
  

 

Наръчник за SOLE 
Как да създадем среда за самоорганизирано 

учене в нашата общност 

от Сугата Митра 

 



 

  

Помогнете ни да преоткрием начина, 

по който учениците научават 

www.theschoolinthecloud.org 



 

СЪДЪРЖАНИЕ 

01 ВЪВЕДЕНИЕ 
 Какво е SOLE? 
 Защо да използваме SOLE? 
 Философията на SOLE 
 
 

02 ОРГАНИЗАЦИЯ 
 Как да създадем SOLE среда? 
 Как да проведем SOLE? 
 
 

03 ГОЛЕМИ ВЪПРОСИ 
 Какво прави един въпрос добър? 
 
 

04 ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 
ТРУДНОСТИТЕ 

 Съвети за справяне с предизвикателствата 
 
 

05 СПОДЕЛЯНЕ И ВДЪХНОВЕНИЕ 
 Споделете вашата история 
 Разкази за SOLE 
 
 

 

  



 

 

School in the Cloud ("Училище в облака") е платформа с 

глобална общност, свързваща SOLE (Среди за 

самоорганизирано учене) от целия свят и Granny Cloud 

("Облакът на баба") в своеобразно международно 

движение за по-приобщаващо и универсално достъпно 

образование. 

Всеки може да създаде SOLE среда. Събудете 

детската любознателност, като дадете на децата 

да изследват и проучват някой "Голям въпрос", 

използвайки интернет и уменията си да работят 

заедно. Ученето става спонтанно в такава 

целенасочено хаотична среда. 



01 ВЪВЕДЕНИЕ 

 

„Желанието ми е да помогна в създаването на 
бъдещето на ученето като подкрепям децата 
по целия свят да се възползват от вродената си 
любознателност и да работят заедно.” 
—Сугата Митра, носител на наградата на TED за 2013 

 

  

Социално 
преживяване 

Спомогнато от 
поощрението 
на възрастен 

Водено от 
любознателност 

Съвместна 
работа Самоорганизирано 

Увличащо и 
завладяващо 

Включващо 
всеки 

Какво е SOLE? 

Добре дошли 

Представяме ви наръчника за създаване на среда за самоорганизирано 

учене (SOLE), ресурс на „Училище в облака“. Той е разработен за да 

помогне на учители и други участници в образователния процес да 

създадат подходящи условия, в които учениците да се възползват от 

естествената си любознателност и да участват в обучителен процес, в 

ръководен от самите тях. 

 

Ученето, ръководено от ученика, е: 



 

 

В продължение на 13 години Сугата Митра и неговите колеги изследват 

самоорганизираното учене: как работи и каква е ролята на възрастните 

в неговото поощряване. Благодарение на своите иновативни и значими 

усилия за подобряването на образованието за ученици по целия свят, 

Сугата Митра печели първата награда на платформата TED в размер на 

1 милион долара. На конференцията на TED през 2013 година, Сугата 

призовава мислители и активисти от цял свят да създават техни 

собствени среди за самоорганизирано учене (SOLE) и да споделят 

своите открития. На TED2014 е стартирана интернет платформата 

„Училище в облака“, която осигурява възможността всеки, навсякъде 

по света да експериментира с метода.  

„Образованието е самоорганизираща се система, в 

която научаването е естествено възникващ феномен.“ 
—Сугата Митра 

Благодарим ви, че отговорихте на призива на Сугата Митра като 

посветихте времето и креативността си, за да подобрите начина на 

обучение във вашата общност. Целта на този наръчник е да ви навигира 

по време на приключението, в което учениците сами организират 

ученето си, с помощта на големи въпроси и динамична комуникация, 

за да създадат безкрайни възможности. 

С нетърпение очакваме да ни разкажете за вашите приключения с 

метода SOLE. Споделете вашите истории на платформата на „Училище в 

облака“:  

www.theschoolinthecloud.org 

  

http://www.theschoolinthecloud.org/


 

  

Какво е SOLE? съществително име, произнася се „сол“ 

Среда за самоорганизирано учене 

SOLE се случва, когато учителите насърчават учениците да работят в група, 

за да отговорят с помощта на интернет на въпроси, които ги интересуват. 

1) На учениците се 
задава голям въпрос 
или се насърчават да 
измислят свой въпрос 

2) Учениците сами 
сформират групи, 

които могат да сменят 
във всеки момент 

3) Учениците могат да 
се движат свободно, 

да разговорят и 
обменят идеи 

4) Учениците могат да 
насочат търсенията си в 
избрана от тях посока: 
няма един правилен 

отговор 

5) Очаква се в края на 
сесията групите да 

представят какво са 
научили 

Ученето чрез метода SOLE се основава на големи въпроси, самостоятелно 

откриване, споделяне и спонтанност. Тези условия са необходими, за да се 

създаде незастрашаваща среда, в която децата не се боят да търсят и изследват. 

