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Заглавие Обръщане на математическата класна стая 

Въведение Преобърнатата класна стая е стратегия за обучение и 

вид смесено обучение, фокусирано върху 

ангажираността на учениците и активното обучение. Тя 

премества дейности, включително тези, които 

традиционно се считат за домашни, в класната стая. В 

обърната класна стая учениците гледат онлайн лекции, 

сътрудничат си в онлайн дискусии или провеждат 

изследвания у дома, докато в клас участват в учебни 

концепции под ръководството на ментор. Професор 

Саймън Бенджамин успешно прилага тази техника със 

студенти в катедрата по материали, търсейки начин да 

освободи лекционно време за по-интерактивни и 

интересни дискусии за решаване на проблеми. 

Тип на институцията Висше учебно заведение 

Използвана методология Обърната класна стая по математика  

Тип преподавател Преподаватели във висши учебни заведения 

Използвани инструменти Видео уроци, качени в youtube + въпросници във 

виртуална учебна среда (moodle) 

Основни 

предизвикателства, 

ключови фактори за успех и 

мотивация 

- Дава възможност на учениците да учат със свое 

собствено темпо, с помощта на видео уроци, 

които могат да използват, когато им е удобно, 

вместо да „губят“ цялото време в клас, като си 

водят бележки от дъската. 

- Времето в час става по-интерактивно и 

ангажиращо, изоставяйки предишния подход, 

когато учениците пасивно просто получават 

информация. 

Изводи и препоръки По този начин студентите често идват на лекции, 

подготвени и разбиращи дискутираната тема и (надявам 

се) с някои сондиращи въпроси, готови да зададат на 

преподавателя. Следователно всяка лекция придобива 

различна форма от тази от предишни години, тъй като 

коментарите и въпросите на учениците се различават. 
По този начин преподаването става по-вълнуващо и 

предизвикателно.  
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