включва свързването на различни видове 
шпакловъчни смеси с необходимото количество направна вода. Предоставени са 
варианти за количество вода в литри за определено количество суха смес в килограми. В 
интерактивното упражнение учениците следва да поставят вида шпакловка в полето срещу 
съответното необходимо количество вода. В офлайн режим (с използване на работния лист) 
помолете учениците да попълнят позициите от приложения списък в таблицата. Втората 
страница на работния лист съдържа верните отговори.

 Практическа задача 3

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3S1esqD 

Практическа задача 4: Упражнението включва определяне на дебелината на слоя на 
различните видове шпакловъчни смеси. В интерактивното упражнение учениците следва 
да поставят вида шпакловка в полето срещу съответната стойност в mm. В офлайн режим (с 
използване на работния лист) помолете учениците да попълнят позициите от приложения 
списък в таблицата. Втората страница на работния лист съдържа верните отговори.

https://bit.ly/3b5djOj
https://bit.ly/3b3CuRo
https://bit.ly/3S1esqD
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 Практическа задача 4

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3orQ8AO 

Практическа задача 5: Упражнението включва определяне на разходната норма на раз-
личните видове шпакловъчни смеси. В интерактивното упражнение учениците следва да 
поставят вида шпакловка в полето срещу съответната стойност на разходна норма. В оф-
лайн режим (с използване на работния лист) помолете учениците да попълнят позициите 
от приложения списък в таблицата. Втората страница на работния лист съдържа верните 
отговори.

 Практическа задача 5

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3J3TSSl 

 Самооценка /Тест

Тестът от 7 въпроса дава възможност за бърза проверка на усвоените знания както от уче-
ниците самостоятелно, така и от учителя. Викторината е предвидена само като онлайн дей-
ност.

Техники и методи за преподаване:

 работа в клас, групови дейности (мозъчна атака (brainstorming), дискусия)

 самостоятелна работа в клас (традиционен, с използване на дигитални техноло-
гии)

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Тест по темата Шпакловки

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да направите те-
ста

https://me-qr.com/gVtZBF 

https://bit.ly/3orQ8AO
https://bit.ly/3J3TSSl
https://me-qr.com/gVtZBF
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1 . Какви са видовете шпакловъчни смеси според тяхното приложение?

A) За вътрешно приложение

B) За външно приложение 

C) За външно и вътрешно приложение => верен отговор

D) Нито едно от посочените

2 . Какво по вид свързващо вещество е гипсът?

A) Хидравлично свързващо вещество

B) Въздушно свързващо вещество => верен отговор

C) Не е свързващо вещество

3 . Какво по вид свързващо вещество е портландциментът?

A) Хидравлично свързващо вещество => верен отговор

B) Въздушно свързващо вещество

C) Не е свързващо вещество

4 . Кое от изброените е в пряка зависимост с дебелината на шпакловъчните смеси?

A) Видът на пясъка

B) Едрината на пълнителя => верен отговор

C) Количеството на пълнителя

D) Количество на свързващото вещество

5 . Чрез коя от изброените строителни машини може да се нанесе шпакловка?

A) Валяк

B) Безвъздушна шприц-машина => верен отговор

C) Въздушен пистолет

6 . Кои от изброените сухи шпакловъчни смеси има най-голяма водопотребност?

A) Варо-циментови шпакловъчни смеси

B) Гипсови шпакловъчни смеси => верен отговор

C) Циментови шпакловъчни смеси

D) Варови шпакловъчни смеси

7 . Възможно ли е да се нанася шпакловка върху напукана основа?

A) Да, но ако се положи стъклотекстилна мрежа => верен отговор

B) Да, без необходимост от допълнително подсилване

C) Не, напълно е забранено

D) Да, но зависи от материала на основата 
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 Допълнителна информация

В тази секция ще намерите 2 видеоклипа, представящи ръчно и машинно полагане на 
шпакловки: 

A. Ръчно полагане на шпакловки

B. Машинно полагане на шпакловки

Техники и методи за преподаване:

 прожекция в клас и дискусия (въпроси и отговори)

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Видеоклипове по темата Шпакловки

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за достъп до видео-
съдържание

https://me-qr.com/aLpB7n  

 Резултати от ученето и оценяване

Резултатите от ученето описват знанията, уменията и компетентностите, които учениците 
следва да придобият след приключването на обучението по темата Шпакловки. Те са фо-
кусирани върху контекста и потенциалното прилагане на знанията и уменията, помагат на 
учениците да свържат наученото с конкретни ситуации и да разберат защо тези знания и 
умения ще им бъдат полезни. 

Очаквани резултати от ученето

Знания: 

Ученикът...

1. Познава и определя основните видове смеси за шпакловки

2. Разграничава видовете шпакловки според използваното свързващо вещество

3. Разпознава и може да изброи основните технически характеристики на шпакловките

https://me-qr.com/aLpB7n
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Умения: 

Ученикът може да… 

1. Различава визуално видовете шпакловки

2. Определя визуално компонентите на различните видове шпакловки

3. Разбира и използва техническите характеристики на различните видове шпакловки

Компетентности: 

Ученикът...

1. Работи с техническа и справочна литература 

2. Изчислява необходимите количества суха смес и вода

3. Работи в екип с други учащи

4. Следва инструкциите на преподавателя

Форми и методи за оценяване 

Резултатите от ученето служат и за основа при оценяването: критериите за оценка следва 
да бъдат формулирани така, че да измерват степента на усвояване на дадено умение или 
знание от ученика.

В рамките на този курс, възможните форми за оценяване са:

 Самооценка

 Обратна връзка от съученици

 Индивидуално оценяване (от учителя)

Насоки при самооценка и обратна връзка към съученик. Стъпки:

 Обсъдете с учениците си целите на обучението и планирайте необходимите дейст-
вия за постигането на тези цели

 Помогнете на учениците да разберат очакваните резултати от ученето и как те от-
говарят на поставените цели

 Определете измерими критерии за оценяване заедно с учениците

 Демонстрирайте как да се прилагат дефинираните критерии

 Направете базово обучение по оценяване на съученици

 Дайте на учениците си Вашата обратна връзка относно самооценяването или оце-
няването на съученик



Учебен предмет (в кой учебен предмет е подходящо да се въведе темата)

Австрия България Словакия Турция

Сградостроител-
ство

Проектантска и 
строителна култура

Сградостроител-
ство

Технология  
на строителните 
процеси

Градоустройство 
и архитектурно 
проектиране

Екологично и 
енергоефективно 
строителство

Сградостроител-
ство

Архитектура 
и интериорен 
дизайн

Сградостроител-
ство

Клас/година на обучение

Австрия България Словакия Турция

През целия курс на 
обучение
9-13 клас
(1-5 уч. г.)

Клас 9-12 клас
(2-5 уч. г.)

Теория: 10 клас
(Уч. г. 1)

Практика: 11-13 
клас (2-4 уч. г.)

Теория: 10-11 клас
(2-3 уч. г.)

Брой учебни часове (колко урока са необходими за покриването на тази тема)

3 теория + 3 упражнения и практически задачи

КРАЙНИ ПОКРИТИЯ
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 Основни методически насоки

Предложените обучителни материали представляват готов за използване комплект. Учи-
телят може да избере дали да ги използва в пакет, или поотделно. Всички компоненти са 
подходящи за самостоятелна работа или под формата на групова дейност както в клас, така 
и при домашна подготовка.

Подготовка и оборудване:

 Дигитален инструментариум => компютър/мобилно устройство, интернет връзка, 
мултимедиен проектор (при работа в клас)

 Офлайн режим => работни листове, чисти листове/тетрадка, химикал, молив

 Работилница => стандартно оборудване и инструменти, необходими за работа в 
работилница/лаборатория при обучение в областта на строителството

NB! За някои практически упражнения е възможно да бъдат необходими специ-
ално оборудване, инструменти или материали

 Темата в резюме

Фасадата разделя сградата от външната среда и я защитава от климатичните условия. В съ-
щото време е и основен визуален елемент в архитектурата. Казва ни много за собственика, 
за неговите начин на живот и вкус. Фасадата е частта от сградата, която най-много опреде-
ля финалния изглед. Когато се избира фасадна система и екстериорен дизайн, е необходи-
мо да се вземат предвид не само естетическия аспект, но и климатичните условия, в които 
се намира сградата.

Въпроси за проучване: Какво е фасада? Кои са факторите, които се взимат под внимание 
при проектирането на фасада? Кои видове фасади се смятат за традиционни и кои са нес-
тандартни?

Теоретичната част по темата съдържа кратка, ясна и добре организирана информация за 
външните покрития на сградите, различните видове фасади, материали и дизайнерски ре-
шения. В урока са представени и редица примери за нестандартни съвременни фасади.

Теоретичната част е разработена в три отделни подтеми. Материалите могат да се ползват 
както от учителите, така и от учениците и са разработени с оглед предоставяне на пълна и 
подробна информация относно разнообразни екстериорни решения за сградите.

Техники и методи за преподаване:

 Подгответе собствена презентация въз основа на предоставената информация по 
темата (традиционен, с използване на дигитални технологии)
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 Групова дейност: прочетете материалите по темата заедно с учениците в клас (тра-
диционен, с използване на дигитални технологии)

 Помолете учениците да се запознаят с материалите у дома като част от подготов-
ката за следващия час (обърната класна стая)

 Помолете отделни ученици да подготвят презентация по темата и я представят в 
клас (обърната класна стая + самостоятелна работа)

Вижте синтезираната информация по темата

Теоретичната част по темата Край-
ни покрития е разработена в три 
отделни подтеми.

Последвайте връзката за достъп 
онлайн или сканирайте QR кода 
за да изтеглите готовите работни 
листове

https://bit.ly/3zvJWhE 

https://bit.ly/3OKqceB 

https://bit.ly/3cELuN1 

 Практически упражнения

Практическите упражнения в тази тема представляват различни форми на проектно-бази-
рано обучение. Дейностите са създадени така, че да стимулират креативност, ангажира-
ност и сътрудничество между учениците, като по този начин развиват умения за работа в 
екип. Всички упражнения по темата могат да бъдат използвани както за въвеждане на нов 
материал, така и за затвърждаване на вече придобитите знания.

Разделете класа на няколко групи. Нека учениците сами да разпределят отделните задачи 
помежду си. Ефективното използване на времето, взаимодействието и сътрудничеството 
ще насърчат учениците да се включат активно в дейностите, ще им позволят да разберат 
темата и взаимовръзките между отделните понятия в дълбочина и в крайна сметка ще по-
вишат интереса на учениците към предмета. Въвеждането на съревнование между групите 
може да послужи като допълнителен мотивиращ фактор. 

Според вида им, практическите задачи могат да бъдат разделени на следните групи:

Мисловна карта — упражнение 1 — упражнението ще спомогне запомнянето на различните 
видове фасади и систематизирането им. 

Кът за творчество — упражнения 2, 3 и 4 — разглеждането и оценяването на различни ви-
дове фасади ще позволи на учениците да развият умения за обосновка на пригодността 

https://bit.ly/3zvJWhE
https://bit.ly/3OKqceB
https://bit.ly/3cELuN1
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и предимствата на различните дизайнерски решения. Упражненията дават възможност за 
прилагане на знанията на учениците на практика, за разбиране на връзките между теорията 
и практиката и задълбочаване на различните знания по темата.

Кът за забавление — упражнение 5 — упражнението предвижда затвърждаване на знанията 
на учениците относно мазилките, които се използват за външни покрития. В допълнение, 
игровият компонент допринася за интуитивното разбиране на материала.

Техники и методи за преподаване:

 работа в клас — традиционен и с използването на дигитални технологии (включи-
телно мозъчна атака (brainstorming), дискусия, въпроси и отговори)

 домашна работа (проектно-базирано обучение, традиционен подход, използване 
на дигитални технологии)

Практическа задача 1: Видове фасади

В офлайн режим (с използване на работния лист): на схемата са представени различни 
видове фасади, разпределени в три групи — 1) нетрадиционни, 2) стандартни и 3) според 
свойствата им. Помолете учениците да разгледат схемата и да запомнят колкото се може 
повече позиции. След две минути учениците следва да се опитат да попълнят празната схе-
ма от втората страница, като използват предоставения списък. Упражнението може да се 
повтори до правилното попълване на цялата схема.

В интерактивното упражнение учениците следва да разпределят дадените видове фасади 
по групи. Като подготовка към упражнението можете да им дадете да разгледат първата 
страница на работния лист. 

Подготовка и оборудване: работни листове, химикали, моливи. Уверете се, че всяка група 
разполага с поне 1 комплект работни листове. Компютър/мобилно устройство, интернет 
връзка, мултимедиен проектор.

 Практическа задача 1

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3PH4JnA 

Практическа задача 2: Обосновка за проектирането на фасадата на дадения обект от 
гледна точка на материала

Разпределете учениците в групи от 5-7 души и осигурете на всяка група по едно копие от 
работния лист. Предварително пригответе изображения на различни видове фасади. Мо-
жете да използвате изображенията от секциите „Основна информация по темата“ и „До-

https://bit.ly/3PH4JnA
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пълнителна информация” или други примери от Интернет. Също така, можете да помолите 
учениците да намерят в Интернет пример за фасада по техен вкус и след това да направят 
упражнението.

Работният лист съдържа следните характеристики на крайните покрития, които са важни 
при проектирането на фасада:  

 Цвят и разделение на фасадата спрямо сградата

 Решение за разминаванията с конструкцията

 Живот на фасадата

 Физични свойства на фасадата 

 Алтернативни решения за фасада

 Метод за поддръжка на съответната фасада 

Нека учениците си представят, че са архитекти или проектанти, които следва да защитят 
фасадата, която са проектирали, пред клиент/инвеститор. Всяка група следва да обсъди 
всяка характеристика на фасадата от изображението, което са получили, и да предста-
вят 1-2 аргумента в подкрепа на предимствата на дадената фасада (15-20 минути). След 
обсъждането по групи, представител на всяка група следва да защити дизайна на тях-
ната фасада пред класа като обоснове защо и по какъв начин тази фасада е подходящ 
избор.

Подготовка и оборудване: изображения на различни видове фасади, работен лист, хими-
кали, моливи. Уверете се, че всяка група разполага с поне 1 комплект работни листове. 
Компютър/мобилно устройство, интернет връзка, мултимедиен проектор.

 Практическа задача 2

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да изтеглите ра-
ботен лист

https://me-qr.com/AnNra1 

Практическа задача 3: Оценка на предимствата и недостатъците на фасадата за даден 
обект

Разпределете учениците в групи от 5-7 души и осигурете на всяка група по едно копие от 
работния лист. Предварително пригответе изображения на различни видове фасади. Мо-
жете да използвате изображенията от секциите „Основна информация по темата“ и „До-
пълнителна информация” или други примери от Интернет. Също така, можете да помолите 
учениците да намерят в Интернет пример за фасада по техен вкус и след това да направят 
упражнението. 

https://me-qr.com/AnNra1
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Работният лист съдържа следните въпроси за обсъждане:  

 Плюсове на избраната фасада

 Минуси на избраната фасада 

 Какво трябва да се вземе под внимание при изпълнението на този вид фасада 

 Има ли рискове, които следва да бъдат отчетени при изпълнението на този вид 
фасада

Нека учениците си представят, че са архитекти или проектанти, които следва да защитят 
фасадата, която са проектирали, пред клиент/инвеститор. Всяка група следва да обсъди 
дадените въпроси по отношение на фасадата от изображението, което са получили, и да 
запишат идеите си с 1-2 изречения (15-20 минути). След обсъждането по групи, ученик от 
всяка група следва да представи резултатите от обсъжданията пред класа, като започне с 
най-важния аргумент в подкрепа на избора на дадено дизайнерско решение.

Подготовка и оборудване: изображения на различни видове фасади, работен лист, хими-
кали, моливи. Уверете се, че всяка група разполага с поне 1 комплект работни листове. 
Компютър/мобилно устройство, интернет връзка, мултимедиен проектор.

 Практическа задача 3

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да изтеглите ра-
ботен лист

https://me-qr.com/F4kIpX 

Практическа задача 4: Дизайн на фасада и обосновка на дизайна за дадена сграда

Подобно на упражнения 2 и 3, разпределете учениците по групи от 5-7 души и осигурете 
копие на работния лист за всяка група. Предварително пригответе изображения на различ-
ни видове фасади. Можете да използвате изображенията от секциите „Основна информа-
ция по темата“ и „Допълнителна информация” или други примери от Интернет. Също така, 
можете да помолите учениците да намерят в Интернет пример за фасада по техен вкус и 
след това да направят упражнението. 

Работният лист съдържа следните въпроси за обсъждане: 

 Защо тази фасада е подходяща за дадената сграда?

 Какво е искал да изрази архитектът с предложения вид фасада за дадения обект?

 Какво архитектът е решил за дадена сграда? 

 Представете списък с видове фасади, които могат да бъдат сметнати за алтерна-
тива

https://me-qr.com/F4kIpX
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 Как може проектираната фасада „да помогне“ на сградата?

 Как фасадата може да повлияе на околната среда? 

 Дайте примери, които са вдъхновили дадения дизайн

Нека учениците си представят, че са архитекти или проектанти, които следва да защитят 
фасадата, която са проектирали, пред клиент/инвеститор. Всяка група следва да обсъди 
дадените въпроси по отношение на фасадата от изображението, което са получили, и да 
запишат идеите си с 1-2 изречения (15-20 минути). След обсъждането по групи, ученик от 
всяка група следва да представи резултатите от обсъжданията пред класа.

Подготовка и оборудване: изображения на различни видове фасади, работен лист, хими-
кали, моливи. Уверете се, че всяка група разполага с поне 1 комплект работни листове. 
Компютър/мобилно устройство, интернет връзка, мултимедиен проектор.

 Практическа задача 4

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да изтеглите ра-
ботен лист

https://me-qr.com/NBidSe 

Практическа задача 5: Упражнението включва определяне видовете мазилки за външна 
употреба според свързващото вещество. В интерактивното упражнение учениците след-
ва да поставят вида мазилка в полето срещу съответното свързващо вещество. В офлайн 
режим (с използване на работния лист) учениците следва да свържат с линия понятията 
от лявата колона с тези от дясната. Втората страница на работния лист съдържа верните 
отговори.