ГЛЕДАЙТЕ: 
Въведение в самоорганизраното учене 
http://bit.ly/1thcMoO 

Правила 



Skype баби 

Всяка SOLE сесия е различна, но винаги се основава на насърчаването на 

учениците да развиват естествената си любознателност и да се впускат в 

интелектуални приключения в търсене на отговори на големи въпроси. 

SOLE могат да бъдат създавани навсякъде по света. В отдалечени или 

непривилегировани региони, където достъпът до образование е ограничен, 

фасилитаторите могат да използват Skype, за да организират SOLE. 

Наричаме тези фасилитатори „Skype баби“. Тяхната роля е да предизвикват 

желанието за придобиване на знания и да помагат за развиването на 

езиковата грамотност и когнитивните умения, което ще позволи на децата да 

отговарят по-лесно на големите въпроси. Благодарение на тези доброволци, 

където и да се намира средата за самоорганизирано учене, учениците имат 

достъп до подкрепящ и поощряващ медиатор. 

 

ГЛЕДАЙТЕ: 
Да бъдеш Skype баба 
http://bit.ly/1pRJD1I 

 

 

  



 

Защо да организираме SOLE? 

Подобрят уменията си да задават големи въпроси 
 
Разберат повече за интересите на своите студенти 
 
Имат възможността да развиват култура на любознателността 
сред своите ученици 
 
Изградят по-равнопоставени отношения със своите ученици 
 
Разберат по-добре колко много могат да научат техните 
ученици самостоятелно  
 
Споделят със своите ученици динамичния процес на 
придобиване на нови знания 

Ето няколко от ползите на SOLE за участниците в метода: 

ПЕДАГОЗИТЕ ЩЕ: 

УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ: 

Бъдат мотивирани да се научат да ръководят сами 

учебния си процес 

 

Подобрят уменията си за четене с разбиране и разрешаване на 

проблеми, както и своята креативност и поведение  

 

 

Повишат компютърната си грамотност  

 

Развият навици за учене през целия живот 

 

Подобрят способността си да възпроизвеждат по памет 

 

Развият уменията си за междуличностно общуване и презентиране 

 

Се научат да използват по-добре това, което вече са научили в 

дискусии във и извън класната стая 

 

Изградят отношения, базирани на повече доверие с учителите и 

възрастните като цяло 
 

 

Се мотивират да изследват нови теми и идеи 



  

Философията на SOLE 

За да бъде SOLE възможно най-ползотворен, приемете тези основни нагласи: 

УЧЕНИКЪТ РЪКОВОДИ ПРОЦЕСА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

ЛЮБОЗНАТЕЛНОСТ 

ОТВОРЕНОСТ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ПООЩРЯВАНЕ 

ТЪРПЕНИЕ 

Учениците са мотивирани от избора и интересите, които 
споделят със своите приятели. Това прави самоорганизираното 
учене по-устойчиво. 

Учениците трябва да „социализират“ дадено знание, за да го 
усвоят. Ученето в група също спомага възпроизвеждането по 
памет и развива социалните умения. 

Всички хора се раждат естествено любопитни. Учениците 
изграждат свое собствено разбиране за новите понятия като ги 
свързват с неща, които вече знаят. 

Обикновено учениците могат да разберат повече, отколкото 
предполагат възрастните, особено, когато са в среда, която 
поощрява да експериментират, да „отучват“ предразсъдъци и да 
правят грешки. 

Учениците са способни да мислят критично и могат да учат 
изключително бързо. 

Най-ефективните преподавали са онези, които поощряват, 
подкрепят и създават подходяща структура, а не онези, които 
дават готови отговори.  Интернет помага на учениците да 
отговорят на почти всеки въпрос, а окуражаването им помага да 
бъдат постоянни в търсенията си и сами да решават проблемите. 

Може да отнеме известно време на преподавателите да свикнат 
с новия метод и на учениците да се адаптират към този нов 
начин на учене. Дори да не успеете от първия път, 
продължавайте да опитвате. 



  



 

  

„Кой знае на какво ще трябва да се учим след 

трийсет години? Знаем, че ще трябва да 

сме добри в търсенето на информация, в 

нейното анализиране и в преценяването 

дали е вярна или не.“ –Сугата Митра 

Как да организираме SOLE? 

