
Създаване, същност и роля на                            

професионалните учебни 

общности - ПУО



ПУО е подход, при който група учители работят съвместно за

подобряване на педагогическата си практика и образователните

резултати на учениците.

В ПУО има целенасочен обмен на информация и взаимно

учене между всички участници, които си изработват норми и

правила за работа.

В ПУО има възможност за споделяне на опит и идеи, които

допринасят за повишаване на успеваемостта на учениците, за

повишаване на благополучието на участниците в образователния

процес и развиване на самоинициативността на учениците и

учителите.

Професионалните учебни 

общности - ПУО



Членовете на тази общност черпят опит, ресурси и

вдъхновение един от друг.

Екипната работа в ПУО помага на учителите да се научат да
се изслушват взаимно без критики и упреци.

Насока за работа на ПУО е то да спомогне за ангажиране

на възможно по – голям брой ученици. 

Възможно е тази общност да избере новите подходи, 

различни от сега използваните практики в учебния процес чрез 

тестване на нови идеи.

Съвместната работа е необходимо да съответства на

потребностите на уениците.

Системно да се анализират данните за работата на

учениците и техния напредък и да се правят изводи за по-качествено 

решаване на проблемите.

Професионалните учебни 

общности



Приоритетна област в политиките на МОН, залегнала в

СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО,

ОБУЧЕНИЕТО И УЧЕНЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2021 - 2030) е

Изграждането на СПЛОТЕНИ УЧИЛИЩНИ ОБЩНОСТИ

«Пътят към по-привлекателно и по-качествено

образование минава през ефективните училищни общности,

обединени от общо споделена система от образователни

ценности. Ще се прилагат политики за създаване и

задълбочаване на връзките и взаимодействието в училищната

общност между всички участници в образователния процес»

Професионални учебни 

общности - ПУО



Всеки от членовете на ПУО споделя мисията, визията и целите,

както на училището, така и на професионалната учебна общност.

Имат общ фокус на съвместната работа.

В ПУО всеки надгражда себе си, създава пространство за

споделяне с другите и получава обратна връзка. Участват в регулярни

срещи, на които дискутират и планират изпълнението на поставените

цели.

Целенасочен

анализ:

Професионални учебни общности

Предизвикателств
а, дискусия

Причини, 
последствия 

Цели и резултати



Първата професионална учебна
общност - 2018 г.

Осъзнаването на добавената стойност на ПУО срещите за

качеството на преподавне и организацията на комуникационните

канали в СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков стана трудно. Създадено бе

по повод участието ни в международния проект “От иновации в

приобщаващото образование към реално приложение” – From

Inclusive Education to Real Scale Transfer – FIERST”. Toй постави началото

на функционирането на професинална учебна общност, която през

годините се разви до система от ПУО-ти, които се допълват и/или

взаимно се подпомагат за реализиране както на стратегическите,

така и на конкретни оперативни цели.



Разликата между училищна комисия, МО и ПУО:

КОМИСИИ МО ПУО

ЦЕЛИ Конкретни Свързани с предметната 
област на преподаване

Решават и преодоляват 
стратегически цели

СЪСТАВ По компетентност Един и същ по учебен 
предмет

Разнороден, в зависимост от 
длъжността

СРОК ЗА  

ДЕЙСТВИЕ
Определен по 

реда на създаване

Постоянен До изпълнение на целите –

обикновено дългосрочен в 
период между две и четири 
години



Професионални учебни общности.

В началото директорът...
 Помага при създаването и първите стъпки на ПУО

 Споделя визията си за екипа и за училището, дава пример

за ефективно разпределено лидерство.

 Споделя очакванията си от тази група за постигане на

определена училищна цел.

 Споделя очакванията си за формулиране на собствени за

ПУО цели, за изпълнение на определена стратегическа

училищна цел.

 Споделя очакванията си за конструктивна обратна връзка, за

планиран график на ПУО срещите и водене на разработен

образец на план за срещите.

 Споделя очакванията си за обратна връзка за

разпределението на ролите за членовете на екипа и за това

в ПУО да се установят приспособими групови норми при

общуването.



Професионални учебни общности

 Директорът като лидер запалва “искрата“ и създава лидери в класната стая и
извън нея. Той провокира и стимулира вътрешната мотивация на учители и
ученици за търсене на нови подходи и удовлетвореност. А това носи повече
удовлетвореност и мотивация и за самия него.

 Важно е директорът да сложи началото като създаде и подкрепи един
професионален екип от 5-7 членове в ПУО-лидерски екип (ЛЕ).



Част от иновацията в органи-
зацията на образователния мениджмът на
СУ „Отец Паисий“ е изградената система от
седем професионални учебни общности,
които ефективно работят в синхрон,
споделят добри практики и взаимно се
подпомагат.

ЛЕ работи в сътрудничество с
училищната общност за постигане на
общите целите.

Професионални учебни общности 

ПУО – Лидерски екип



Акценти в дейността на ПУО Лидерски 
екип

Училищна култура
Разпределено 

лидерство

Учеща организация

Благополучие на 

всички 

Включваща среда

Създаване на силни

учещи общности

STEM умения 

Умения на XXI век и 

добродетели 



Професионални учебни общности.
NB! Създаване  на ПУО

 Развитието на успешни ПУО е сравнително трудно и изисква

целенасочени усилия от страна на учители и лидерския екип.