 Практическа задача 5

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3Pvqve9 

 Самооценка /Тест

Тестът от 5 въпроса дава възможност за бърза проверка на усвоените знания както от уче-
ниците самостоятелно, така и от учителя. Викторината е предвидена само като онлайн дей-
ност.

https://me-qr.com/NBidSe
https://bit.ly/3Pvqve9
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Техники и методи за преподаване:

 работа в клас, групови дейности (мозъчна атака (brainstorming), дискусия)

 самостоятелна работа в клас (традиционен, с използване на дигитални техноло-
гии)

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Тест по темата Крайни покрития

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да направите те-
ста

https://me-qr.com/gcStI1 

1 . Кой материал НЕ се използва за фасади?

A) Камък

B) Дърво

C) Хартия => верен отговор

D) Метал

2 . Определете коя от следните характеристики НЕ е определяща при проектиране на 
фасада

A) Ниска топлоустойчивост на материала => верен отговор

B) Финансови възможности на инвеститора

C) Пожаробезопасност

D) Функционалност и комфорт на сградата

3 . Кой вид фасада НЕ използваме за семейни къщи?

A) Фасада с качващи се растения

B) “Novabrick” системата

C) Кинетична фасада => верен отговор

D) Фасади с фиброцимент

https://me-qr.com/gcStI1
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4 . Кое твърдение е вярно?

A) Фасадата е най-важната част от сградата

B) Фасадата разграничава конструкцията и я защитава от климатичните условия => верен 
отговор

C) Фасадата не влияе на топлинните свойства на сградата

D) Проектирането на фасадата е независимо от проектирането на другите елементи от 
сградата

5 . Кой тип фасада се определя като традиционна?

A) Вентилируема

B) Енергийно генерираща

C) С драскана външна мазилка => верен отговор

D) Стъклена 

 Допълнителна информация

В допълнение към теоретичната част на темата, в тази секция ще намерите 17 видеоклипа, 
които може да използвате както при представяне на новия материал на учениците, така и 
за затвърждаване на техните знания и при упражненията, изискващи оценка на различни 
видове фасади: 

A. Фестивал на светлините и сенките

B. Светлинно шоу, проект Креативни цветове

C. Public Media Art “WAVE” (Вълна) с анаморфна илюзия

D. Плаващи скулптури

E. “The Infinity Wall” (Безкрайна стена) в център за иновации Nexen

F. Видео стена в лобито на офиса на Salesforce

G. Интерактивна стена в корпоративен офис

H. Инсталация iSurround

I. Мулти-проекторна сензорна стая

J. Пет уникални дизайна на сгради с ефектна подвижна фасада

K. Пет вградени динамични фасади

L. Кинетична архитектура

M. Динамична архитектура, Въртяща се кула

N. Какво представляват “Кинетичните сгради”?
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O. Динамична фасада

P. “Био фасада”, реагираща на височината на слънцето над хоризонта

Q. Кинетична фасада “Океан”

Техники и методи за преподаване:

 прожекция в клас и дискусия (въпроси и отговори)

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Видеоклипове по темата Крайни покрития

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за достъп до видео-
съдържание

https://me-qr.com/LEbFFk 

 Резултати от ученето и оценяване

Резултатите от ученето описват знанията, уменията и компетентностите, които учениците 
следва да придобият след приключването на обучението по темата Крайни покрития. Те са 
фокусирани върху контекста и потенциалното прилагане на знанията и уменията, помагат 
на учениците да свържат наученото с конкретни ситуации и да разберат защо тези знания и 
умения ще им бъдат полезни. 

Очаквани резултати от ученето

Знания: 

Ученикът...

1. Обяснява значението и функциите на фасадата в една сграда

2. Познава и може да изброи различни видове фасади

3. Познава и може да изброи различните видове материали, използвани за фасадни обли-
цовки

4. Запознат е с предимствата и недостатъците на различните видове фасади и материали

5. Познава елементите, които трябва да се вземат предвид при проектирането на една фа-
сада

6. Разграничава основните компоненти, свойства и предимства на екстериорните покрития

https://me-qr.com/LEbFFk
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Умения: 

Ученикът може да… 

1. Проектира композиция за фасадна облицовка

2. Оцени правилността на дизайна на фасадата

3. Обоснове дизайна на фасадата на дадения обект според използваните материали

4. Оцени и обясни предимствата и недостатъците на фасадата в дадена сграда

Компетентности: 

Ученикът...

1. Проектира фасада, подходяща за определен тип сграда в конкретна среда

2. Избира на материали, подходящи за определен тип сграда в конкретна среда

3. Избира между различни видове мазилки за фасадно покритие

4. Обяснява на значението на енергоспестяването и въздействието върху околната среда в 
контекста на избора на дизайн на фасадата

5. Обосновава избора на дизайн на фасадата във връзка с околната среда, себеизразяване-
то на автора и предназначението на сградата

Форми и методи за оценяване 

Резултатите от ученето служат и за основа при оценяването: критериите за оценка следва 
да бъдат формулирани така, че да измерват степента на усвояване на дадено умение или 
знание от ученика.

В рамките на този курс, възможните форми за оценяване са:

 Самооценка

 Обратна връзка от съученици

 Индивидуално оценяване (от учителя)

Насоки при самооценка и обратна връзка към съученик. Стъпки:

 Обсъдете с учениците си целите на обучението и планирайте необходимите дейст-
вия за постигането на тези цели

 Помогнете на учениците да разберат очакваните резултати от ученето и как те от-
говарят на поставените цели

 Определете измерими критерии за оценяване заедно с учениците

 Демонстрирайте как да се прилагат дефинираните критерии

 Направете базово обучение по оценяване на съученици

 Дайте на учениците си Вашата обратна връзка относно самооценяването или оце-
няването на съученик



Учебен предмет (в кой учебен предмет е подходящо да се въведе темата)

Австрия България Словакия Турция

Сградостроител-
ство

Строителни 
материали 
(вкл. учебна 
практика)

Технология 
на строителните 
процеси

Организация на 
строителството

Строителни 
материали

Изпитване 
на строителни 
материали

Сградостроител-
ство

Производствена 
практика

Клас/година на обучение

Австрия България Словакия Турция

През целия курс 
на обучение
9-13 клас
(1-5 уч. г.)

11-12 клас
(4-5 уч. г.)

10 клас
(1 уч. г.)

Теория: 11 клас
(3 уч. г.)

Практика: Клас 12
(4 уч. г.)

Брой учебни часове (колко урока са необходими за покриването на тази тема)

2 теория + 4 упражнения и практически задачи

 Основни методически насоки

Предложените обучителни материали представляват готов за използване комплект. 
Учителят може да избере дали да ги използва в пакет, или поотделно. Всички компоненти 
са подходящи за самостоятелна работа или под формата на групова дейност както в клас, 
така и при домашна подготовка.

ЗАМАЗКИ
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Подготовка и оборудване:

 Дигитален инструментариум => компютър/мобилно устройство, интернет връзка, 
мултимедиен проектор (при работа в клас)

 Офлайн режим => работни листове, чисти листове/тетрадка, химикал, молив

 Работилница => стандартно оборудване и инструменти, необходими за работа в 
работилница/лаборатория при обучение в областта на строителството

NB! За някои практически упражнения е възможно да бъдат необходими специ-
ално оборудване, инструменти или материали

 Темата в резюме

Видовете замазки се разделят в зависимост от състава на материалите, с които се правят, 
основата, върху която се поставят, и начина на полагане.

Въпроси за проучване: Кои са основните характеристики на замазките? Какво следва за се 
отчита при полагането на замазка? Какви инструменти и материали са необходими? Какви 
са предимствата на саморазливните замазки?

Темата ще обобщи знанията за технологията на приготвяне и употреба на разтвори за за-
мазки чрез теоретични материали и практически задания.

Теоретичната част е разработена в четири отделни подтеми. Материалите могат да се 
ползват както от учителите, така и от учениците и са разработени с оглед предоставяне на 
пълна и подробна информация по темата Замазки.

Техники и методи за преподаване:

 Подгответе собствена презентация въз основа на предоставената информация по 
темата (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Групова дейност: прочетете материалите по темата заедно с учениците в клас (тра-
диционен, с използване на дигитални технологии)

 Помолете учениците да се запознаят с материалите у дома като част от подготов-
ката за следващия час (обърната класна стая)

 Помолете отделни ученици да подготвят презентация по темата и я представят в 
клас (обърната класна стая + самостоятелна работа)



90 91
МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО 

НА ДИГИТАЛНИЯ ИНСТРУМЕНТАРИУМ BEE-VET

Вижте синтезираната информация по темата

Теоретичната част по темата За-
мазки е разработена в четири от-
делни подтеми.

Последвайте връзката за достъп 
онлайн или сканирайте QR кода 
за да изтеглите готовите работни 
листове

 https://bit.ly/3RY3h1R 

https://bit.ly/3RWuimm

https://bit.ly/3b1CcKF

https://bit.ly/3z26e96 

 Термини и определения

Ламиниран паркет — плочи от дървени влакна и частици, облепени с хартия/фурнир и по-
крити със синтетична смола. Текстурата им имитира дървесина, керамични плочи и др.

Вискозитет — „гъстота“ или съпротивление при изливане на течността

Грунд — подобрява сцеплението между твърда повърхност и течно покритие (боя, лак, ма-
зилка, замазка и др.)

Маламашка — инструмент, който се използва за нанасяне и разпределение на различни 
строителни разтвори по стени, тавани и подове

Керамзит — получава се от глина, която при изпичане експандира. Използва се за добавъ-
чен материал, по-лек от кварцовия пясък

Експандиран полистирен — стиропор, използван най-често като топлоизолация на стени и 
тавани

Адхезия — сцепление между две повърхности на разнородни твърди или течни вещества

Погледнете и 5-езиковия терминологичен речник, съдържащ най-използваните думи от 
темите

https://bit.ly/3RY3h1R
https://bit.ly/3RWuimm
https://bit.ly/3b1CcKF
https://bit.ly/3z26e96
https://beevet.eu/bg/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B1%D0%B3/
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 Практически упражнения

Практическите задачи и упражнения по темата Замазки предвиждат различни форми на 
работа както по групи, така и самостоятелно. Упражненията ще стимулират активното учас-
тие на учениците, както и ще им позволят да приложат вече придобити знания и умения 
— например по математика. Взаимодействието и сътрудничеството ще насърчат учениците 
да се включат активно в дейностите, ще им позволят да разберат темата и взаимовръзките 
между отделните понятия в дълбочина и в крайна сметка ще повишат интереса на учени-
ците към темата.

Според вида им, практическите задачи могат да бъдат разделени на следните групи:

Кът за забавление — упражнения 1, 2 и 5 — задачите ще позволят на учениците по забавен 
начин да разберат понятията и да направят логическите връзки по между им. Упражнения-
та може де се използват както за преподаване на нов материал, така и за затвърждаване на 
знанията на учениците.

Мисловна карта — упражнения 3 и 4 — дейностите са най-подходящи за обсъждане 
(brainstorming) с целия клас или по групи. В допълнение, игровият компонент допринася за 
интуитивното разбиране на материала. 

Малко математика — упражнение 6 — предложените задачи ще спомогнат по-доброто раз-
биране и ще задълбочат знанията на учениците за приготвянето на разтвори за замазки и 
техните ключови характеристики. Упражнението е подходящо за затвърждаване на придо-
битите знания.

Млад изследовател — упражнения 7 и 8. Упражненията ще позволят на учениците да раз-
вият умения за извършване на проучване и да прилагат теоретичните знания на практика. 

Техники и методи за преподаване:

 работа в клас — традиционен и с използването на дигитални технологии (включи-
телно мозъчна атака (brainstorming), дискусия, въпроси и отговори)

 самостоятелна работа в клас с използване на дигитални технологии

 домашна работа (проучване/проектно-базирано обучение; традиционен, с из-
ползване на дигитални технологии)

Практическа задача 1: Дадени са 5 твърдения. Във всяко изречение учениците следва да 
направят избор между две понятия, така че твърдението да бъде вярно. В интерактивното 
упражнение учениците следва да поставят правилната дума на празното място в изрече-
нието. В офлайн режим (с използване на работния лист) — помолете ги да задраскат непра-
вилната според тях дума. Втората страница на работния лист съдържа верните отговори.
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 Практическа задача 1

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3cD9twi 

Практическа задача 2: Упражнението дава възможност за бърза проверка на знанията на 
учениците относно качествата на замазките, които са от най-голямо значение за влагането 
им в строителството. Както в онлайн варианта, така и в работния лист, учениците следва да 
изберат правилния от 3-те отговора на поставения въпрос. Втората страница на работния 
лист съдържа верния отговор.

 Практическа задача 2

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3PyzOKm 

Практическа задача 3: Упражнението е предназначено за запаметяване на правилната по-
следователност на етапите при полагане на циментова замазка. В интерактивното упраж-
нение учениците следва да поставят номерата в полетата срещу съответния етап. В офлайн 
режим (с използване на работния лист) помолете учениците да номерират етапите в списъ-
ка. Втората страница на работния лист съдържа верните отговори.

 Практическа задача 3

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3RXJ2Bx 

Практическа задача 4: Целта на упражнението е учениците да запомнят свойствата на два-
та основни видове замазки — традиционни и саморазливни. Учениците следва да разпреде-
лят свойствата от дадения списък в две групи. Препоръчваме упражнението да се прави в 
клас във формата на мозъчна атака (brainstorming), без значение дали ще бъде онлайн или 
офлайн. Втората страница на работния лист съдържа верните отговори.

 Практическа задача 4

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3cD9DUq 

https://bit.ly/3cD9twi
https://bit.ly/3PyzOKm
https://bit.ly/3RXJ2Bx
https://bit.ly/3cD9DUq
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Практическа задача 5: Даденото упражнение ще научи учениците да разпознават инстру-
ментите, които се използват за полагане на замазки. В интерактивното упражнение учени-
ците следва да поставят изображението на инструмента в полето срещу наименованието 
му. В офлайн режим, помолете учениците да впишат наименованията на инструментите на 
съответното място в работния лист. Втората страница на работния лист съдържа верните 
отговори. В офлайн режим (с използване на работния лист) препоръчваме да отпечатате 
работните листове цветно.

 Практическа задача 5

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3OABstI 

Практическа задача 6: Упражнението включва решаването на две взаимосвързани задачи: 
1) изчисляване на обемната плътност на циментовата замазка при проба с кубична форма, 
размери 5х5х5 cm и маса 125 g; и 2) изчисляване на якостта на натиск на пробата при даде-
на натискова сила, която разрушава пробата от 37,5 kN. Втората страница на работния лист 
съдържа решенията и верните отговори.

 Практическа задача 6

Последвайте връзката за да ви-
дите заданието онлайн или ска-
нирайте QR кода за да изтеглите 
работен лист

https://bit.ly/3OzmCDI 

Практическа задача 7: Упражнението включва проучване на добавките, използвани за по-
добряване на качеството на замазките. Упражнението ще развие уменията на учениците за 
провеждане на обучение чрез използване на различни източници на информация и пред-
ставяне на резултатите пред съученици. Проучването може да се изпълни както самостоя-
телно от всеки ученик, така и в малки групи.

 Практическа задача 7

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да изтеглите ра-
ботен лист

https://me-qr.com/RGOwI2 

https://bit.ly/3OABstI
https://bit.ly/3OzmCDI
https://me-qr.com/RGOwI2
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Практическа задача 8: Упражнението включва набор от дейности, подходящи за изпълне-
ние в работилница/лаборатория. В началото на урока инструктирайте учениците за пра-
вилата за здравословни и безопасни условия на труд и контролирайте спазването им по 
време на работа. Упражнението дава възможност на учениците да усъвършенстват практи-
ческите си умения и да затвърдят вече усвоените знания по темата.

 Практическа задача 8

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да изтеглите ра-
ботен лист

https://me-qr.com/YtxnVq 

 Самооценка

Секцията за самооценка по тази тема включва два типа дейности: тест и въпроси за само-
оценка.

 Тест

Тестът от 5 въпроса дава възможност за бърза проверка на усвоените знания както от уче-
ниците самостоятелно, така и от учителя. Викторината е предвидена само като онлайн дей-
ност.

Техники и методи за преподаване:

 работа в клас, групови дейности (мозъчна атака (brainstorming), дискусия)

 самостоятелна работа в клас (традиционен, с използване на дигитални техноло-
гии)

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Тест по темата Замазки

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да направите те-
ста

https://me-qr.com/myLMbx 

https://me-qr.com/YtxnVq
https://me-qr.com/myLMbx
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1 . Замазките се разделят на различни видове според (посочете ГРЕШНОТО твърдение):

A) Основата, върху която се поставят

B) Цвета на крайния резултат => верен отговор

C) Състава на материалите, с които се правят

D) Начина на полагане

2 . Единствената замазка, която се приготвя без вода, е…

A) Асфалтова замазка => верен отговор

B) Замазка на циментова основа

C) Анхидритна замазка

D) Магнезиева замазка

3 . Свързващото вещество в традиционните замазки е:

A) Керамзит

B) Кварцов пясък

C) Портландцимент => верен отговор

D) Дребнозърнест чакъл

4 . Посочете ВЯРНОТО твърдение: Саморазливните смеси…

A) … не се отличават с голяма пластичност

B) … нямат качествата на традиционните замазки

C) … съхнат значително по-бавно от традиционните замазки

D) … се разтичат под въздействие на собственото си тегло, запълвайки всички вдлъбнатини 
и създават равна и здрава повърхност => верен отговор

5 . Кое от изброените не се използва при полагане на замазка?

A) Маламашка

B) Пистолет => верен отговор

C) Пореста маламашка

D) Уплътнителна лента

E) Иглен валяк

F) Ракел

G) Мастар

H) Обувки с шипове
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 Въпроси за самооценка

Към темата са разработени седем въпроса за затвърждаване на придобитите знания. Въ-
просите са подходящи и за задълбочаване на познанията на учениците.

 Въпроси за самооценка по темата Замазки

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да видите и отго-
ворите на въпросите

https://me-qr.com/N5lAbX 

 Допълнителна информация

В тази секция ще намерите 4 видеоклипа с демонстрация на полагането на замазки: 

A. Циментова замазка 

B. Бързосвързваща циментова замазка

C. Полагане на подова замазка

D. Полагане на саморазливна замазка

Техники и методи за преподаване:

 прожекция в клас и дискусия (въпроси и отговори)

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Видеоклипове по темата Замазки

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за достъп до видео-
съдържание

https://me-qr.com/X40M8M 

https://me-qr.com/N5lAbX
https://me-qr.com/X40M8M
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 Резултати от ученето и оценяване

Резултатите от ученето описват знанията, уменията и компетентностите, които се очаква 
учениците да придобият след приключването на обучението по темата Замазки. Те са фо-
кусирани върху контекста и потенциалното прилагане на знанията и уменията, помагат на 
учениците да свържат наученото с конкретни ситуации и да разберат защо тези знания и 
умения ще им бъдат полезни. 