Създай своя SOLE среда 

Съвет 
Компютрите с 

големи екрани са 
по-подходящи, 

защото улесняват 
груповата работа. 

Освен това на тях се 
вижда по-добре как 

напредват учениците. 

Интернет 
достъп 

Уебкамера 
(по желание) 

Един компютър на (около) 
четирима ученици 

Ограничаването на броя на 
компютрите подобрява 

сътрудничеството и 
стимулира обмена на 
информация и знания 

между съучениците, което 
е ключов аспект на метода. 

02 ОРГАНИЗАЦИЯ 



 

  

Дъска за записване на 

въпроси и коментари. 

Големи листове хартия и 

химикалки, за да могат учениците 

да си водят записки и да представят 

това, което са открили. 



 

  

КАК ДА ПРОВЕЖДАТЕ ВАШИЯ SOLE: 
ПРИБЛИЗИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО 

По-надолу е очертание на времето, което можете да приспособите, за 

да отговаря на вашите специфични условия, график и пространство. 

ВЪПРОС РАЗУЧАВАНЕ

 
 ВЪПРОС 

ПРЕГЛЕД 

СЪВЕТ 
SOLE не трябва да е статично събитие, а да се променя и 
адаптира с времето. Затова желанието за експериментиране с 
нови подходи е много важно. Например вместо да поканите 
всяка малка група от по 4-ма ученици да представи резултатите 
от своето проучване,  поканете групите да си сътрудничат и да 
представят един общ отговор. 



 

  

Въпрос 

Разучаване 

Преглед 

Задайте голям въпрос (вижте следващата глава за повече информация) 

Как ще зададете въпроса е почти толкова важно, колкото какво ще 
попитате. Опитайте се да формулирате въпроса така, че отговорът му да 
бъде истинско откритие за учениците. По този начин ще стимулирате 
тяхната любознателност. 

Обяснете процеса на SOLE 

Учениците работят в групи, за да намерят отговора на голям въпрос в 
интернет. 

Насърчете учениците да разрешават сами проблемите, които се появяват 
в групата. Отдръпнете се и се доверете на учениците си! 

Наблюдавайте и документирайте SOLE: водете си бележки, снимайте и 
питайте участниците за техните впечатления. Така ще засечете 
настъпващите промени. 

Поканете учениците да споделят това, която са открили заедно: какви са 
приликите/разликите между техните въпроси? Помогнете им да видят 
връзките с други области. 

Насърчете провеждането на дискусия. Подтикнете учениците да обсъдят 
самия въпрос и процеса на проучване. 

Обърнете вниманието на учениците към собствената им работа: какво 
биха направили по различен начин следващия път (заедно и поотделно)? 
Какво мислят, че те или другите са направили особено добре? Времето за 
представяне и обратна връзка може да варира, в зависимост от 
сложността на зададения въпрос и на отговорите, намерени от учениците. 



 

  

03 ГОЛЕМИ ВЪПРОСИ 
„Правилният отговор на тривиален въпрос също е 

тривиален, но правилният въпрос, дори да няма 

еднозначен отговор, може да доведе до големи 

открития.“ – Едуард Осборн Уилсън, 1998 

Какво прави един въпрос добър? 

Големите въпроси са ключов елемент от SOLE сесиите. Задаването на 

интересен и подходящ въпрос е това, което вдъхновява 

въображението и любознателността на децата.   

Разработването на голям въпрос може да бъде най-трудната част от 

организирането на SOLE сесия. Този наръчник ще ви подскаже откъде 

да започнете, ще ви даде няколко идеи в каква насока да мислите и 

ще ви помогне да разберете кои големи въпроси са добри. 

Съвет 
Не е задължително само вие да измисляте и предлагате 
големи въпроси – децата също могат да участват, в 
зависимост от своите интереси. 

Какво прави един въпрос добър Голям въпрос? 
Големи въпроси са онези, на които няма лесен отговор. Те често са 
отворени и трудни, а може дори да нямат отговор. Целта им не са 
лесните отговори, а провеждането на задълбочен и дълъг разговор. 

Тези въпроси насърчават децата да предлагат теории, да си 
сътрудничат, да се аргументират и да мислят критично. 

Добрият голям въпрос засяга повече от една област на познанието. На 
пример въпросът „Какво е насекомо?“ не засяга толкова много теми, 
колкото въпросът „Какво ще се случи със Земята ако всички насекоми 
изчезнат?“. 

Въпросите могат да бъдат двузначни или конкретни. Някои са забавни, 
а други натъжаващи. Могат да бъдат свързани с това, което учениците 
учат в училище, с ежедневието или пък да се отнасят за нещо съвсем 
ново.  