Очаквани резултати от ученето

Знания: 

Ученикът...

1. Познава основните видове замазки

2. Разграничава различни видове разтвори според свързващото вещество и състава на 
сместа

3. Познава основните типове повърхности за нанасяне на хоросан и елементи на замазката

4. Познава свойствата на разтворите, които определят тяхното приложение

Умения: 

Ученикът може да… 

1. Идентифицира и обяснява основните предимства и недостатъци на различните видове 
замазки в зависимост от местоположението им

2. Идентифицира и обяснява предимствата и недостатъците на различните видове замазки 
в зависимост от тяхното покритие

3. Идентифицира и обяснява предимства и недостатъци на различните видове замазки в 
зависимост от условията, при които ще се полагат

4. Определя характеристиките на замазките чрез тестване на основните им свойства

5. Полага традиционни и саморазливни замазки върху различни видове повърхности

6. Установява адхезията на проба от замазка

Компетентности: 

Ученикът може да…

1. Определя и тества механичните, физичните и химичните свойства на строителните за-
мазки

2. Избира и полага различни видове замазки и познава правилата за тяхното съхранение

3. Работи с техническа и справочна литература
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4. Задава състава на сместа за замазка

5. Работи в екип с други учащи

6. Следва инструкциите на преподавателя

Форми и методи за оценяване 

Резултатите от ученето служат и за основа при оценяването: критериите за оценка следва 
да бъдат формулирани така, че да измерват степента на усвояване на дадено умение или 
знание от ученика.

В рамките на този курс, възможните форми за оценяване са:

 Самооценка

 Обратна връзка от съученици

 Индивидуално оценяване (от учителя)

Насоки при самооценка и обратна връзка към съученик. Стъпки:

 Обсъдете с учениците си целите на обучението и планирайте необходимите дейст-
вия за постигането на тези цели

 Помогнете на учениците да разберат очакваните резултати от ученето и как те от-
говарят на поставените цели

 Определете измерими критерии за оценяване заедно с учениците

 Демонстрирайте как да се прилагат дефинираните критерии

 Направете базово обучение по оценяване на съученици

 Дайте на учениците си Вашата обратна връзка относно самооценяването или оце-
няването на съученик



Учебен предмет (в кой учебен предмет е подходящо да се въведе темата)

Австрия България Словакия Турция

Сградостроител-
ство*

Сградостроител-
ство

Строителни 
материали

Технология 
на строителните 
процеси

Сградостроител-
ство*

Сградостроител-
ство

Производствена 
практика

*Към момента темата не е част от учебната програма по предмета

Клас/година на обучение

Австрия България Словакия Турция

През целия курс на 
обучение
9-13 клас
(1-5 уч. г.)

11 клас
(4 уч. г.)

10 клас
(1 уч. г.)

Теория: 11 клас
(3 уч. г.)

Практика: 12 клас
(4 уч. г.)

Брой учебни часове (колко урока са необходими за покриването на тази тема)

2 теория + 2 упражнения и практически задачи

 Основни методически насоки

Предложените обучителни материали представляват готов за използване комплект. Учи-
телят може да избере дали да ги използва в пакет, или поотделно. Всички компоненти са 
подходящи за самостоятелна работа или под формата на групова дейност както в клас, така 
и при домашна подготовка.

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
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Подготовка и оборудване:

 Дигитален инструментариум => компютър/мобилно устройство, интернет връзка, 
мултимедиен проектор (при работа в клас)

 Офлайн режим => работни листове, чисти листове/тетрадка, химикал, молив

 Работилница => стандартно оборудване и инструменти, необходими за работа в 
работилница/лаборатория при обучение в областта на строителството

 Темата в резюме

Хидроизолацията предотвратява евентуални щети от действието на вода или влага върху 
сградата, осигурявайки ѝ дълъг живот, комфортна и безопасна среда. Навлизането на вода 
към конструкцията намалява носимоспособността ѝ, като предизвиква корозия на арми-
ровката и/или бетона. Освен това, пропускането на вода през конструкцията създава риск 
от развитие на микроорганизми. 

Въпроси за проучване: Какви са предимствата на хидроизолацията? Какви типове хидрои-
золационни материали се използват и как се прилагат те?

Теоретичната част е разработена в четири отделни подтеми. Материалите могат да се 
ползват както от учителите, така и от учениците и са разработени с оглед предоставяне на 
пълна и подробна информация по темата Хидроизолации.

Техники и методи за преподаване:

 Подгответе собствена презентация въз основа на предоставената информация по 
темата (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Групова дейност: прочетете материалите по темата заедно с учениците в клас (тра-
диционен, с използване на дигитални технологии)

 Помолете учениците да се запознаят с материалите у дома като част от подготов-
ката за следващия час (обърната класна стая)

 Помолете отделни ученици да подготвят презентация по темата и я представят в 
клас (обърната класна стая + самостоятелна работа)
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Вижте синтезираната информация по темата

Теоретичната част по темата Хи-
дроизолации е разработена в че-
тири отделни подтеми.

Последвайте връзката за достъп 
онлайн или сканирайте QR кода 
за да изтеглите готовите работни 
листове

https://bit.ly/3aZP57Y

https://bit.ly/3J92Xth 

https://bit.ly/3z6iLIL 

https://bit.ly/3b5MBVB  

 Термини и определения

Вискозитет — вътрешно триене във флуидите

Композит — материал, създаден с два или повече компонента с различни физически и хи-
мически свойства

Хидрофобност — молекулни свойства, които карат материал да избягва вода

Полимер — големи молекули, които се оформят при свързването на много атоми един с 
друг

Диелектрик — материя, която няма свободни електрони, които да пренасят електричество; 
има нулева или много ниска електропроводимост

Погледнете и 5-езиковия терминологичен речник, съдържащ най-използваните думи от 
темите

 Практически упражнения

Практическите задачи в темата Хидроизолации са повече подходящи за работа по групи. 
Разделете учениците на групи от 5-7 ученика и ги помолете да направят упражненията. 
След като приключат с едно задание/упражнение, групата продължава със следващото. 
Ефективното използване на времето, взаимодействието и сътрудничеството ще насърчат 
учениците да се включат активно в дейностите, ще им позволят да разберат темата и взаи-

https://bit.ly/3aZP57Y
https://bit.ly/3J92Xth
https://bit.ly/3z6iLIL
https://bit.ly/3b5MBVB
https://beevet.eu/bg/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B1%D0%B3/
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мовръзките между отделните понятия в дълбочина и в крайна сметка ще повишат интереса 
на учениците към темата. Въвеждането на съревнование между групите може да послужи 
като допълнителен мотивиращ фактор. 

Всички упражнения по темата могат да бъдат използвани както за въвеждане на нов мате-
риал, така и за затвърждаване на вече придобитите знания.

Според вида им, практическите задачи могат да бъдат разделени на следните групи:

Кът за забавление — упражнения 1, 3 и 5 — дейностите ще позволят на учениците да запом-
нят и да могат да идентифицират различни елементи и материали, използвани при хидро-
изолирането. 

Мисловна карта — упражнения 2 и 4 — упражненията предвиждат разбиране и системати-
зиране на редица понятия, илюстриращи негативното влияние на водата и влагата върху 
сградата. Дейностите спомагат за по-доброто разбиране на значението на хидроизолация-
та в конструкцията на сградите.

Техники и методи за преподаване:

 работа в клас — традиционен и с използването на дигитални технологии (включи-
телно мозъчна атака (brainstorming), дискусия, въпроси и отговори)

Практическа задача 1: Дадена е схема на детайл на ново изпълнение на хидроизолация и 
топлоизолация при единичен (топъл) плосък покрив. В интерактивното упражнение учени-
ците следва да свържат дадените наименования с местата им на чертежа. В офлайн режим 
(с използване на работния лист) помолете учениците да номерират понятията в приложения 
списък съгласно схемата. Втората страница на работния лист съдържа верните отговори.

 Практическа задача 1

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3ooXxkj 

Практическа задача 2: Работа с таблица 

Колоните в дадената таблица съдържат 4 начина, по които водата въздейства върху кон-
струкциите, а в редовете са изброени отделните конструктивни елементи (покриви, осно-
ви, балкони и т. н.). Учениците следва да обсъдят и отбележат в таблицата по какъв начин 
може да бъде засегнат даден елемент от конструкцията, след което да сравнят отговорите 
си с другите групи. Втората страница на работния лист съдържа верните отговори.

Подготовка и оборудване: работни листове (уверете се, че всяка група разполага с поне 1 
комплект), химикали, моливи.

https://bit.ly/3ooXxkj
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 Практическа задача 2

Последвайте връзката за да ви-
дите заданието онлайн или ска-
нирайте QR кода за да изтеглите 
работен лист

https://bit.ly/3cDxHGI 

Практическа задача 3: Дадена е схема на детайл на двоен (студен) плосък покрив в зоната 
на водоприемник при хидроизолационна система на база на битумно-полимерни мушами. 
В интерактивното упражнение учениците следва да свържат дадените наименования с мес-
тата им на чертежа. В офлайн режим (с използване на работния лист) помолете учениците 
да номерират понятията в приложения списък съгласно схемата. Втората страница на ра-
ботния лист съдържа верните отговори.

 Практическа задача 3

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3PJt38w 

Практическа задача 4: Дейността включва обсъждане/мозъчна атака (brainstorming) върху 
щетите, причинени от корозия на сгради, изобразени на схемата. Упражнението е подходя-
що за изпълнение по малки групи или във формата на дискусия с целия клас.

Подготовка и оборудване: работни листове, химикали, моливи, компютър/мобилно устрой-
ство, интернет връзка, мултимедиен проектор. В офлайн режим препоръчваме да отпечата-
те работните листове цветно.

 Практическа задача 4

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да изтеглите ра-
ботен лист

https://me-qr.com/mVQ3vd 

Практическа задача 5: Учениците следва да намерят 10 наименования на хидроизолацион-
ни материали, които са скрити в игрословицата. В интерактивното упражнение позициите 
на термините се променят при всяко ново влизане в упражнението, което го прави подхо-
дящо за запаметяване на видовете материали чрез повторение. Силно препоръчително е 
упражнението да се изпълнява онлайн. 

https://bit.ly/3cDxHGI
https://bit.ly/3PJt38w
https://me-qr.com/mVQ3vd
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В работния лист наименованията са скрити в мрежата. Втората страница съдържа верните 
отговори.

 Практическа задача 5

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3J43Hjb 

 Самооценка /Тест

Тестът от 5 въпроса дава възможност за бърза проверка на усвоените знания както от уче-
ниците самостоятелно, така и от учителя. Викторината е предвидена само като онлайн дей-
ност.

Техники и методи за преподаване:

 работа в клас, групови дейности (мозъчна атака (brainstorming), дискусия)

 самостоятелна работа в клас (традиционен, с използване на дигитални техноло-
гии)

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Тест по темата Хидроизолации

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да направите те-
ста

https://me-qr.com/iFgOP9 

1 . Каква е основната функция на хидроизолацията?

A) Защита на сградата срещу влиянието на водата => верен отговор

B) Защита на сградата от външни фактори 

C) Защита на сградата от топлина

D) За да се избегне смесването на топла и студена вода

https://bit.ly/3J43Hjb
https://me-qr.com/iFgOP9
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2 . Кое от следните НЕ е материал, използван за хидроизолация?

A) Каменна вата => верен отговор

B) Полиуретанови материали

C) Полимер-битумни хидроизолационни продукти

D) Циментови материали

3 . Кое от следните НЕ е предимство на хидроизолацията?

A) Предотвратява корозията на армировката 

B) Позволява на водата да губи енергия докато преминава от една среда в друга => верен 
отговор

C) Предотвратява появата на мухъл и плесен

D) Увеличава дълготрайността на сградата

4 . Кое от следните е хидроизолационен материал на базата на цимент?

A) Циментова полиуретанова мембрана

B) Стъклена вата 

C) Циментов материал, който кристализира => верен отговор

D) Циментова пемза 

5 . Кое от следните НЕ е предимство на хидроизолацията с химически добавки?

A) Увеличава качеството на бетона

B) Осигурява хидроизолация в бетона

C) Осигурява нужните свойства на бетона

D) Прави продукцията на бетоновия елемент трудна за изготвяне => верен отговор

 Допълнителна информация

В тази секция ще намерите 5 видеоклипа с демонстрации на хидроизолационни работи в 
различни условия и с използването на разнообразни материали: 

A. Хидроизолация на баня

B. Ето как се прави хидроизолация

C. Хидроизолация на тераса с плочки

D. Какво привлече вниманието ми при обследване на хидроизолацията на мазе?

E. Хидроизолационни продукти на циментова и акрилна основа
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Техники и методи за преподаване:

 прожекция в клас и дискусия (въпроси и отговори)

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Видеоклипове по темата Хидроизолации

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за достъп до видео-
съдържание

https://me-qr.com/1y1X1o 

 Резултати от ученето и оценяване

Резултатите от ученето описват знанията, уменията и компетентностите, които учениците 
следва да придобият след приключването на обучението по темата Хидроизолации. Те са 
фокусирани върху контекста и потенциалното прилагане на знанията и уменията, помагат 
на учениците да свържат наученото с конкретни ситуации и да разберат защо тези знания и 
умения ще им бъдат полезни. 

Очаквани резултати от ученето

Знания: 

Ученикът...

1. Определя хидроизолационните материали

2. Категоризира хидроизолационните материали според това къде се прилагат

3. Определя хидроизолационните покрития

4. Описва свойствата на хидроизолационните материали

5. Обяснява свойствата на хидроизолационните материали

6. Обяснява принципите на рязане и свързване на хидроизолационни материали

7. Познава съвременните хидроизолационни материали и може да обясни техните предим-
ства

Умения: 

Ученикът... 

1. Определя и избира хидроизолационния материал според размерите на съответната 
площ, Където ще се полага хидроизолацията

https://me-qr.com/1y1X1o
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2. Подготвя лепилния материал на хидроизолационния материал

3. Извършва процеса на полагане, като обръща внимание на съотношението на припокри-
ване в хидроизолационните материали според начина на полагане

Компетентности: 

Ученикът...

1. Обяснява негативните последици на влагата върху сградите

2. Обосновава важността на хидроизолационните системи

3. Работи в екип с други учащи

4. Следва инструкциите на преподавателя

Форми и методи за оценяване 

Резултатите от ученето служат и за основа при оценяването: критериите за оценка следва 
да бъдат формулирани така, че да измерват степента на усвояване на дадено умение или 
знание от ученика.

В рамките на този курс, възможните форми за оценяване са:

 Самооценка

 Обратна връзка от съученици

 Индивидуално оценяване (от учителя)

Насоки при самооценка и обратна връзка към съученик. Стъпки:

 Обсъдете с учениците си целите на обучението и планирайте необходимите дейст-
вия за постигането на тези цели

 Помогнете на учениците да разберат очакваните резултати от ученето и как те от-
говарят на поставените цели

 Определете измерими критерии за оценяване заедно с учениците

 Демонстрирайте как да се прилагат дефинираните критерии

 Направете базово обучение по оценяване на съученици

 Дайте на учениците си Вашата обратна връзка относно самооценяването или оце-
няването на съученик



Учебен предмет (в кой учебен предмет е подходящо да се въведе темата)

Австрия България Словакия Турция

Сградостроител-
ство

Сградостроител-
ство

Строителни 
материали

Технология 
на строителните 
процеси

Сградостроител-
ство

Строителни 
материали

Изпитване 
на строителни 
материали

Сградостроител-
ство

Производствена 
практика

Клас/година на обучение

Австрия България Словакия Турция

През целия курс на 
обучение
9-13 клас
(1-5 уч. г.)

9-11 клас
(2-4 уч. г.)

Теория: 10 клас
(1 уч. г.)

Практика: 11-13 
клас (2-4 уч. г.)

Теория: 10-11 клас
(2-3 уч. г.)

Практика: 12 клас
(4 уч. г.)

Брой учебни часове (колко урока са необходими за покриването на тази тема)

2 теория + 2 упражнения и практически задачи

 Основни методически насоки

Предложените обучителни материали представляват готов за използване комплект. Учи-
телят може да избере дали да ги използва в пакет, или поотделно. Всички компоненти са 
подходящи за самостоятелна работа или под формата на групова дейност както в клас, така 
и при домашна подготовка.

ЗИДАРСКИ РАЗТВОРИ
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Подготовка и оборудване:

 Дигитален инструментариум => компютър/мобилно устройство, интернет връзка, 
мултимедиен проектор (при работа в клас)

 Офлайн режим => работни листове, чисти листове/тетрадка, химикал, молив

 Работилница => стандартно оборудване и инструменти, необходими за работа в 
работилница/лаборатория при обучение в областта на строителството

 Темата в резюме

Разтворите за зидария се класифицират като обикновен разтвор, разтвор за тънък слой или 
разтвор с леки добавъчни материали. В състава на разтворите традиционно присъстват три 
компонента — свързващо вещество, пълнител (пясък) и вода. С напредване на технологиите 
в състава на разтворите присъстват и различни по вид хидравлични добавки, целящи подо-
бряване на определени свойства на разтвора.

Въпроси за проучване: Какви са видовете разтвори според свързващия материал и какви 
са техните характеристики? Как се различават визуално видовете разтвори според компо-
нентите им? Как се полага разтвор върху различни строителни материали и как се устано-
вява сцеплението с повърхността?

Теоретичната част по темата съдържа кратка, ясна и добре организирана информация за 
най-разпространените видове зидарски разтвори и техните свойства.

Теоретичната част е разработена в три отделни подтеми. Материалите могат да се ползват 
както от учителите, така и от учениците и са разработени с оглед предоставяне на пълна и 
подробна информация по темата Зидарски разтвори.

Техники и методи за преподаване:

 Подгответе собствена презентация въз основа на предоставената информация по 
темата (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Групова дейност: прочетете материалите по темата заедно с учениците в клас (тра-
диционен, с използване на дигитални технологии)

 Помолете учениците да се запознаят с материалите у дома като част от подготов-
ката за следващия час (обърната класна стая)

 Помолете отделни ученици да подготвят презентация по темата и я представят в 
клас (обърната класна стая + самостоятелна работа)
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Вижте синтезираната информация по темата

Теоретичната част по темата Зи-
дарски разтвори е разработена в 
три отделни подтеми.

Последвайте връзката за достъп 
онлайн или сканирайте QR кода 
за да изтеглите готовите работни 
листове

https://bit.ly/3z3hLVQ

https://bit.ly/3ouexpr

https://bit.ly/3BegPAK 

 Термини и определения

Свързващи вещества — вещества, които замесени с вода свързват, втвърдяват и запазват 
якостта си

Добавъчен материал — пълнители, които замесени с вода не свързват и не се втвърдяват. 
Това са инертни материали, които участват в състава на разтворите, с цел повишаване на 
якостта и устойчивостта им

Хидравлични добавки (минерални добавки) — не са свързващи вещества. Забъркани с 
вода, те не свързват и не се втвърдяват, но смлени и смесени със свързващо вещество и 
вода, те получават хидравлични свойства, т.е. свързват и втвърдяват бавно, както на въздух, 
така и под вода

Водосвързващо отношение — отношението между свързващото вещество и водата в раз-
твора

Обемно-смесъчно съотношение — съотношението между компонентите на разтвора, съ-
гласно техния обем

Консистенция — подвижност, гъвкавост на разтвора

Зърнометричен състав — съдържание на различни фракции частици в проба от пясък, в за-
висимост от масата им

Обемна плътност — масата в единица обем в естествено състояние на материала

Якост — способността на материалите да се съпротивляват на вътрешни напрежения, поро-
дени от външни натоварвания

Погледнете и 5-езиковия терминологичен речник, съдържащ най-използваните думи от 
темите

https://bit.ly/3z3hLVQ
https://bit.ly/3ouexpr
https://bit.ly/3BegPAK
https://beevet.eu/bg/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B1%D0%B3/
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 Практически упражнения

Практическите задачи и упражнения в тази тема са подходящи както за работа по групи, 
така и самостоятелно. Всички упражнения са подходящи и за преподаване на нов матери-
ал, и за затвърждаване на вече усвоени знания от учениците.

Според вида им, практическите задачи могат да бъдат разделени на следните групи:

Кът за забавление — упражнения 1, 2 и 3 — задачите ще помогнат на учениците да идентифи-
цират и запомнят различните видове зидарски разтвори, техните компоненти и свойства. 
Интерактивната версия на упражненията е особено препоръчителна, тъй като учениците 
усвояват нови знания по забавен начин. В допълнение, игровият компонент допринася за 
интуитивното разбиране на материала.

Малко математика — упражнение 4 — предложените задачи ще подпомогнат учениците да 
запомнят свойствата на зидарските разтвори и по-добре да разберат детайли от процеса 
за приготвянето им. Заданията ще стимулират активното участие на учениците, както и ще 
им позволят да приложат вече придобити знания и умения — например по математика.

Техники и методи за преподаване:

 работа в клас — традиционен и с използването на дигитални технологии (включи-
телно мозъчна атака (brainstorming), дискусия, въпроси и отговори)

 самостоятелна работа в клас с използване на дигитални технологии

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

Практическа задача 1: Учениците следва да разпределят дадените свързващи вещества 
в две групи — за разтвори с въздушно свързващо вещество и такива с хидравлично свърз-
ващо вещество. В интерактивното упражнение учениците следва да поставят термините в 
празните места към съответната група. В офлайн режим (с използване на работния лист) — 
помолете ги да отбележат съответния отговор в таблицата. Втората страница на работния 
лист съдържа верните отговори.

 Практическа задача 1

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3OpoOxG 

https://bit.ly/3OpoOxG
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Практическа задача 2: Заданието предполага свързването на дадена суровина за зидар-
ски разтвори със свойството, което тя осигурява. В интерактивното упражнение учениците 
следва да поставят наименованията на суровините в празните полета срещу съответното 
свойство. В офлайн режим (с използване на работния лист) термините са дадени в две ко-
лони. Учениците следва да свържат всеки термин от лявата колона със съответния му от 
дясната. Втората страница на работния лист съдържа верните отговори. 

 Практическа задача 2

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3POkFV5 

Практическа задача 3: В упражнението са дадени 10 вида зидарски разтвори. Учениците 
следва да ги разпределят в три групи според условието. В интерактивното упражнение 
учениците следва да поставят вида разтвори в празните места към съответната група. В 
офлайн режим (с използване на работния лист) — помолете ги да отбележат съответния от-
говор в таблицата. Втората страница на работния лист съдържа верните отговори.

 Практическа задача 3

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3PPJ4JR 

Практическа задача 4: В упражнението са дадени 4 задачи, които ще помогнат на учени-

ците да се научат как да изчисляват някои от характеристиките на разтворите за зидария — 
обемна плътност, якост на опън при огъване и др. Втората страница на работния лист 
съдържа решенията на задачите. Упражнението е по-подходящо за самостоятелна (работа 
в клас или домашна).

 Практическа задача 4

Последвайте връзката за да ви-
дите заданието онлайн или ска-
нирайте QR кода за да изтеглите 
работен лист

https://bit.ly/3PPTWr7 

https://bit.ly/3POkFV5
https://bit.ly/3PPJ4JR
https://bit.ly/3PPTWr7
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 Самооценка /Тест

Тестът от 8 въпроса дава възможност за бърза проверка на усвоените знания както от уче-
ниците самостоятелно, така и от учителя. Викторината е предвидена само като онлайн дей-
ност.

Техники и методи за преподаване:

 работа в клас, групови дейности (мозъчна атака (brainstorming), дискусия)

 самостоятелна работа в клас (традиционен, с използване на дигитални техноло-
гии)

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Тест по темата Зидарски разтвори

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да направите те-
ста

https://me-qr.com/HxYpCw 

1 . Кои са трите традиционни компонента на строителните разтвори?

A) Свързващо вещество — хидравлични добавки — вода 

B) Свързващо вещество — пълнител (пясък) — вода => верен отговор

C) Хидравлична добавка — пълнител (пясък) — вода

D) Свързващо вещество — пълнител (пясък) — хидравлична добавка

2 . Какво по вид свързващо вещество е гипсът?

A) Хидравлично свързващо вещество 

B) Въздушно свързващо вещество => верен отговор

C) Не е свързващо вещество

3 . Какво по вид свързващо вещество е портландциментът?

A) Хидравлично свързващо вещество => верен отговор

B) Въздушно свързващо вещество 

C) Не е свързващо вещество

https://me-qr.com/HxYpCw
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4 . Какво по вид свързващо вещество е шлаката?

A) Хидравлично свързващо вещество 

B) Въздушно свързващо вещество 

C) Не е свързващо вещество => верен отговор

5 . Какво означава записа 1:2,7 в контекста на строителните разтвори?

A) Съотношение между тегла и обеми на съставките на разтвора

B) Съотношение на обема на свързващото вещество към обема на пълнителя => верен 
отговор

C) Съотношение на масата на свързващото вещество към масата на пълнителя

D) Количество на разтвора 1:2,7 = 0,37 m3 

6 . Кои зидарски разтвори се наричат леки?

A) С маса до 1500 kg

B) С обемна плътност до 1500 kg/m³ => верен отговор

C) С обем до 1500 m³

7 . С какво е свързан терминът „консистенция“ на разтвор?

A) Плътност на разтвор

B) Подвижност на разтвор => верен отговор

C) Якост на разтвор

D) Терминът няма връзка с разтворите

8 . Какво означава записът М20 в контекста на зидарските разтвори?

A) Класа по якост на натиск => верен отговор

B) Класа по якост на опън при огъване

C) Обемната плътност

D) Фракцията на пълнителя

 Допълнителна информация

В тази секция ще намерите 4 видеоклипа с демонстрации на приготвянето, изпитването и 
прилагането на зидарски разтвори:

A. Зидарски разтвори

B. Приготвяне на лепилен разтвор
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C. Тестване на зидарски разтвори

D. Зидане на тухли

Техники и методи за преподаване:

 прожекция в клас и дискусия (въпроси и отговори)

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Видеоклипове по темата Зидарски разтвори

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за достъп до видео-
съдържание

https://me-qr.com/RSTxEM 

Бонус: към темата е предложена и презентация „Разтвори за зидарии“, която може да гле-
дате онлайн или да изтеглите и отпечатате.

 Презентация „Разтвори за зидарии“

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да видите пре-
зентацията

https://me-qr.com/1UxnAc

 Резултати от ученето и оценяване

Резултатите от ученето описват знанията, уменията и компетентностите, които учениците 
следва да придобият след приключването на обучението по темата Зидарски разтвори. 
Те са фокусирани върху контекста и потенциалното прилагане на знанията и уменията, по-
магат на учениците да свържат наученото с конкретни ситуации и да разберат защо тези 
знания и умения ще им бъдат полезни. 

https://me-qr.com/RSTxEM
https://me-qr.com/1UxnAc
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Очаквани резултати от ученето

Знания: 

Ученикът...

1. Познава и изброява основните видове зидарски разтвори

2. Разграничава видовете разтвори според свързващото вещество

3. Разграничава видовете разтвори според основните компоненти

4. Познава общите характеристики на решенията, които определят тяхното приложение

5. Познава най-разпространените видове основи за полагане на хоросан

Умения: 

Ученикът може да… 

1. Разграничава визуално разликата между различните типове разтвори в зависимост от 
техните компоненти

2. Установява характеристиките на разтворите за зидария чрез тестване на основните им 
свойства

3. Измерва и изчислява общите характеристики на зидарските разтвори - обемна плътност, 
консистенция, якост на опън при огъване, якост на натиск и др.

4. Полага разтвор върху различни строителни материали и установи сцеплението с повърх-
ността

Компетентности: 

Ученикът...

1. Идентифицира механичните, физичните и химичните свойства на строителните разтвори

2. Умее да подбира и прилага различни видове разтвори за зидария, съобразявайки се с 
правилата за тяхното съхранение

3. Работи с техническа и справочна литература

4. Прилага на приготвените разтвори върху керамични, бетонни и други видове строителни 
блокове

5. Изчислява състава и съотношението на компонентите в разтворите за зидария

6. Работи в екип с други учащи

7. Следва инструкциите на преподавателя
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Форми и методи за оценяване 

Резултатите от ученето служат и за основа при оценяването: критериите за оценка следва 
да бъдат формулирани така, че да измерват степента на усвояване на дадено умение или 
знание от ученика.

В рамките на този курс, възможните форми за оценяване са:

 Самооценка

 Обратна връзка от съученици

 Индивидуално оценяване (от учителя)

Насоки при самооценка и обратна връзка към съученик. Стъпки:

 Обсъдете с учениците си целите на обучението и планирайте необходимите дейст-
вия за постигането на тези цели

 Помогнете на учениците да разберат очакваните резултати от ученето и как те от-
говарят на поставените цели

 Определете измерими критерии за оценяване заедно с учениците

 Демонстрирайте как да се прилагат дефинираните критерии

 Направете базово обучение по оценяване на съученици

 Дайте на учениците си Вашата обратна връзка относно самооценяването или оце-
няването на съученик



Учебен предмет (в кой учебен предмет е подходящо да се въведе темата)

Австрия България Словакия Турция

Проектантска 
и строителна 
култура*

Строителни 
материали

Технология 
на строителните 
процеси

Градоустройство 
и архитектурно 
проектиране

Архитектура 
и интериорен 
дизайн

Производствена 
практика*

*Към момента темата не е част от учебната програма по предмета

Клас/година на обучение

Австрия България Словакия Турция

През целия курс на 
обучение
9-13 клас
(1-5 уч. г.)

9-12 клас
(2-5 уч. г.)

12-13 клас
(3-4 уч. г.)

12 клас
(4 уч. г.)

Брой учебни часове (колко урока са необходими за покриването на тази тема)

2 теория + 2 упражнения и практически задачи

 Основни методически насоки

Предложените обучителни материали представляват готов за използване комплект. Учи-
телят може да избере дали да ги използва в пакет, или поотделно. Всички компоненти са 
подходящи за самостоятелна работа или под формата на групова дейност както в клас, така 
и при домашна подготовка.

ПРОДУКТИ ЗА ГРАДИНИ 
И ЛАНДШАФТИ
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Подготовка и оборудване:

 Дигитален инструментариум => компютър/мобилно устройство, интернет връзка, 
мултимедиен проектор (при работа в клас)

 Офлайн режим => работни листове, чисти листове/тетрадка, химикал, молив

 Работилница => стандартно оборудване и инструменти, необходими за работа в 
работилница/лаборатория при обучение в областта на строителството

 Темата в резюме

Съдържанието на учебния материал дава разширени познания, свързани с основните стро-
ителни разтвори и настилки, свойствата им, начини за полагане, изпитване и правила за 
съхранение. Темата дава обобщена информация за технологията на приготвяне и употреба 
на разтвори за настилки. 

Въпроси за проучване: Какви са видовете екстериорни настилки? Какви са системите за 
дрениране? Кои са основните свойства на дренажните разтвори и лепила?

Теоретичната част е разработена в пет отделни подтеми. Материалите могат да се ползват 
както от учителите, така и от учениците и са разработени с оглед предоставяне на пълна и 
подробна информация относно съвременните продукти за градини и ландшафти.

Техники и методи за преподаване:

 Подгответе собствена презентация въз основа на предоставената информация по 
темата (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Групова дейност: прочетете материалите по темата заедно с учениците в клас (тра-
диционен, с използване на дигитални технологии)

 Помолете учениците да се запознаят с материалите у дома като част от подготов-
ката за следващия час (обърната класна стая)

 Помолете отделни ученици да подготвят презентация по темата и я представят в 
клас (обърната класна стая + самостоятелна работа)
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Вижте синтезираната информация по темата

Теоретичната част по темата Про-
дукти за градини и ландшафти е 
разработена в пет отделни подте-
ми.

Последвайте връзката за достъп 
онлайн или сканирайте QR кода 
за да изтеглите готовите работни 
листове

https://bit.ly/3ooRSuy

https://bit.ly/3IZRgFl

https://bit.ly/3z72h2W

https://bit.ly/3IZ0H7X

https://bit.ly/3cCRtCj 

 Термини и определения

Паваж — блокове в различни форми, размери и цветове, използвани за външна настилка

Карбонати — солите на въглеродната киселина

Фракция — група от частици със сходен произход, размер, форма, плътност

Дренаж — естествено или изкуствено отводняване на повърхностни или подпочвени води

Трамбоване — уплътняване и изравняване на повърхността на почва, пясък, баластра, бетон 
или настилка

Ъглошлайф — нарича се още „флекс“ — машина за рязане, оформяне и шлифоване на кера-
мика, бетон, скали, метали и др.

Погледнете и 5-езиковия терминологичен речник, съдържащ най-използваните думи от 
темите

https://bit.ly/3ooRSuy
https://bit.ly/3IZRgFl
https://bit.ly/3z72h2W
https://bit.ly/3IZ0H7X
https://bit.ly/3cCRtCj
https://beevet.eu/bg/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B1%D0%B3/
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 Практически упражнения

Практическите задачи и упражнения в темата Продукти за градини и ландшафти са подхо-
дящи както за работа по групи, така и самостоятелно. Разделете учениците на групи от 5-7 
души и ги помолете да направят упражненията. След като приключат с едно задание/упраж-
нение, групата продължава със следващото. Ефективното използване на времето, взаимо-
действието и сътрудничеството ще насърчат учениците да се включат активно в дейности-
те, ще им позволят да разберат темата и взаимовръзките между отделните понятия в дъл-
бочина и в крайна сметка ще повишат интереса на учениците към предмета. Въвеждането 
на съревнование между групите може да послужи като допълнителен мотивиращ фактор. 

Всички упражнения по темата могат да бъдат използвани както за въвеждане на нов мате-
риал, така и за затвърждаване на вече придобитите знания.

Според вида им, практическите задачи могат да бъдат разделени на следните групи:

Кът за забавление — упражнения 1, 2, 3, 4 и 6 — заданията ще позволят на учениците да запом-
нят и умеят да идентифицират различни видове настилки, методи и процеси за полагането 
им, както и кои рискове следва да бъдат отчитани. Интерактивната версия на упражненията 
е особено препоръчителна, тъй като учениците усвояват нови знания по забавен начин. В до-
пълнение, игровият компонент допринася за интуитивното разбиране на материала.

Малко математика — упражнение 5 — задачата ще позволи на учениците да упражнят уме-
нията си по математика, както и ще въведе нови понятия по темата.

Техники и методи за преподаване:

 работа в клас — традиционен и с използването на дигитални технологии (включи-
телно мозъчна атака (brainstorming), дискусия, въпроси и отговори)

 самостоятелна работа в клас с използване на дигитални технологии

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

Практическа задача 1: Дадени са 5 твърдения. Във всяко изречение учениците следва да 
направят избор между две понятия, така че твърдението да бъде вярно. В интерактивното 
упражнение учениците следва да поставят правилната дума на празното място в изрече-
нието. В офлайн режим (с използване на работния лист) — помолете ги да задраскат непра-
вилната според тях дума. Втората страница на работния лист съдържа верните отговори .

 Практическа задача 1

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3z7S7Ps 

https://bit.ly/3z7S7Ps
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Практическа задача 2: Упражнението е предназначено за запаметяване на правилната по-
следователност на етапите при полагане на външна настилка. В интерактивното упражне-
ние учениците следва да поставят етапите в полетата срещу съответното число. В офлайн 
режим (с използване на работния лист) помолете учениците да номерират етапите в списъ-
ка. Втората страница на работния лист съдържа верните отговори. В офлайн режим препо-
ръчваме да отпечатате работните листове цветно.

 Практическа задача 2

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3z6mxSs 

Практическа задача 3: На схемата е представен детайл за настилка от бетонови плочи с по-
казани отделните слоеве. В интерактивното упражнение учениците следва да свържат на-
именованията на слоевете със съответния елемент на схемата.  В офлайн режим (с използ-
ване на работния лист) — помолете ги да номерират наименованията от списъка съгласно 
схемата. Втората страница на работния лист съдържа верните отговори. В офлайн режим 
(с използване на работния лист) препоръчваме да отпечатате работните листове цветно.

 Практическа задача 3

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3b1O2V7 

Практическа задача 4: На схемата е представен детайл на „Зелен покрив“ с показани отдел-
ните слоеве. В интерактивното упражнение учениците следва да свържат наименованията 
на слоевете със съответния елемент на схемата. В офлайн режим (с използване на работния 
лист) — помолете ги да номерират наименованията от списъка съгласно схемата. Втората 
страница на работния лист съдържа верните отговори. В офлайн режим (с използване на 
работния лист) препоръчваме да отпечатате работните листове цветно. Упражнението е 
подходящо за правене на паралели между външните настилки и енергийно ефективна тех-
ника като „Зелен покрив“.