Те трябва да поощряват търсенето на нова информация, дискутирането 
и критичното мислене. Смисълът на големите въпроси не е само да се 
намерят „правилните“ отговори, а да се научат методите и да се усвоят 
уменията, необходими за намиране на отговори. 



 

  

Прости въпроси 

Големите въпроси могат да започнат с нещо, което изглежда съвсем 
просто. В случай на нова група или такава, в която езиковите 
познания или уменията за търсене на информация са ограничени, е 
полезно да се започне с по-конкретен въпрос. Това спомага 
развиването на уменията за търсене и въвежда новия начин на 
работа като подготвя децата за по-отворени въпроси. 

Например: 

КЪДЕ 

КОЙ 

КАКВО 

е най-голямото животно 

на света? 

Някои по-трудни въпроси 

Когато децата свикнат да отговарят на лесните въпроси или когато 
вече използват умело езика или са добри в търсенето на 
информация, можете да започнете да задавате по-трудни въпроси, 
които нямат директен отговор. 

Това ще насърчи децата да проучат по-сложни теми, да свържат 
няколко области на познанието и да придобият по-задълбочено 
разбиране за своя отговор. Това е разликата между „Кое е най-
голямото животно на света?“ и „Защо на света няма по-голямо 
животно от синия кит?“ 

Можете да задавате и по-философски въпроси или такива, които се 
отнасят за конкретна страна или регион.  Няма ограничения за 
тематиката на големите въпроси, стига да провокират мисленето и да 
грабват вниманието на децата. 



  Няколко примера: 

Устойчив ли е животът на 
Земята? 

Ще имат ли роботите 
съзнание един ден? 

Защо хората се подхлъзват на 
мокро? 

Защо от очите ни текат сълзи, 
когато сме тъжни? 

Може ли нещо да е по-малко 
от нула? 

Каква е най-голямата заплаха 
за океаните в момента? 

Как е създадена музиката? 

Какво е мозък? 

Кой е изобретил азбуката? 



Имате нужда от помощ, за да измислите своя голям въпрос? 

Потърсете повече примери в библиотеката на „Училище в 

облака“ или попитайте останалите учители за съвет в блога на 

нашата платформа. 

 

 

 

  

ГЛЕДАЙТЕ: 
Да избереш правилния въпрос 
http://bit.ly/1tN7eaN 



 

   

ПРОБЛЕМ ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ РЕЗУЛТАТ 

Един от учениците се оплаква, 
че останалите не работят по 
задачата. 

Напомнете на учениците, че 
могат да сменят групата си ако 
искат. 

Учениците разбират, че имат 
избор и могат да променят 
ситуацията. 

Цяла група не работи по 
задачата. 

Напомнете на групата, че на 
края на сесията се очаква от тях 
да представят резултатите от 
своето проучване. 

Учениците разбират, че трябва 
да изберат екип, който може да 
работи заедно. Подсетени са за 
отговорността си да представят 
публично отговора си и да 
допринесат за обогатяването на 
знанията на всички участници. 

Някоя от групите представя 
неправилен или нерелевантен 
отговор. 

Насърчете учениците да 
проверят отговора. Напр. „Някой 
намери ли нещо по-различно?“ 
и ги подканете да поговорят за 
това какви други отговори биха 
могли да намерят, като 
обърнете внимание на 
надеждността на източниците. 

Учениците се учат как да 
поставят под съмнение 
отговорите на другите и как да 
дискутират. Освен това започват 
да разбират какво означава 
истинско доказателство и да 
бъдат по-критични към 
източниците в интернет. 

Учениците се оплакват, че нямат 
какво да правят, защото някой 
друг използва компютъра. 

Напомнете на учениците, че 
могат във всеки момент да си 
сменят групата. По време на 
представянето, попитайте 
учениците какво мислят за 
споделянето на компютрите и 
обсъдете възможни бъдещи 
решения. 

Учениците се научават как да 
намират собствени решения и 
да се справят с 
междуличностните затруднения. 
Освен това ще станат по-
находчиви. 

04 ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 
      ТРУДНОСТИ 

Съвети за справяне с предизвикателствата 

Въпреки, че всяка SOLE сесия е уникална, ето няколко често срещани 

ситуации, които с които може да се сблъскате. 



   

ПРОБЛЕМ ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ РЕЗУЛТАТ 

Учениците се затрудняват да 
прочетат какво са намерили в 
интернет. 