 Практическа задача 4

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3oK2DYN 

https://bit.ly/3z6mxSs
https://bit.ly/3b1O2V7
https://bit.ly/3oK2DYN
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Практическа задача 5: Задачата включва изчисляване на водопопиваемостта на проба бе-
тонно паве с размери 30х20х6 cm, при  маса на сухата проба 1,5 kg и маса във водонапито 
състояние 1,7 kg. Втората страница на работния лист съдържа решението. Упражнението е 
по-подходящо за самостоятелна работа (в клас или домашна). 

 Практическа задача 5

Последвайте връзката за да ви-
дите заданието онлайн или ска-
нирайте QR кода за да изтеглите 
работен лист

https://bit.ly/3cCXMWp 

Практическа задача 6: Учениците следва да свържат типа основа с вида опасност или про-
блем при полагане на екстериорна настилка. В интерактивното упражнение учениците 
следва да поставят фигурата с риска/проблема в празното място срещу съответния вид ос-
нова. В офлайн режим (с използване на работния лист) термините са дадени в две колони. 
Учениците следва да свържат всеки термин от лявата колона със съответния му от дясната. 
Втората страница на работния лист съдържа верните отговори.

 Практическа задача 6

Последвайте връзката за да ви-
дите заданието онлайн или ска-
нирайте QR кода за да изтеглите 
работен лист

https://bit.ly/3vdZHHr 

 Самооценка /Тест

Тестът от 5 въпроса дава възможност за бърза проверка на усвоените знания както от уче-
ниците самостоятелно, така и от учителя. Викторината е предвидена само като онлайн дей-
ност.

Техники и методи за преподаване:

 работа в клас, групови дейности (мозъчна атака (brainstorming), дискусия)

 самостоятелна работа в клас (традиционен, с използване на дигитални техноло-
гии)

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

https://bit.ly/3cCXMWp
https://bit.ly/3vdZHHr
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 Тест по темата Продукти за градини и ландшафти

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да направите те-
ста

https://me-qr.com/nHMlOC 

1 . От какъв строителен материал могат да бъдат изработени различните изделия за външ-
на настилка?

A) Стомана 

B) Каучук 

C) Бетон => верен отговор

D) Пластмаса

2 . Защо преди полагане на настилката върху основата, плочите се намокрят или потапят 
във вода?

A) За да не поемат водата от разтвора, с който ще се лепят => верен отговор

B) За по-добра мразоустойчивост 

C) За постигане на по-голяма якост на основата

D) За по-добро противодействие на кореновите системи

3 . Защо се трамбова настилката след полагането й?

A) За по-добра якост на опън

B) За по-добра и гладка повърхност на настилката 

C) За уплътняване и подобряване на връзката между настилката и основата => верен отговор

D) За подобряване на мразоустойчивостта 

4 . Кой вид разтвор е с най-висока якост на натиск и е подходящ за лепене на настилка, ако 
върху нея се очаква да се придвижват автомобили?

A) Гипсов 

B) Циментов => верен отговор

C) Варов 

D) Варо-циментов 

5 . Кое НЕ е от задължителните свойства на дренажния разтвор за настилка?

A) Мразоустойчивост

B) Висока водопропускливост 

C) Цвят => верен отговор

https://me-qr.com/nHMlOC
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 Допълнителна информация

Към тази тема има предложен един видеоклип, презентиращ бързосъхнеща суха смес за 
външно използване: 

A. Baumit NixMix SpeedFuge

Техники и методи за преподаване:

 прожекция в клас и дискусия (въпроси и отговори)

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Видеоклипове по темата Продукти за градини и ландшафти

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за достъп до видео-
съдържание

https://me-qr.com/shupFc 

 Резултати от ученето и оценяване

Резултатите от ученето описват знанията, уменията и компетентностите, които учениците 
следва да придобият след приключването на обучението по темата Продукти за градини 
и ландшафти. Те са фокусирани върху контекста и потенциалното прилагане на знанията и 
уменията, помагат на учениците да свържат наученото с конкретни ситуации и да разберат 
защо тези знания и умения ще им бъдат полезни. 

Очаквани резултати от ученето

Знания: 

Ученикът...

1. Познава основните типове разтвори за външна употреба

2. Разграничава видовете разтвори в зависимост от настилката, за която са предназначени

3. Познава основните видове външни настилки

4. Познава основните свойства и методи за приложение на разтвори за външна употреба

Умения: 

Ученикът може да… 

1. Идентифицира основните разлики между материалите и технологиите за полагане на 
външни настилки

https://me-qr.com/shupFc
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2. Полага външни настилки и фугира с подходяща смес

3. Нанася готовия разтвор върху подготвената основа

Компетентности: 

Ученикът...

1. Идентифицира и тества механичните, физичните и химичните свойства на разтворите за 
полагане на външни настилки

2. Избира и полага различни видове външни настилки

3. Работи с техническа и справочна литература

4. Работи в екип с други учащи

5. Следва инструкциите на преподавателя

Форми и методи за оценяване 

Резултатите от ученето служат и за основа при оценяването: критериите за оценка следва 
да бъдат формулирани така, че да измерват степента на усвояване на дадено умение или 
знание от ученика.

В рамките на този курс, възможните форми за оценяване са:

 Самооценка

 Обратна връзка от съученици

 Индивидуално оценяване (от учителя)

Насоки при самооценка и обратна връзка към съученик. Стъпки:

 Обсъдете с учениците си целите на обучението и планирайте необходимите дейст-
вия за постигането на тези цели

 Помогнете на учениците да разберат очакваните резултати от ученето и как те от-
говарят на поставените цели

 Определете измерими критерии за оценяване заедно с учениците

 Демонстрирайте как да се прилагат дефинираните критерии

 Направете базово обучение по оценяване на съученици

 Дайте на учениците си Вашата обратна връзка относно самооценяването или оце-
няването на съученик



Учебен предмет (в кой учебен предмет е подходящо да се въведе темата)

Австрия България Словакия Турция

Сградостроител-
ство

Проектантска и 
строителна култура

Строителна 
практика  
и технология 
на производството

Сградостроител-
ство

Технология 
на строителните 
процеси

Градоустройство 
и архитектурно 
проектиране

Екологично 
и енергоефективно 
строителство

Сградостроител-
ство

Архитектура 
и интериорен 
дизайн

Сградостроител-
ство

Производствена 
практика

Клас/година на обучение

Австрия България Словакия Турция

През целия курс на 
обучение
9-13 клас
(1-5 уч. г.)

9-12 клас
(2-5 уч. г.)

Теория: 10 клас
(1 уч. г.)

Практика: 11-13 
клас (2-4 уч. г.)

Теория: 10-11 клас
(2-3 уч. г.)

Практика: 12 клас
(4 уч. г.)

Брой учебни часове (колко урока са необходими за покриването на тази тема)

2 теория + 2 упражнения и практически задачи

САНИРАНЕ, РЕСТАВРАЦИЯ
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 Основни методически насоки

Предложените обучителни материали представляват готов за използване комплект. Учи-
телят може да избере дали да ги използва в пакет, или поотделно. Всички компоненти са 
подходящи както за самостоятелна работа, така и под формата на групова дейност.

Подготовка и оборудване:

 Дигитален инструментариум => компютър/мобилно устройство, интернет връзка, 
мултимедиен проектор (при работа в клас)

 Офлайн режим => работни листове, чисти листове/тетрадка, химикал, молив

 Работилница => стандартно оборудване и инструменти, необходими за работа в 
работилница/лаборатория при обучение в областта на строителството

NB! За някои практически упражнения е възможно да бъдат необходими специ-
ално оборудване, инструменти или материали

 Темата в резюме

Реставрацията е частично или цялостно възстановяване на автентичния облик на паметни-
ци на културата по фактологично доказани данни. Изпълнява се с цел защита на културни 
съкровища, за възстановяване на унищожени части от исторически сгради, според ориги-
налния им изглед, и за запазването им в бъдещето.

Въпроси за проучване: Какви са консервационно-реставрационните дейности и какви ме-
тоди се използват? Каква е същността на реновирането? Кои са етапите при реставрацион-
ните работи? Кои са етапите на реновирането?

Теоретичната част по темата съдържа кратка, ясна и добре организирана информация за 
опазването на сградите, реновирането на исторически и културни паметници, за етапите на 
реставрирането и реновирането, както и основна информация относно ревитализирането.

Теоретичната част е разработена в шест отделни подтеми. Материалите могат да се полз-
ват както от учителите, така и от учениците и са разработени с оглед предоставяне на пълна 
и подробна информация относно методите и техниките, прилагани при реновирането и 
реставрацията.

Техники и методи за преподаване:

 Подгответе собствена презентация въз основа на предоставената информация по 
темата (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Групова дейност: прочетете материалите по темата заедно с учениците в клас (тра-
диционен, с използване на дигитални технологии)
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 Помолете учениците да се запознаят с материалите у дома като част от подготов-
ката за следващия час (обърната класна стая)

 Помолете отделни ученици да подготвят презентация по темата и я представят в 
клас (обърната класна стая + самостоятелна работа)

Вижте синтезираната информация по темата

Теоретичната част по темата Са-
ниране, реставрация е разработе-
на в шест отделни подтеми.

Последвайте връзката за достъп 
онлайн или сканирайте QR кода 
за да изтеглите готовите работни 
листове

https://bit.ly/3vcg7Qu

https://bit.ly/3PwBmEV

https://bit.ly/3or9Hcv

https://bit.ly/3vbvgBG

https://bit.ly/3zuaiQX

https://bit.ly/3OuuVko 

 Термини и определения

Стилистична рекомпозиция — вид реставрация, която е възникнала след Френската рево-
люция. Основната идея е използването на материали от същия период

Изследване на сградата — реконструиране на плана, разрез и изглед на структурата с всич-
ки нейни размери

Акведукт — мост, по който тече вода; акведуктите са канали, построени от хората за прена-
сяне на вода. При модерните архитектурни и инженерни похвати, това представлява систе-
ма от тръби, канали, тунели, които пренасят вода

https://bit.ly/3vcg7Qu
https://bit.ly/3PwBmEV
https://bit.ly/3or9Hcv
https://bit.ly/3vbvgBG
https://bit.ly/3zuaiQX
https://bit.ly/3OuuVko
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Каменна структура — структура, направена от камък, без разтвор

Фундаментен камък — голям камък, който се поставя под фундаментите

Опора — дървен или бетонен вертикален елемент, който служи за стабилизиране на други 
елементи от конструкцията

Одеон — сграда за слушане на музика

Погледнете и 5-езиковия терминологичен речник, съдържащ най-използваните думи от 
темите

 Практически упражнения

Практическите задания в темата Саниране, реставрация са най-подходящи за работа по 
групи. Чрез провеждането на изследване учениците ще имат възможност да приложат на 
практика наученото за реставрацията.

Изпълнявайки заданията от вида „Млад изследовател“ учениците ще развият уменията си 
за проучване и ще приложат придобитите теоретични знания на практика. Разделете класа 
на 4 или 8 групи (по една или две за всяка задача) и им възложете да направят изследване. 
Ефективното използване на времето, взаимодействието и сътрудничеството ще насърчат 
учениците да се включат активно в дейностите, ще им позволят да разберат темата и взаи-
мовръзките между отделните понятия в дълбочина и в крайна сметка ще повишат интереса 
на учениците към предмета.

След приключване на проучването всяка група следва да представи резултатите си пред 
класа.

Подготовка и оборудване: работни листове (уверете се, че всяка група разполага с поне 1 
комплект работни листове), тетрадка или тефтер, химикали, моливи, фотоапарат или мо-
билно устройство с камера.

Техники и методи за преподаване:

 проектно-базирано обучение (мозъчна атака (brainstorming), дискусия, проучване)

 презентации в клас (в т.ч. дискусия, въпроси и отговори)

Практическа задача 1: В тази дейност учениците следва да посетят исторически обект, кой-
то е в процес на реставрация и да проучат кои материали са използвани, кои методи на 
намеса са избрани и какви ремонтни дейности са извършени. 

https://beevet.eu/bg/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B1%D0%B3/
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 Практическа задача 1

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да изтеглите ра-
ботен лист със заданието

https://me-qr.com/vyxaan 

Практическа задача 2: В тази дейност учениците следва да посетят институция или частна 
компания, която извършва реконструкция. Целта е да проучат доклад за сграда, на която 
е било направено реновиране, и да представят резултатите от проучването си пред класа. 
Разглеждайки образците на докладите, те ще могат сами да изготвят доклади за извършена 
реконструкция.

 Практическа задача 2

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да изтеглите ра-
ботен лист със заданието

https://me-qr.com/0SU4Jh 

Практическа задача 3: В тази дейност учениците следва да посетят исторически обект, на 
който са извършени консервационни работи. Помолете учениците да направят снимки, да 
изготвят доклад и да го представят пред класа.

 Практическа задача 3

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да изтеглите ра-
ботен лист със заданието

https://me-qr.com/IzbnKO 

Практическа задача 4: В тази дейност учениците следва да посетят институция или частна 
компания, която извършва реставрационни работи. Целта е да проучат чертежите и плано-
вете за реставриране и да проучат процедурата за изготвяне на доклади за реставрацион-
ни работи.

 Практическа задача 4

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да изтеглите ра-
ботен лист със заданието

https://me-qr.com/1mp5Ma 

https://me-qr.com/vyxaan
https://me-qr.com/0SU4Jh
https://me-qr.com/IzbnKO
https://me-qr.com/1mp5Ma
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 Самооценка /Тест

Тестът от 5 въпроса дава възможност за бърза проверка на усвоените знания както от учени-
ците самостоятелно, така и от учителя. Викторината е предвидена само като онлайн дейност.

Техники и методи за преподаване:

 работа в клас, групови дейности (мозъчна атака (brainstorming), дискусия)

 самостоятелна работа в клас (традиционен, с използване на дигитални техноло-
гии)

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Тест по темата Саниране, реставрация

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да направите те-
ста

https://me-qr.com/MyxCUo 

1 . Кое от следните НЕ е включено в доклада за реставриране?

A) Изследване на сградите и проект за реставрация 

B) Снимки 

C) Информация за предприемача

D) Удостоверение за пребиваване => верен отговор

2 . Как се нарича процесът по изчистване на обекти и градски зони от второстепенни струк-
тури, които нямат нито историческа, нито естетическа стойност?

A) Ремонт 

B) Заличаване => верен отговор

C) Реставрация

D) Реконструкция

3 . Кой от следните термини означава пълно възстановяване?

A) Реинтеграция => верен отговор

B) Реставрация 

C) Реконструкция

D) Усилване

https://me-qr.com/MyxCUo
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4 . Кой от следните не е непременно метод за интервенция?

A) Усилване 

B) Заличаване 

C) Преместване 

D) Текущ ремонт => верен отговор

5 . Кое от следните НЕ е един от етапите за защита?

A) Хидроизолация

B) Отстраняване 

C) Заличаване => верен отговор

D) Основен ремонт 

 Допълнителна информация

В тази секция ще намерите 10 видеоклипа, представящи различни проекти за реновиране 
и реставрация: 

A. Реновиране на къща: преди и след

B. Реновиране на исторически артефакти — Çengelköy, Истанбул

C. Историята се мести в Хасанкеиф (Hasankeyf)

D. Реставрация на историческа каменна сграда, Измир

E. Обновяване на фасада с нападната от мухъл повърхност

F. Обновяване на фасада с пукнатини по-големи от 0,5 мм

G. Обновяване на фасада с пукнатини по-малки от 0,5 мм

H. Обновяване на замърсена фасада

I. Обновяване на фасада с висока степен на водопоглъщане

J. Обновяване на фасада с ронеща се повърхност

Техники и методи за преподаване:

 прожекция в клас и дискусия (въпроси и отговори)

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Видеоклипове по темата Саниране, реставрация

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за достъп до видео-
съдържание

https://me-qr.com/Q4OGyr  

https://me-qr.com/Q4OGyr
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Бонус: към темата е предложена и презентация „Консервационно-реставрационни работи 
по исторически сгради“, която може да гледате онлайн или да изтеглите и отпечатате.

 Презентация „Консервационно-реставрационни работи 
        по исторически сгради“

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да видите пре-
зентацията

https://me-qr.com/j8Y5g8

 Резултати от ученето и оценяване

Резултатите от ученето описват знанията, уменията и компетентностите, които учениците 
следва да придобият след приключването на обучението по темата Саниране, реставра-
ция. Те са фокусирани върху контекста и потенциалното прилагане на знанията и уменията, 
помагат на учениците да свържат наученото с конкретни ситуации и да разберат защо тези 
знания и умения ще им бъдат полезни. 

Очаквани резултати от ученето

Знания: 

Ученикът...

1. Изброява методите за интервенция

2. Изброява техническите възможности за реставрация

3. Познава методите за набавяне на оригинални материали

4. Изброява етапите на реставрацията/реновирането

5. Изброява функциите, принципите на работа и процедурите

6. Обяснява процедурите преди и след доклада за реставриране/реновиране

Умения: 

Ученикът... 

1. Открива повредите и ги класифицира според техните степени

2. Определя видовете интервенция

3. Изготвя проект за интервенция, следвайки инструкциите

4. Определя техническите възможности за реставрация и избира подходящите такива

5. Използва оригинални материали

6. Определя методите за намеса

https://me-qr.com/j8Y5g8


ПРОМЯНА НА ПОО В СТРОИТЕЛСТВОТО: ИНОВАТИВНИ МАТЕРИАЛИ  
ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ136

7. Планира на етапите на реставрационния процес

8. Документира процеса в съответствие с правилата

Компетентности: 

Ученикът...

1. Изготвя доклад относно констатираните повреди и необходимите мерки за отстранява-
нето им

2. Подготвя план в съответствие с доклада и при спазване на техническите правила

3. Изготвя проект за реставрация при спазване на стандартите и техническите правила

4. Работи в екип с други учащи

5. Следва инструкциите на преподавателя

Форми и методи за оценяване 

Резултатите от ученето служат и за основа при оценяването: критериите за оценка следва 
да бъдат формулирани така, че да измерват степента на усвояване на дадено умение или 
знание от ученика.

В рамките на този курс, възможните форми за оценяване са:

 Самооценка

 Обратна връзка от съученици

 Индивидуално оценяване (от учителя)

Насоки при самооценка и обратна връзка към съученик. Стъпки:

 Обсъдете с учениците си целите на обучението и планирайте необходимите дейст-
вия за постигането на тези цели

 Помогнете на учениците да разберат очакваните резултати от ученето и как те от-
говарят на поставените цели

 Определете измерими критерии за оценяване заедно с учениците

 Демонстрирайте как да се прилагат дефинираните критерии

 Направете базово обучение по оценяване на съученици

 Дайте на учениците си Вашата обратна връзка относно самооценяването или оце-
няването на съученик



Учебен предмет (в кой учебен предмет е подходящо да се въведе темата)

Австрия България Словакия Турция

Строителна 
практика 
и технология на 
производството

Сградостроител-
ство

Строителни 
материали

Технология на стро-
ителните процеси

Сградостроител-
ство

Строителни 
материали

Изпитване 
на строителни 
материали

Сградостроител-
ство

Производствена 
практика

Клас/година на обучение

Австрия България Словакия Турция

През целия курс на 
обучение
9-13 клас
(1-5 уч. г.)

Клас 9-11 клас
(2-4 уч. г.)

Теория: 
Клас 10 клас
(1 уч. г.)

Практика: Клас 11-
13 клас (2-4 уч. г.)

Теория: 10-11 клас
(2-3 уч. г.)

Практика: 12 клас
(4 уч. г.)

Брой учебни часове (колко урока са необходими за покриването на тази тема)

2 теория + 2 упражнения и практически задачи

 Основни методически насоки

Предложените обучителни материали представляват готов за използване комплект. Учи-
телят може да избере дали да ги използва в пакет, или поотделно. Всички компоненти са 
подходящи за самостоятелна работа или под формата на групова дейност както в клас, така 
и при домашна подготовка.

ПОКРИВНО СТРОИТЕЛСТВО
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Подготовка и оборудване:

 Дигитален инструментариум => компютър/мобилно устройство, интернет връзка, 
мултимедиен проектор (при работа в клас)

 Офлайн режим => работни листове, чисти листове/тетрадка, химикал, молив

 Работилница => стандартно оборудване и инструменти, необходими за работа в 
работилница/лаборатория при обучение в областта на строителството

 Темата в резюме

Покривът е горното покритие на сградите, което предпазва вътрешността от влиянието на 
околната среда. Прави се върху покривна конструкция от дърво, бетон, стоманобетон или 
метал. Покривната покривка се монтира на слоеве, включващи топлоизолация, хидроизо-
лация, пароизолация, завършващ слой и др.

Въпроси за проучване: Кои са видовете покриви? Как се проектира покрив според харак-
теристиките на района, където ще бъде сградата? Какви материали се използват? Как се 
топлоизолира?

Теоретичната част по темата съдържа кратка, ясна и добре организирана информация 
за покривите, основните видове покриви, материалите, които се използват в покривното 
строителство и за изолиране на покриви. Темата също включва урок за определяне на на-
клона на покривите. 

Теоретичната част е разработена в пет отделни подтеми. Материалите могат да се ползват 
както от учителите, така и от учениците и са разработени с оглед предоставяне на пълна и 
подробна информация относно съвременните продукти, които се използват в покривното 
строителство.

Техники и методи за преподаване:

 Подгответе собствена презентация въз основа на предоставената информация по 
темата (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Групова дейност: прочетете материалите по темата заедно с учениците в клас (тра-
диционен, с използване на дигитални технологии)

 Помолете учениците да се запознаят с материалите у дома като част от подготов-
ката за следващия час (обърната класна стая)

 Помолете отделни ученици да подготвят презентация по темата и я представят в 
клас (обърната класна стая + самостоятелна работа)
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Вижте синтезираната информация по темата

Теоретичната част по темата По-
кривно строителство е разрабо-
тена в пет отделни подтеми.

Последвайте връзката за достъп 
онлайн или сканирайте QR кода 
за да изтеглите готовите работни 
листове

 https://bit.ly/3opLSld 

https://bit.ly/3B8xTrI

https://bit.ly/3b1bbXT

https://bit.ly/3IZXapZ

https://bit.ly/3J2Srno 

 Термини и определения

Гранула — малка частица

Фибростъкло — произвежда се от компресиран минерал на гранули, който се запълва с 
битум и се пръска на слоеве

Ребро — с квадратно или кръгло сечение, дълго и дебело дърво, използвано за конструкции

Погледнете и 5-езиковия терминологичен речник, съдържащ най-използваните думи от 
темите

 Практически упражнения

Заданията в тази тема са подходящи както за групова, така и за самостоятелна работа. 
Разделете учениците на групи от 5-7 души и ги помолете да направят упражненията. Нека 
учениците сами да разпределят отделните задачи помежду си. Ефективното използване на 
времето, взаимодействието и сътрудничеството ще насърчат учениците да се включат ак-
тивно в дейностите, ще им позволят да разберат темата и взаимовръзките между отделните 
понятия в дълбочина и в крайна сметка ще повишат интереса на учениците към предмета.

https://bit.ly/3opLSld
https://bit.ly/3B8xTrI
https://bit.ly/3b1bbXT
https://bit.ly/3IZXapZ
https://bit.ly/3J2Srno
https://beevet.eu/bg/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B1%D0%B3/
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Всички упражнения по темата могат да бъдат използвани както за въвеждане на нов мате-
риал, така и за затвърждаване на вече придобитите знания.

Според вида им, практическите задачи могат да бъдат разделени на следните групи:

Млад изследовател — упражнения 1 и 2 — упражненията ще позволят на учениците да раз-
вият умения за извършване на проучване и да прилагат теоретичните знания на практика. 

Кът за забавление — упражнения 3 и 4 — заданията ще помогнат на учениците да запомнят 
и да могат да идентифицират различните елементи на покрив. Интерактивната версия на 
упражненията е особено препоръчителна, тъй като учениците усвояват нови знания по за-
бавен начин. В допълнение, игровият компонент допринася за интуитивното разбиране на 
материала.

Техники и методи за преподаване:

 проектно-базирано обучение (мозъчна атака (brainstorming), дискусия, проучване)

 работа в клас — традиционен и с използването на дигитални технологии (включи-
телно мозъчна атака (brainstorming), дискусия, въпроси и отговори)

 самостоятелна работа в клас с използване на дигитални технологии

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

Практическа задача 1: Заданието включва сравнение на характеристиките на вентилиращ 
и невентилиращ покрив. Използвайки изображенията и знанията си от урока, учениците 
следва да обмислят и запишат предимствата и недостатъците на всеки от двата вида. Вто-
рата страница на работния лист съдържа верните отговори. В офлайн режим (с използване 
на работния лист) препоръчваме да отпечатате работните листове цветно.

 Практическа задача 1

Последвайте връзката за да ви-
дите заданието онлайн или ска-
нирайте QR кода за да изтеглите 
работен лист

https://me-qr.com/IicvYE 

Практическа задача 2: В това упражнение учениците следва да направят проучване от-
носно материалите, използвани в покривното строителство, от гледна точка на техните ха-
рактеристики. Предложена е таблица, в която учениците могат да запишат резултатите от 
проучването си,  след което да ги споделят пред класа. Дейността ще развие уменията на 
учениците за провеждане на проучване и за интерпретиране на получените данни. Препо-
ръчваме упражнението да бъде направено във формата на групов проект. 

https://me-qr.com/IicvYE
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Подготовка и оборудване: работни листове, химикали, моливи. Уверете се, че всяка група раз-
полага с поне 1 комплект работни листове. Компютър/мобилно устройство, интернет връзка.

 Практическа задача 2

Последвайте връзката за да ви-
дите заданието онлайн или ска-
нирайте QR кода за да изтеглите 
работен лист

https://me-qr.com/LhYnPs 

Практическа задача 3: Представена е схема с изображение на детайл на покрив с кереми-
ди. В интерактивното упражнение учениците следва да свържат дадените елементи с мяс-
тото им на изображението. В офлайн режим (с използване на работния лист) — помолете 
ги да посочат термините съгласно приложения списък. Втората страница на работния лист 
съдържа верните отговори.

 Практическа задача 3

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3z0QVO5 

Практическа задача 4: Представена е схема на разрез на детайл на покрив с керемиди. В 
интерактивното упражнение учениците следва да свържат дадените елементи с мястото 
им на изображението. В офлайн режим (с използване на работния лист) — термините от 
приложения списък са дадени с липсващи букви. Учениците следва да отгатнат наименова-
нията и да попълнят празните места. Втората страница на работния лист съдържа верните 
отговори.

 Практическа задача 4

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3S1zrtp 

 Самооценка /Тест

Тестът от 5 въпроса дава възможност за бърза проверка на усвоените знания както от уче-
ниците самостоятелно, така и от учителя. Викторината е предвидена само като онлайн дей-
ност.

https://me-qr.com/LhYnPs
https://bit.ly/3z0QVO5
https://bit.ly/3S1zrtp
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Техники и методи за преподаване:

 работа в клас, групови дейности (мозъчна атака (brainstorming), дискусия)

 самостоятелна работа в клас (традиционен, с използване на дигитални техноло-
гии)

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Тест по темата Покривно строителство

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да направите те-
ста

https://me-qr.com/5RkDYH 

1 . Кой от видовете материали НЕ е подходящ за покривно покритие?

A) Метал 

B) Керамика 

C) Дърво => верен отговор

D) Естествена скала

2 . Каква е основната разлика между плосък и скатен покрив?

A) Наличието на комин

B) Наличието на топлоизолация 

C) Наличието на хидроизолация

D) Наличието на наклон => верен отговор

3 . Изчисляването на наклона на покрива се определя чрез:

A) Пропорции, проценти и градуси => верен отговор

B) Дебелините на хидро-, топло- и звукоизолацията 

C) Размер, тежест и якост на покривното покритие

D) Битум, метал и керамика 

4 . Кое от посочените НЕ е основен елемент на скатните покриви?

A) Било 

B) Стреха 

C) Колона => верен отговор

D) Скат 

https://me-qr.com/5RkDYH
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5 . Кой вид покриващ материал от посочените притежава най-голяма крехкост?

A) Керамика => верен отговор

B) Битум 

C) Метал 

D) Сандвич панел 

 Допълнителна информация

В тази секция ще намерите 3 видеоклипа с демонстрации на покривни работи, при които 
се използват различни техники: 

A. Как да направите мембранен покрив?

B. Покритие със Сандвич панел

C. Покритие на основата на битум

Техники и методи за преподаване:

 прожекция в клас и дискусия (въпроси и отговори)

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Видеоклипове по темата Покривно строителство

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за достъп до видео-
съдържание

https://me-qr.com/jnxurM 

 Резултати от ученето и оценяване

Резултатите от ученето описват знанията, уменията и компетентностите, които учениците 
следва да придобият след приключването на обучението по темата Покривно строител-
ство. Те са фокусирани върху контекста и потенциалното прилагане на знанията и уменията, 
помагат на учениците да свържат наученото с конкретни ситуации и да разберат защо тези 
знания и умения ще им бъдат полезни. 

https://me-qr.com/jnxurM
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Очаквани резултати от ученето

Знания:

Ученикът...

1. Познава дефиницията на покрив

2. Разграничава видовете покриви

3. Познава най-често използваните покривни материали

4. Разбира и обяснява значението на спестяването на енергия и въздействието му върху 
околната среда 

Умения: 

Ученикът може да… 

1. Избере подходяща конструкция за скатен покрив

2. Чертае различни видове скатни покриви

3. Изчисли наклона на покрива

4. Проектира скатен покрив

5. Проектира плосък покрив

Компетентности: 

Ученикът...

1. Прави оценка на коректността на проект на скатен покрив

2. Прави оценка на коректността на проект на плосък покрив

3. Работи с техническа и справочна литература

4. Работи в екип с други учащи

5. Следва инструкциите на преподавателя

Форми и методи за оценяване 

Резултатите от ученето служат и за основа при оценяването: критериите за оценка следва 
да бъдат формулирани така, че да измерват степента на усвояване на дадено умение или 
знание от ученика.
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В рамките на този курс, възможните форми за оценяване са:

 Самооценка

 Обратна връзка от съученици

 Индивидуално оценяване (от учителя)

Насоки при самооценка и обратна връзка към съученик. Стъпки:

 Обсъдете с учениците си целите на обучението и планирайте необходимите дейст-
вия за постигането на тези цели

 Помогнете на учениците да разберат очакваните резултати от ученето и как те от-
говарят на поставените цели

 Определете измерими критерии за оценяване заедно с учениците

 Демонстрирайте как да се прилагат дефинираните критерии

 Направете базово обучение по оценяване на съученици

 Дайте на учениците си Вашата обратна връзка относно самооценяването или оце-
няването на съученик



Учебен предмет (в кой учебен предмет е подходящо да се въведе темата)

Австрия България Словакия Турция

Строителна 
практика 
и технология на 
производството

Строителни 
материали 
(вкл. учебна 
практика)

Технология 
на строителните 
процеси

Организация на 
строителството

Статика 
и конструктивен 
дизайн

Сградостроител-
ство

Производствена 
практика

Клас/година на обучение

Австрия България Словакия Турция

През целия курс на 
обучение
9-13 клас
(1-5 уч. г.)

11-12 клас
(4-5 уч. г.)

13 клас
(4 уч. г.)

Теория: 11 клас
(3 уч. г.)

Практика: 12 клас
(4 уч. г.)

Брой учебни часове (колко урока са необходими за покриването на тази тема)

2 теория + 2 упражнения и практически задачи

 Основни методически насоки

Предложените обучителни материали представляват готов за използване комплект. Учи-
телят може да избере дали да ги използва в пакет, или поотделно. Всички компоненти са 
подходящи за самостоятелна работа или под формата на групова дейност както в клас, така 
и при домашна подготовка.

ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ
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Подготовка и оборудване:

 Дигитален инструментариум => компютър/мобилно устройство, интернет връзка, 
мултимедиен проектор (при работа в клас)

 Офлайн режим => работни листове, чисти листове/тетрадка, химикал, молив

 Работилница => стандартно оборудване и инструменти, необходими за работа в 
работилница/лаборатория при обучение в областта на строителството

NB! За някои практически упражнения е възможно да бъдат необходими специ-
ално оборудване, инструменти или материали

 Темата в резюме

Водата, която идва в нашите сгради трябва да отговаря на водоснабдителните изисквания 
и норми. Трябва да се спазват и изискванията при отвеждането на отпадъчните води. 

Въпроси за проучване: Какви моменти се взимат под внимание при инсталацията на тези 
системи? Кои материали са подходящи за изолацията им?

Темата обобщава и задълбочава познанията на учениците за системите за водоснабдяване 
и канализация, както и относно изолационните материали, които се използват при тръбни-
те системи.

Теоретичната част е разработена в три отделни подтеми. Материалите могат да се ползват 
както от учителите, така и от учениците и са разработени с оглед предоставяне на пълна и 
подробна информация по темата Изолация на тръби.

Техники и методи за преподаване:

 Подгответе собствена презентация въз основа на предоставената информация по 
темата (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Групова дейност: прочетете материалите по темата заедно с учениците в клас (тра-
диционен, с използване на дигитални технологии)

 Помолете учениците да се запознаят с материалите у дома като част от подготов-
ката за следващия час (обърната класна стая)

 Помолете отделни ученици да подготвят презентация по темата и я представят в 
клас (обърната класна стая + самостоятелна работа)
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Вижте синтезираната информация по темата

Теоретичната част по темата Изо-
лация на тръби е разработена в 
три отделни подтеми.

Последвайте връзката за достъп 
онлайн или сканирайте QR кода 
за да изтеглите готовите работни 
листове

https://bit.ly/3zrSQww

https://bit.ly/3PUsSHw

https://bit.ly/3PzLo80 

 Термини и определения

Полистирен — получава се от петрол, използва се абревиатура PS. При стайна температура 
полистирена е в твърдо състояние, топи се при високи температури, като се инжектира или 
екструдира, след което се оставя да се втвърди

Галванизиране — покриването на стомана с разтопен цинк при температура 450-455 градуса

Погледнете и 5-езиковия терминологичен речник, съдържащ най-използваните думи от 
темите

 Практически упражнения

Практическите задачи по темата Изолация на тръби включват различни дейности, подхо-
дящи както за самостоятелна работата, така и по групи. Упражненията ще стимулират ак-
тивното участие на учениците, както и ще им позволят да приложат вече придобити знания 
и умения — например по математика. Взаимодействието и сътрудничеството ще насърчат 
учениците да се включат активно в дейностите, ще им позволят да разберат темата и взаи-
мовръзките между отделните понятия в дълбочина и в крайна сметка ще повишат интереса 
на учениците към предмета.

Според вида им, практическите задачи могат да бъдат разделени на следните групи:

Кът за забавление — упражнения 1, 2 и 3 — дейностите ще позволят на учениците по забавен 
начин да разберат понятията и да направят логическите връзки по между им. Интерактив-
ната версия е особено препоръчителна. В допълнение, игровият компонент допринася за 
интуитивното разбиране на материала. Разпределете учениците в групи по 5-7 души и ги 
помолете да направят упражненията. Въвеждането на съревнование между групите може 
да послужи като допълнителен мотивиращ фактор.

https://bit.ly/3zrSQww
https://bit.ly/3PUsSHw
https://bit.ly/3PzLo80
https://beevet.eu/bg/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B1%D0%B3/
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Упражненията може де се използват както за преподаване на нов материал, така и за зат-
върждаване на знанията на учениците.

Млад изследовател — лабораторно упражнение 4. Упражнението ще позволи на учениците 
да приложат на практика знанията си. В началото на урока инструктирайте учениците за 
правилата за здравословни и безопасни условия на труд в лабораторията и контролирайте 
спазването им от учениците по време на работата им. 

Техники и методи за преподаване:

 работа в клас — традиционен и с използването на дигитални технологии (включи-
телно мозъчна атака (brainstorming), дискусия, въпроси и отговори)

 самостоятелна работа в клас с използване на дигитални технологии

 домашна работа (проучване/проектно-базирано обучение; традиционен, с из-
ползване на дигитални технологии)

Практическа задача 1: На схемата е представен детайл при преминаване на тръба през 
стена. В интерактивното упражнение учениците следва да свържат наименованията на 
елементите с мястото им на изображението. В офлайн режим (с използване на работния 
лист) — помолете ги да посочат термините съгласно приложения списък. Втората страница 
на работния лист съдържа верните отговори.