Тъй като учениците могат да са 
на различни нива в умението си 
да четат, насърчете ги да се 
консултират с другите групи, в 
които може да има по-добре 
четящи ученици или които може 
да са намерили по-достъпни 
страници. Винаги молете 
учениците да представят, това 
което са намерили с техни думи 
вместо да четат от източника. 

Учениците престават да гледат 
на четенето като на бариера. 
Това намалява притеснението 
им при представянето на 
информацията. 

Учениците намират отговор на 
въпроса много бързо и след 
това престават да работят по 
задачата. 

Насърчете учениците да 
обиколят и да видят какво са 
намерили останалите групи. Ако 
те са открили по-различна 
информация, дали биха могли 
да я включат към своя отговор и 
защо? Попитайте ги дали са 
сигурни, че отговорът им е 
правилен, имайки предвид 
какви страници са използвали. 

Учениците  се учат как да 
продължат образователния 
процес, като разбират, че 
„отговорът“ не задължително е 
краят на пътешествието. 

 

Не забравяйте, че учениците може да се нуждаят от време, за да свикнат да работят по 

метода SOLE. Той може да е доста различен от начина по-който са работили до този момент. 

Може да имат нужда от няколко сесии, за да се адаптират и да повярват, че наистина са 

оставени да организират учебния си процес сами. 

 

SOLE е глобална лаборатория. Споделете своите 

впечатления и ни помогнете да преоткрием начина 

по който учениците добиват знания. 

  



 

 

 

 

05 ВДЪХНОВЕНИЕ 

Разкажете ни вашите истории! 

Пратете ни обратна връзка 

Училище в облака 

Свържете се с глобална общност от педагози и изследователи, 

споделете своите открития и научете от споделения опит на 

платформата "Училище в облака": 

https://www.theschoolinthecloud.org/ 



 

 

  



 

 

 

ВДЪХНОВЕНИЕ 
Истории за SOLE 

Лорънсвил, Ню Йорк, САЩ | 2013 

Шампионът по SOLE Джо Джеймисън описва как, по време на техния първи 

SOLE за учебната 2013-2014 година, неговите ученици виждат снимка на 

римския Колизей и са помолени да отговорят на серия от въпроси: „Какво е 

тази сграда?“, „Защо е счупена?“, „За какво е и била използвана?“, „Защо не я 

оправят?“. Учениците се организират в групи и започват да правят проучване, 

да си сътрудничат и да публикуват съобщения в Туитър за подготовката на 

своите презентации. Тъй като използва хаштага #TEDSOLE на Туитър, класът се 

свързва с група ученици, които посещават Колизея точно в този ден! 

Учениците, посещаващи Рим се образоват у дома. Те започват да общуват 

през Скайп с класа от САЩ и обменят големи въпроси и отговори през цялата 

учебна година. Джо споделя, че това е било „едно невероятно първо SOLE 

преживяване“, което веднага е грабнало учениците, правейки SOLE сесията 

много реална за тях. 

Научете повече на този адрес: 

Онтарио, Канада | 2013 

Бил Фергюсън е учител в Онтарио. Заедно с учениците от 5 клас, на които 

преподава използват SOLE ежедневно, за да се превърнат в „съ-участници на 

своето образование“. Наблюденията на Бил върху резултатите в неговия клас 

го карат да повярва, че използването на SOLE е ефективна образователна 

стратегия. Той споделя, че методът не само е подходящ за избрани предмети, 

а е заместил някои традиционни подходи. «Използваме го за много различни 

теми всеки ден. Например замести моята програма за подобряване на 

уменията за четене, защото учениците станаха много по съсредоточени и 

научават много повече за света, докато търсят и представят информация. 

Нивото на четене се вдигна неочаквано много… Стигнах до извода, че няма 

значение какво четат учениците докато продължават да четат. Оттам можем 

да ги научим на всичко, от което се нуждаят.» Бил отбелязва и по-широкото 

влияние на SOLE върху неговите ученици. „Сблъскват се с похвали и критики 

всеки път, когато представят това, което са научили. По-слабите ученици 

участват без колебание.“ 



 

 

  

„Бих искал да допринеса за създаването на бъдещето 

на образованието като помогна на деца по целия 

свят да се възползват от естествената си 

любознателност и да работят заедно.  

Помогнете ми да създам „Училище в облака", 

образователна лаборатория в Индия, където децата 

могат да се впуснат в интелектуални пътешествия, 

като се свържат с информация и менторство 

посредством интернет. 

Освен това, независимо къде се намирате, искам да ви 

поканя да създадете своите собствени малки среди за 

самоорганизирано учене и да споделите с нас, това 

което сте открили.“ 

– Сугата Митра 



 