 Практическа задача 1

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3z6hD7L

Практическа задача 2: На схемата е представен детайл „Поставяне на тръба за топла вода 
през покрив“. В интерактивното упражнение учениците следва да свържат наименованията 
на елементите с мястото им на изображението. В офлайн режим (с използване на работния 
лист) — помолете ги да номерират елементите от приложения списък съгласно схемата. 
Втората страница на работния лист съдържа верните отговори. В офлайн режим (с използ-
ване на работния лист) препоръчваме да отпечатате работните листове цветно.

 Практическа задача 2

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3S8QyK6 

https://bit.ly/3z6hD7L
https://bit.ly/3S8QyK6
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Практическа задача 3: На схемата е представен детайл на тръба преминаваща през по-
крив. В интерактивното упражнение учениците следва да свържат наименованията на еле-
ментите с мястото им на изображението. В офлайн режим (с използване на работния лист) 
— помолете ги да номерират елементите от приложения списък съгласно схемата. Втората 
страница на работния лист съдържа верните отговори. В офлайн режим (с използване на 
работния лист) препоръчваме да отпечатате работните листове цветно.

 Практическа задача 3

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3b07r8W 

Практическа задача 4: Изолиране на тръба

Целта на упражнението е учениците да приложат знанията си на практика като направят 
изолация на тръба. В работния лист са дадени детайлни указания за процеса стъпка-по-
стъпка.

Подготовка и оборудване: работни листове (уверете се, че всяка група разполага с поне 1 
комплект работни листове; препоръчително е да бъдат отпечатани цветно), тръба, фабрич-
но изготвена изолация от каменна/стъклена вата за тръби, макетен нож, галванизирана тел, 
PVC и метални скоби, PVC обшивка, тиксо (монтажна лепяща лента), нитове или пирони.

 Практическа задача 4

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да изтеглите ра-
ботен лист

https://me-qr.com/FplWl5 

 Самооценка

Секцията за самооценка по тази тема включва два типа дейности: тест и въпроси за само-
оценка.

 Тест

Тестът от 5 въпроса дава възможност за бърза проверка на усвоените знания както от уче-
ниците самостоятелно, така и от учителя. Викторината е предвидена само като онлайн дей-
ност.

https://bit.ly/3b07r8W
https://me-qr.com/FplWl5
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Техники и методи за преподаване:

 работа в клас, групови дейности (мозъчна атака (brainstorming), дискусия)

 самостоятелна работа в клас (традиционен, с използване на дигитални техноло-
гии)

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Тест по темата Изолация на тръби

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да направите те-
ста

https://me-qr.com/LwFXTt 

1 . Кои видове тръби включва водоснабдяването?

A) Само тръби за топла вода

B) Само тръби за студена вода 

C) Тръби за топла и студена вода => верен отговор

D) Тръби за отвеждане на отпадъчни води

2 . Кое твърдение е ВЯРНО при инсталациите за чиста питейна вода?

A) Тръбите извън сградата трябва да бъдат разположени на максимум 15 см дълбочина под 
земната повърхност 

B) На места, където тръби за топла и студена вода се поставят по едно и също време, 
тръбите за студена вода се поставят от дясната страна по направление на водата => 
верен отговор

C) Зоните с интензивен трафик не изискват допълнителни мерки

D) Не се препоръчват PP тръби и галванизирани материали

3 . Кое твърдение е ВЯРНО при инсталациите за отпадъчни води?

A) Мястото на ревизионните шахти е без значение

B) Главните отводнителни клонове на сградата трябва да бъдат изнесени извън нея по въз-
можно най-дългия път

C) Тръбите под земята може да не бъдат защитени 

D) Тръбите трябва да минават по възможно най-късия път и да бъдат с възможно най-малко 
чупки => верен отговор

https://me-qr.com/LwFXTt
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4 . Кое от изброените НЕ е подходящо за изолиране на тръби със студена вода:

A) Синтетични гумени материали

B) Готови изолационни материали от полиуретан

C) Готови изолационни материали от каменна вата => верен отговор

D) Готови изолационни материали от стиропяна 

5 . Кое от изброените НЕ е подходящо за изолиране на тръби с топла вода:

A) Готови изолационни материали от каменна вата

B) Готови изолационни материали от стиропяна => верен отговор

C) Готови изолационни материали от полиетилен

D) Гумена пяна

 Въпроси за самооценка

Към темата са разработени пет въпроса за затвърждаване на придобитите знания. Въпро-
сите са подходящи и за задълбочаване на познанията на учениците.

?  Въпроси за самооценка по темата Изолация на тръби

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да видите и отго-
ворите на въпросите

https://me-qr.com/xBSluT

 Допълнителна информация

В тази секция ще намерите 5 видеоклипа, свързани с изолиране на тръби: 

A. Полиуретанова инжекционна хидроизолация, гел инжекция, епоксидна инжекция

B. Изолация на тръби със стъклена вата

C. Хидроизолация на вентилационни тръби с KEMPEROL

D. Хидроизолация на водостоци с KEMPEROL

E. Как се прави: хидроизолация на тръби и дренажни изходи

https://me-qr.com/xBSluT
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Техники и методи за преподаване:

 прожекция в клас и дискусия (въпроси и отговори)

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Видеоклипове по темата Изолация на тръби

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за достъп до видео-
съдържание

https://me-qr.com/LdCV4O 

 Резултати от ученето и оценяване

Резултатите от ученето описват знанията, уменията и компетентностите, които се очаква 
учениците да придобият след приключването на обучението по темата Изолация на тръ-
би. Те са фокусирани върху контекста и потенциалното прилагане на знанията и уменията, 
помагат на учениците да свържат наученото с конкретни ситуации и да разберат защо тези 
знания и умения ще им бъдат полезни. 

Очаквани резултати от ученето

Знания: 

Ученикът...

1. Познава принципите на водоснабдителните системи

2. Познава принципите на канализационните системи и отвеждането на отпадъчни води

3. Изброява принципите, които трябва да се имат предвид при проектирането на ВиК ин-
сталации

4. Познава и обяснява качествата на изолационните материали за тръби

5. Познава разликите в приложението на изолационни материали при системи за студена 
и топла вода

Умения: 

Ученикът може да… 

1. Избира подходящ набор от материали за инсталиране на водопроводна система

2. Подготвя материалите, необходими за монтажа

3. Избира подходящи материали, необходими за изолирането на системата, в зависимост 
от предназначението й

4. Подготвя материалите, необходими за изолирането на водопровода

https://me-qr.com/LdCV4O


ПРОМЯНА НА ПОО В СТРОИТЕЛСТВОТО: ИНОВАТИВНИ МАТЕРИАЛИ  
ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ154

Компетентности: 

Ученикът може да…

1. Работи с техническа и справочна литература

2. Работи в екип с други учащи

3. Следва инструкциите на преподавателя

Форми и методи за оценяване 

Резултатите от ученето служат и за основа при оценяването: критериите за оценка следва 
да бъдат формулирани така, че да измерват степента на усвояване на дадено умение или 
знание от ученика.

В рамките на този курс, възможните форми за оценяване са:

 Самооценка

 Обратна връзка от съученици

 Индивидуално оценяване (от учителя)

Насоки при самооценка и обратна връзка към съученик. Стъпки:

 Обсъдете с учениците си целите на обучението и планирайте необходимите дейст-
вия за постигането на тези цели

 Помогнете на учениците да разберат очакваните резултати от ученето и как те от-
говарят на поставените цели

 Определете измерими критерии за оценяване заедно с учениците

 Демонстрирайте как да се прилагат дефинираните критерии

 Направете базово обучение по оценяване на съученици

 Дайте на учениците си Вашата обратна връзка относно самооценяването или оце-
няването на съученик



Учебен предмет (в кой учебен предмет е подходящо да се въведе темата)

Австрия България Словакия Турция

Проектантска и 
строителна култура

Строителна 
практика 
и технология на 
производството

Екологично 
и енергоефективно 
строителство

Строителни 
материали

Архитектура 
и интериорен 
дизайн

Сградостроител-
ство

Изпитване 
на строителни 
материали

Сградостроител-
ство

Професионално 
развитие

Клас/година на обучение

Австрия България Словакия Турция

През целия курс на 
обучение
9-13 клас
(1-5 уч. г.)

10-11 клас
(3-4 уч. г.)

12-13 клас
(3-4 уч. г.)

9-11 клас
(1-3 уч. г.)

Брой учебни часове (колко урока са необходими за покриването на тази тема)

3 теория + 2 упражнения и проучване/проект

 Основни методически насоки

Предложените обучителни материали представляват готов за използване комплект. Учи-
телят може да избере дали да ги използва в пакет, или поотделно. Всички компоненти са 
подходящи за самостоятелна работа или под формата на групова дейност както в клас, така 
и при домашна подготовка.

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И 
ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ
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Подготовка и оборудване:

 Дигитален инструментариум => компютър/мобилно устройство, интернет връзка, 
мултимедиен проектор (при работа в клас)

 Офлайн режим => работни листове, чисти листове/тетрадка, химикал, молив

 Темата в резюме

Когато става дума за строителния сектор, то наред с концепцията за устойчиво изграждане 
и устойчиво обитаване, е важно домовете да бъдат здравословни, енергийно ефективни и 
красиви. Множество изследвания показват, че здравето е едно от най-важните изисквания 
за комфортен и щастлив живот, а вътрешният климат на сградата има значително влияние 
върху здравето на обитателите. 

Въпроси за проучване: Какви са взаимовръзките между строителните материали и вътреш-
ния климат на една сграда? Кои са основните условия за комфортен и здравословен вътре-
шен климат? Кои са факторите, влияещи върху качеството на въздуха? 

Теоретичната част по темата съдържа кратка, ясна и добре организирана информация от-
носно факторите, които влияят върху качеството на вътрешния въздух и комфорта на оби-
тателите. Учениците ще научат за характеристиките на различните материали и тяхното 
въздействие върху човешкото здраве. Темата е разработена въз основа на изследванията, 
проведени в Изследователския парк „Вива“ на Баумит. 

Теоретичната част е разработена в три отделни подтеми. Материалите могат да се ползват 
както от учителите, така и от учениците и са разработени с оглед предоставяне на пълна и 
подробна информация относно актуалните концепции за устойчиво развитие, здравослов-
ния начин на живот и средствата за постигането им.

Техники и методи за преподаване:

 Подгответе собствена презентация въз основа на предоставената информация по 
темата (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Групова дейност: прочетете материалите по темата заедно с учениците в клас (тра-
диционен, с използване на дигитални технологии)

 Помолете учениците да се запознаят с материалите у дома като част от подготов-
ката за следващия час (обърната класна стая)

 Помолете отделни ученици да подготвят презентация по темата и я представят в 
клас (обърната класна стая + самостоятелна работа)
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Вижте синтезираната информация по темата

Теоретичната част по темата 
Устойчиво развитие и здравосло-
вен начин на живот е разработена 
в три отделни подтеми.

Последвайте връзката за достъп 
онлайн или сканирайте QR кода 
за да изтеглите готовите работни 
листове

https://bit.ly/3rnqtLd

https://bit.ly/3fGZ3NO

https://bit.ly/3LZkG7O

 Термини и определения

Вътрешният климат се състои от редица измерваеми физически, химически и биологични 
фактори. Според Световната здравна организация (СЗО), вътрешният климат включва: то-
плинни компоненти (топлина, студ, течения и влажност), атмосферни компоненти (замър-
сяване, качество на въздуха и обем на пресния въздух), акустични компоненти (шум, въз-
приемане на реч и звук), актинични компоненти (осветление, радиация и електрически/
магнитни полета) и механични компоненти (ергономичност, защита срещу приплъзване и 
вибрации и др.)

Реверберация — продължително отражение на звукови вълни (звуково отражение) в затво-
рено помещение или естествено ограничено пространство

Погледнете и 5-езиковия терминологичен речник, съдържащ най-използваните думи от 
темите

 Практически упражнения

Заданията в тази тема са подходящи както за групова, така и за самостоятелна работа. 
Разделете учениците на групи от 3-5 души и ги помолете да направят упражненията. Нека 
учениците сами да разпределят отделните задачи помежду си. Ефективното използване на 
времето, взаимодействието и сътрудничеството ще насърчат учениците да се включат ак-
тивно в дейностите, ще им позволят да разберат темата и взаимовръзките между отделните 
понятия в дълбочина и в крайна сметка ще повишат интереса на учениците към предмета.

Упражнения 1-4 могат да бъдат използвани както за преподаване на нов материал, така и за 
затвърждаване на знанията на учениците. 

https://bit.ly/3rnqtLd
https://bit.ly/3fGZ3NO
https://bit.ly/3LZkG7O
https://beevet.eu/bg/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B1%D0%B3/
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Според вида им, практическите задачи могат да бъдат разделени на следните групи:

Кът за забавление — упражнения 1 до 4 — дейностите ще помогнат на учениците да иден-
тифицират и запомнят различните понятия и аспекти във връзка с качеството на въздуха, 
комфорта на обитателите и иновациите при производството на съвременни строителни 
материали. Интерактивната версия на упражненията е особено препоръчителна, тъй като 
учениците усвояват нови знания по забавен начин. В допълнение, игровият компонент до-
принася за интуитивното разбиране на материала.

Кът за творчество — упражнение 5 — заданието ще подпомогне учениците да развият уме-
нията си за проеждане на проучване и ще им позволи да приложат усвоените знания на 
практика. 

Техники и методи за преподаване:

 проектно-базирано обучение (мозъчна атака (brainstorming), дискусия, проучване)

 работа в клас — традиционен и с използването на дигитални технологии (включи-
телно мозъчна атака (brainstorming), дискусия, въпроси и отговори)

 самостоятелна работа в клас с използване на дигитални технологии

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

Практическа задача 1: Подредете в правилен ред

Упражнението е свързано с капацитета на различните материали за балансиране на темпе-
ратурните колебания. Учениците следва да подредят дадените къщи от 1 до 4 така, че с № 1 
да е тази, осигуряваща най-голям комфорт, а с № 4 — най-малък (при равни други условия). 
В интерактивното упражнение учениците следва да поставят всяка къща в празното място 
срещу съответния номер. В офлайн режим (с използване на работния лист) — помолете ги 
да запишат номера в съответния ред в таблицата. Втората страница на работния лист съ-
държа верните отговори.

 Практическа задача 1

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3LY4OTf

Практическа задача 2: Свържете вида къща с вътрешната температура в помещението

В упражнението са дадени три температурни интервала и шест вида къщи. Задачата на 
учениците е да разпределят къщите според вътрешната температура в помещението при 
прекъсване на отоплението за 48 часа.

https://bit.ly/3LY4OTf
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 Практическа задача 2

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3C30kpL

Практическа задача 3: Разпределете по групи

В това упражнение са дадени осем различни къщи. Учениците следва да ги разпределят в 
две групи в зависимост от интензитета на миризмата на използваните строителни матери-
али.

 Практическа задача 3

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3fEILVl 

Практическа задача 4: Изберете правилната дума

Дадени са 5 твърдения. Във всяко изречение учениците следва да направят избор между 
две понятия, така че твърдението да бъде вярно. В интерактивното упражнение учениците 
следва да поставят правилната дума на празното място в изречението. В офлайн режим (с 
използване на работния лист) — помолете ги да задраскат неправилната според тях дума. 
Втората страница на работния лист съдържа верните отговори.

 Практическа задача 4

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3EcfOdV 

Практическа задача 5: Проектирайте къща

В това упражнение учениците изготвят „проект“ на къща, като изберат по един материал за 
изграждането на стените, изолация и вътрешна мазилка/шпакловка. След това, те следва 
да направят проучване на характеристиките на тази къща по отношение на комфорта за 
обитаване, качеството на въздуха в помещенията, акустиката/звукоизолацията и защитата 
от електромагнитно поле. Нека учениците да запишат своите констатации и да споделят 
резултатите от изследването си в клас.

https://bit.ly/3C30kpL
https://bit.ly/3fEILVl
https://bit.ly/3EcfOdV
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Дейността ще развие уменията на учениците за провеждане на проучване и за интерпрети-
ране на получените данни. Препоръчваме упражнението да бъде направено във формата 
на групов проект.

 Практическа задача 5

Последвайте връзката за да ви-
дите заданието онлайн или ска-
нирайте QR кода за да изтеглите 
работен лист

https://me-qr.com/0neVTOQ 

 Самооценка /Тест

Тестът от 8 въпроса дава възможност за бърза проверка на усвоените знания както от уче-
ниците самостоятелно, така и от учителя. Викторината е предвидена само като онлайн дей-
ност.

Техники и методи за преподаване:

 работа в клас, групови дейности (мозъчна атака (brainstorming), дискусия)

 самостоятелна работа в клас (традиционен, с използване на дигитални техноло-
гии)

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Тест по темата Устойчиво развитие и здравословен начин на живот

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за да направите те-
ста

https://me-qr.com/sTO1ab4 

1 . Кой диапазон на относителна влажност на въздуха се смята за най-комфортен при за-
творени помещения?

A) 0% - 20%

B) 20% - 40%

C) 40% - 60% => верен отговор

D) 60% - 80%

E) 80% - 100%

https://me-qr.com/0neVTOQ
https://me-qr.com/sTO1ab4
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2 . Кой вид къща най-добре акумулира топлината и може да осигури относителен комфорт 
при прекъсване на отоплението?

A) Къща със стени от поне 25 см тухлен зид и изолация => верен отговор

B) Къща със стени от поне 50 см тухлен зид

C) Къща от масивно дърво

D) Къща с дървена рамкова конструкция

3 . Кое от изброените НЕ е характеристика на въздух с „добро качество“?

A) Богат на кислород

B) С ниско съдържание на замърсители

C) Без миризма

D) С високо съдържание на въглероден двуокис => верен отговор

4 . Кой материал се характеризира с най-високо наличие на летливи органични съедине-
ния, които влияят на качеството на въздуха?

A) Бетон

B) Тухла

C) Масивно дърво => верен отговор

D) Гипс картон

5 . Кое от изброените предлага най-добра звукоизолация?

A) Бетон в комбинация с външна изолация => верен отговор

B) Тухла в комбинация с външна изолация

C) Масивно дърво

D) Тухла без външна изолация

6 . Кое от следните твърдения е грешно?

A) Колкото по-кратко е времето за реверберация, толкова по-добра е акустиката. 

B) Най-големите разлики в акустиката на помещението спрямо материала, от който са 
изградени стените, се наблюдават при средни честоти на звука. => верен отговор

C) Тухлените и бетонните къщи имат най-дълги реверберационни времена.

D) Нискочестотните диапазони не се смятат за критични при жилищни помещения, тъй като 
времето за реверберация може да се неутрализира с помощта на обзавеждането.
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7 . В коя къща материалите, използвани за изграждане на стени, имат най-нисък капацитет 
на екраниране на електромагнитно излъчване?

A) Неизолирана бетонна къща

B) Къща от масивно дърво

C) Тухлена къща с 25 см зид => верен отговор

D) Тухлена къща с 50 см зид

E) Къща с дървена рамкова конструкция

8 . Кое НЕ е от предимствата на варовите и варо-циментовите мазилки?

A) Устойчивост на влага

B) Подобряване на акустиката

C) Предпазване от плесени

D) Защита от електромагнитно излъчване => верен отговор

 Допълнителна информация

Към темата е представено видео с презентация на изследванията, които се провеждат в 
Изследователския парк „Вива“.

Техники и методи за преподаване:

 прожекция в клас и дискусия (въпроси и отговори)

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Видеоклипове по темата Устойчиво развитие 
         и здравословен начин на живот

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за достъп до видео-
съдържание

https://me-qr.com/BFBZCJ4 

 Резултати от ученето и оценяване

Резултатите от ученето описват знанията, уменията и компетентностите, които учениците 
следва да придобият след приключването на обучението по темата Устойчиво развитие и 
здравословен начин на живот. Те са фокусирани върху контекста и потенциалното прилага-
не на знанията и уменията, помагат на учениците да свържат наученото с конкретни ситуа-
ции и да разберат защо тези знания и умения ще им бъдат полезни. 

https://me-qr.com/BFBZCJ4
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Очаквани резултати от ученето

Знания:

Ученикът…

1. Обяснява концепцията за здравословен начин на живот и устойчиво развитие в строи-
телната индустрия

2. Изброява елементите на устойчиво развитие в контекста на строителната индустрия

3. Познава характеристиките на строителните материали, които влияят на вътрешния кли-
мат и комфорта на обитателите

4. Изброява подходящите строителни материали във връзка осигуряването на комфорт на 
обитателите 

5. Дефинира понятието за качество на въздуха

6. Изброява факторите, които влияят върху качеството на въздуха 

7. Познава и изброява строителните материали, осигуряващи ниски нива на замърсяване

8. Познава и изброява строителните материали, осигуряващи добра звукоизолация и/или 
акустика

9. Познава и изброява строителните материали, осигуряващи защита срещу електромаг-
нитно излъчване

Умения: 

Ученикът може да… 

1. Прилага правилата и принципите за постигане на здравословен начин на живот

2. Подбира строителни материали в съответствие с предназначението на сградата и жела-
ните характеристики за създаване на оптимален вътрешен климат в сградите

3. Извлича и систематизира информация от свободно достъпни източници

4. Прави проучване самостоятелно или в екип и представя резултатите

Компетентности: 

1. Разбиране на значението на устойчивото развитие в контекста на тенденциите за енер-
гийно ефективно строителство

2. Обяснява взаимовръзките между концепциите за здравословен начин на живот, устойчи-
во развитие и енергийно ефективно строителство 

3. Работа в екип

4. Работа със свободно достъпни източници на информация

5. Работа с техническа и справочна литература
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Форми и методи за оценяване 

Резултатите от ученето служат и за основа при оценяването: критериите за оценка следва 
да бъдат формулирани така, че да измерват степента на усвояване на дадено умение или 
знание от ученика.

В рамките на този курс, възможните форми за оценяване са:

 Самооценка

 Обратна връзка от съученици

 Индивидуално оценяване (от учителя)

Насоки при самооценка и обратна връзка към съученик. Стъпки:

 Обсъдете с учениците си целите на обучението и планирайте необходимите дейст-
вия за постигането на тези цели

 Помогнете на учениците да разберат очакваните резултати от ученето и как те от-
говарят на поставените цели

 Определете измерими критерии за оценяване заедно с учениците

 Демонстрирайте как да се прилагат дефинираните критерии

 Направете базово обучение по оценяване на съученици

 Дайте на учениците си Вашата обратна връзка относно самооценяването или оце-
няването на съученик



Учебен предмет (в кой учебен предмет е подходящо да се въведе темата)

Австрия България Словакия Турция

Проектантска и 
строителна култура

Строителна 
практика 
и технология на 
производството

Екологично 
и енергоефективно 
строителство

Строителни 
материали

Архитектура 
и интериорен 
дизайн

Сградостроител-
ство

Изпитване 
на строителни 
материали

Сградостроител-
ство

Професионално 
развитие

Клас/година на обучение

Австрия България Словакия Турция

През целия курс на 
обучение
9-13 клас
(1-5 уч. г.)

10-11 клас
(3-4 уч. г.)

12-13 клас
(3-4 уч. г.)

9-11 клас
(1-3 уч. г.)

Брой учебни часове (колко урока са необходими за покриването на тази тема)

3 теория + 2 упражнения и проучване/проект

 Основни методически насоки

Предложените обучителни материали представляват готов за използване комплект. Учи-
телят може да избере дали да ги използва в пакет, или поотделно. Всички компоненти са 
подходящи за самостоятелна работа или под формата на групова дейност както в клас, така 
и при домашна подготовка.

НИСКОЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ
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Подготовка и оборудване:

 Дигитален инструментариум => компютър/мобилно устройство, интернет връзка, 
мултимедиен проектор (при работа в клас)

 Офлайн режим => работни листове, чисти листове/тетрадка, химикал, молив

 Темата в резюме

Нискоенергийните сгради, наричани също и зелени сгради, са такива сгради, които заради 
използваните технологии, специални проектни решения и конструкция потребяват по-мал-
ко енергия в сравнение с традиционните или обикновените нови сгради. 

Въпроси за проучване: Какви видове нискоенергийни сгради съществуват? Какви са тех-
нологиите, използвани за ново строителство или преустрояване при нискоенергийните 
сгради? Кои материали са най-подходящи и осигуряват устойчиво строителство? Има ли 
„задължителни“ характеристики, които определят дадена сграда като нискоенергийна?

Теоретичната част по темата съдържа кратка, ясна и добре организирана информация за 
нискоенергийните сгради и различните техники, които се прилагат. Предоставени са също 
прегледи на трите основни типа нискоенергийни сгради и техните характеристики, придру-
жени с редица източници за допълнително четене и самостоятелно проучване. 

Теоретичната част е разработена в четири отделни подтеми. Материалите могат да се 
ползват както от учителите, така и от учениците и са разработени с оглед предоставяне на 
информация за нискоенергийните къщи, разнообразните технологии, както и за съществу-
ващите стандарти в това отношение.

Техники и методи за преподаване:

 Подгответе собствена презентация въз основа на предоставената информация по 
темата (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Групова дейност: прочетете материалите по темата заедно с учениците в клас (тра-
диционен, с използване на дигитални технологии)

 Помолете учениците да се запознаят с материалите у дома като част от подготов-
ката за следващия час (обърната класна стая)

 Помолете отделни ученици да подготвят презентация по темата и я представят в 
клас (обърната класна стая + самостоятелна работа)
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Вижте синтезираната информация по темата

Теоретичната част по темата Нис-
коенергийни сгради е разработе-
на в четири отделни подтеми.

Последвайте връзката за достъп 
онлайн или сканирайте QR кода 
за да изтеглите готовите работни 
листове

https://bit.ly/3yaBpiQ

https://bit.ly/3SOslYX

https://bit.ly/3SMMU88

https://bit.ly/3fwYkyt 

 Термини и определения

Сплав — сплавта е сложен метал, получен при разтопяването и смесването в течно състоя-
ние на два или повече метала. Съществуват и сплави между метали и неметали: например 
стоманата и чугунът са сплави на желязото с въглерод

Аустенитна неръждаема стомана е една от петте класа неръждаеми стомани, които се ха-
рактеризират с кристално ориентирана решетка. Този вид решетка се постига чрез добавя-
не на аустенитни стабилизиращи елементи, като никел, манган и азот

Сградната обвивка е комбинацията от всички строителни елементи, които отделят сграда-
та от външната среда. Обикновено тук се включват стени, покриви, подове и „фенестрации“ 
(прозорци, врати, покривни прозорци и други отвори). Добрата сградна обвивка предпо-
лага използването на материали и технологии, съобразени с местния кимат, като същевре-
менно са структурно здрави и естетически приятни

Галванизиране или галванизация (също и поцинковане) — технологичен процес на нанася-
не на тънко цинково покритие върху стоманени елементи за предотвратяване на появата 
на ръжда

Погледнете и 5-езиковия терминологичен речник, съдържащ най-използваните думи от 
темите

https://bit.ly/3yaBpiQ
https://bit.ly/3SOslYX
https://bit.ly/3SMMU88
https://bit.ly/3fwYkyt
https://beevet.eu/bg/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B1%D0%B3/
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 Практически упражнения

Заданията по темата Нискоенергийни сгради са подходящи както за групова, така и за са-
мостоятелна работа. Разделете учениците на групи от 5-7 души за да направят упражне-
нията. Нека учениците сами да разпределят отделните задачи помежду си. Ефективното 
използване на времето, взаимодействието и сътрудничеството ще насърчат учениците да 
се включат активно в дейностите, ще им позволят да разберат темата и взаимовръзките 
между отделните понятия в дълбочина и в крайна сметка ще повишат интереса на учени-
ците към предмета.

Упражнения 1-4 са подходящи както за преподаване на нов материал, така и затвърждава-
не на вече придобити знания от учениците.

Според вида им, практическите задачи могат да бъдат разделени на следните групи:

Кът за забавление — упражнения 1-4 — заданията ще подпомогнат учениците да иденти-
фицират и запомнят различни понятия и особености във връзка с конструкциите при нис-
коенергийните сгради, използваните технологии и материали. Интерактивната версия на 
упражненията е особено препоръчителна, тъй като учениците усвояват нови знания по за-
бавен начин. В допълнение, игровият компонент допринася за интуитивното разбиране на 
материала.

Млад изследовател — упражнение 5 — дейността включва извършването на проучване и ще 
позволи на учениците за развият меки умения, като презентиране, работа в екип и други.

Техники и методи за преподаване:

 проектно-базирано обучение (мозъчна атака (brainstorming), дискусия, проучване)

 работа в клас — традиционен и с използването на дигитални технологии (включи-
телно мозъчна атака (brainstorming), дискусия, въпроси и отговори)

 самостоятелна работа в клас с използване на дигитални технологии

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

Практическа задача 1: Разпределете по групи

Даден е списък с четиринадесет технологии, прилагани при нискоенергийните сгради. Уче-
ниците следва да ги разпределят на две групи според предназначението им: за подобрява-
не на сградната обвивка или при системи за отопление, охлаждане и вентилация. Верните 
отговори може да откриете на втората страница на работния лист.
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 Практическа задача 1

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3rm5pER 

Практическа задача 2: Намерете елементите на чертежа 

На схемата са представени основните компоненти на конструкцията на стоманена сграда. 
В интерактивното упражнение учениците следва да свържат елементите с мястото им на 
чертежа. В офлайн режим (с използване на работния лист) — помолете учениците да впи-
шат елементите в таблицата срещу съответния номер. Втората страница на работния лист 
съдържа верните отговори.

 Практическа задача 2

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3fCjefI 

Практическа задача 3: Изберете правилната дума

Дадени са 5 твърдения. Във всяко изречение учениците следва да направят избор между 
две понятия, така че твърдението да бъде вярно. В интерактивното упражнение учениците 
следва да поставят правилната дума на празното място в изречението. В офлайн режим (с 
използване на работния лист) — помолете ги да задраскат неправилната според тях дума. 
Втората страница на работния лист съдържа верните отговори.

 Практическа задача 3

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3yeDZo3 

Практическа задача 4: Мисловна карта

В упражнението са представени 13 от най-важните стъпки при проектиране на стоманена 
сграда. Учениците следва да ги разпределят в четири етапа на проектирането — според 
времето, когато е най-удачно да се вземе съответното решение.

https://bit.ly/3rm5pER
https://bit.ly/3fCjefI
https://bit.ly/3yeDZo3
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Особено препоръчително е упражнението да се прави в малки групи. Мозъчната атака 
(brainstorming) ще позволи на учениците да развият умение за генериране на идеи и за 
обосноваването им пред съученици.

 Практическа задача 4

Последвайте връзката за упраж-
няване онлайн или сканирайте QR 
кода за да изтеглите работен лист

https://bit.ly/3y63ubd 

Практическа задача 5: Проучване

В това упражнение учениците следва да направят собствено проучване за примери на нис-
коенергийни сгради и да го представят пред класа. В заданието са включени елементите/
информацията, които се очаква да бъдат включени в презентацията. 

Целта на упражнението е да развие уменията на учениците за проучване и презентиране. 
Препоръчваме да възложите на учениците самостоятелно проучване, след което да отде-
лите поне един учебен час за презентациите им.

 Практическа задача 5

Последвайте връзката за да ви-
дите заданието онлайн или ска-
нирайте QR кода за да изтеглите 
работен лист

https://me-qr.com/8Ju70JI

 Самооценка /Тест

Тестът от 5 въпроса дава възможност за бърза проверка на усвоените знания както от уче-
ниците самостоятелно, така и от учителя. Викторината е предвидена само като онлайн дей-
ност.

Техники и методи за преподаване:

 работа в клас, групови дейности (мозъчна атака (brainstorming), дискусия)

 самостоятелна работа в клас (традиционен, с използване на дигитални техноло-
гии)

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

https://bit.ly/3y63ubd
https://me-qr.com/8Ju70JI
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 Тест по темата Нискоенергийни сгради

Последвайте връзката или ска-
нирайте QR кода за да направите 
теста

https://me-qr.com/7Gl5V2x 

1 . Кое от следните понятия е излишно?

A) Сграда с нулеви въглеродни емисии

B) Пасивна сграда

C) Умна сграда => верен отговор

D) Зелена сграда

2 . Кое от твърденията е НЕВЯРНО?

A) Нискоенергийните сгради имат отрицателно въздействие върху околната среда. => 
верен отговор

B) При пасивните сгради икономията на енергия може да достигне до 90% в сравнение с 
обикновените сгради.

C) Стоманените сгради не изискват сложна поддръжка.

D) Сградите с нулеви въглеродни емисии произвеждат енергия от възобновяеми източни-
ци.

3 . Стратегическото засенчване е техника, която се използва за:

A) Изстудяване на вода през лятото

B) Постигане на определен нюанс на фасадната боя

C) Димиране на флуоресцентното осветление

D) Поддържане на комфортна температура в жилищните помещения през горещите месеци 
=> верен отговор

4 . Кой от елементите по-долу НЕ се среща в неръждаемите стоманени сплави?

A) Желязо (Fe)

B) Никел (Ni)

C) Манган (Mn)

D) Азот (N)

E) Кислород (O) => верен отговор

https://me-qr.com/7Gl5V2x
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5 . Кое от долните НЕ е сред предимствата на конструкциите от неръждаема стомана?

A) Високо съотношение тегло — якост

B) Бърз монтаж

C) Ниски изисквания за поддръжка

D) Възможност за рециклиране и повторно използване

E) Запалимост => верен отговор

F) Устойчивост на големи температурни амплитуди

G) Устойчивост на корозия

 Допълнителна информация

В тази секция ще намерите 4 видеоклипа: 

A. Пасивната сграда в 90 секунди

B. Най-зелените сгради

C. Какво е пасивна сграда?

D. Уан сентрал парк (One Central Park), Сидни, Австралия

Техники и методи за преподаване:

 прожекция в клас и дискусия (въпроси и отговори)

 домашна работа (традиционен, с използване на дигитални технологии)

 Видеоклипове по темата Нискоенергийни сгради

Последвайте връзката или скани-
райте QR кода за достъп до видео-
съдържание

https://me-qr.com/FJ8MgwO 

 Резултати от ученето и оценяване

Резултатите от ученето описват знанията, уменията и компетентностите, които учениците 
следва да придобият след приключването на обучението по темата Нискоенергийни сгра-
ди. Те са фокусирани върху контекста и потенциалното прилагане на знанията и уменията, 
помагат на учениците да свържат наученото с конкретни ситуации и да разберат защо тези 
знания и умения ще им бъдат полезни. 

https://me-qr.com/FJ8MgwO
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Очаквани резултати от ученето

Знания:

Ученикът…

1. Разбира и обяснява концепцията за ниско енергийните сгради

2. Разбира и обяснява концепцията за пасивните сгради

3. Разбира и обяснява концепцията за сградите с нулеви въглеродни емисии

4. Познава и изброява технологиите, прилагани при ниско енергийните сгради

5. Дефинира предимствата на стоманените сгради и конструкции

6. Познава свойствата на неръждаемата стомана

Умения: 

Ученикът може да… 

1. Преценява етапите на проектиране на стоманена сграда

2. Извлича и систематизира информация от свободно достъпни източници

3. Прави проучване самостоятелно или в екип и представя резултатите

Компетентности: 

Ученикът…

1. Разбира значението на нискоенергийните сгради в контекста на тенденциите за енергий-
но ефективно строителство

2. Работи в екип

3. Работи със свободно достъпни източници на информация

4. Работи с техническа и справочна литература

Форми и методи за оценяване 

Резултатите от ученето служат и за основа при оценяването: критериите за оценка следва 
да бъдат формулирани така, че да измерват степента на усвояване на дадено умение или 
знание от ученика.

В рамките на този курс, възможните форми за оценяване са:

 Самооценка

 Обратна връзка от съученици

 Индивидуално оценяване (от учителя)
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Насоки при самооценка и обратна връзка към съученик. Стъпки:

 Обсъдете с учениците си целите на обучението и планирайте необходимите дейст-
вия за постигането на тези цели

 Помогнете на учениците да разберат очакваните резултати от ученето и как те от-
говарят на поставените цели

 Определете измерими критерии за оценяване заедно с учениците

 Демонстрирайте как да се прилагат дефинираните критерии

 Направете базово обучение по оценяване на съученици

 Дайте на учениците си Вашата обратна връзка относно самооценяването или оце-
няването на съученик
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BEE-VET . Трите продукта от проекта са взаимосвързани и най-
добре да се използват съвместно . 

Вижте още:  

КЪМ „ЗЕЛЕНО 
СТРОИТЕЛСТВО“ 
И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Проектът BEE-VET е финансиран по програма Еразъм+ на Европейската 
комисия. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази 
публикация не представлява обвързване със съдържанието, което отразява 
само възгледите на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за 
каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него

Концепция за модернизация 
на учебните програми 
в ПОО

BEE-VET Дигитален 
инструментариум: 
Интерактивни обучителни 
материали за професионални 
гимназии по зелено, 
устойчиво и енергийно 
ефективно строителство