 Различните екипи се развиват с различни темпове и са съставени

от различни личности;

 Повечето ПУО преминават през сходни етапи от гледна точка на

естеството на тяхната работа, определено от сходните 

образователни цели и политики;

 Учителите често се нуждаят от съдействие за създаване на

сигурно и спокойно място за разговори и размисъл за

преподавателската им работа.

 Основен елемент в изграждането на ПУО е съдействието на

екипа за съсредоточаването му върху работата и резултатите на

учениците.



Когато директорите стартират този процес за
първи път ...

 Подбират учителите стратегически.

 Събират всички на обща среща.

 Отчитат силните страни на всеки учител.

 Аргументират се как всеки един учител може да допринесе за

мисията на училището.

 Съобщават, че ПУО ще получава подкрепа от ЛЕ.

 Началните срещи може да изглеждат малко неясни, объркващи

и безуспешни.

 Всяко ПУО  избира лидер, фасилитатор, 

протоколчик и пазител на времето.

 Срещите се провеждат по график,(времева 

линия) ежемесечно, и/или при 

необходимост и препоръчително се 

протоколират.

 Определя се план за действие – с 

дългосрочни и краткосрочни цели. 

Последните напр. може да са за изпълнение 

между 2 последаователни срещи.

 Определят се показатели за успех, 

инструменти за измервания, стратегии, 



Професионални учебни общности.

Среща на членове на ПУО Лидерски 

екип с ПУО Иновативни учители за 

подкрепа

Обсъждани въпроси за подкрепа: проблем е, че в седмичното 

разписание часовете по Умения и добродетели саседми часове (умора, 

пътуване, активност). 36 или 18 часа годишно? Многото време за 

подготовка на ресурси – обмяна на ресурсите и адаптирането им. Има 

ли бърнаут в ПУО и ако има в каква степен е професионалното 

прегаряне, както и мерки за преодоляването му.



Роля на ПУО

Целенасочените квалификационни 

дейности – ключови за създаване на 

ефективни ПУО



Целенасочените партньорки дейности –

ключови за създаване на ефективни ПУО



Първите въпроси, които учителите в 

новосъздадените екипи (ПУО) си задават са:

 Защо съм тук и какво точно се

очаква да правим?

 Времето, което отделям за

срещите ще ми се заплати ли? 

 Защо трябва да работя с 

колегите като сам/сама се

справям по -добре?

 Как ще успея да се справям и 

с това, като имам толкова

много други отговорности?

 Защо ми е това ПУО като си

имаме МО?

 Как ПУО ще ми помогне да си

оправя проблемите с 

учениците?



Дейности за мотивация и преодоляване на 

първоначалната съпротива на 

новосъздадените екипи (ПУО) 

Отговорът:

 Практикуване на разпределено 

лидерство чрез мобилизиране на 

широк екип от училището, който да 

работи съвместно за подобряване на 

преподаването и ученето. 

 Овластяването на учители и ученици 

при решаването на конкретни 

проблеми.

 Гъвкави управленски подходи, 

споделяне на правомощия и 

отговорности, съвместно вземане на 

решения.

 Сътрудничество – съвместна работа за

постигането на общо разбиране за

приоритетите на организацията при

преподаването.

 Подготовка и обмен на материали.



Професионални учебни 
общности

ПУО 
Иновативни 
учители

ПУО умения на 
XXI век

На фокус са меките умения. Срок 4-8 

г.



ПУО Иновативни учители обменят ресурси и

идеи как да развиват меките умения

По иновативния учебен
предмет „Умения и 
добродетели“
целенасочено се
преподават и практикуват 
общочовешките 
добродетели, изграждат се 
меките умения на XXI век, с 
което се подпомага 
формирането на базови и 
ключови компетентности.

Предметът се изучава в 
класове от II до X клас. 
Елементи на уменията и 
добродетелите се развиват и 
по всички 
общообразователни учебни 
предмети.



Умения на фокус през последните три години 
Комуникационно умение, дигитална 

компетентност  и емоционална 
интелигентност





ПУО разработва модели за преподаване на 
елемнтите на всяко от меките умение



В ПУО се изработва и инструментариум за 

измерване на напредъка - критериални матрици за 

различните умения



Професионални учебни общности

ПУО добродетели

Очакванията на целия екип на СУ “Отец Паисий“
са заедно да достигнат до нови работещи
модели за изграждане на единна училищна
общност, основана на взаимно доверие и
подкрепа за всички страни в нея - ученици,
учители, родители, партньори.

На фокус са общочовешките добродетели



ПУО Добродетели – позитивна среда, училищна 
култура



Професионални учебни общности

ПУО VII клас 

На фокус е успешния ДПП в VIII клас за 2021/2022 г.

Дейностите са в учебната 2020/2021 г. 

В ПУО участват всички преподаващи в седмите класове 

учители.

Инициативи:

„Дръвчета Участие в кампания

за Самоков" „Капачки за

бъдеще“

С

ъвместни инициативи с Информационен

център на НП" Рила".



Професионални учебни общности

ПУО VII клас 

След реализирания успешен ДПП в VIII клас за 2021/2022 г.

Дейността на тази ПУО е прекратена, поради изпълнение 

на целите, които си е поставила и е била създадена.

Организиране и провеждане

на състезание за работа в 

екип със забавни ресурси по

всички общообразователни

предмети.



ПУО Наградата
Одобрение 
обучение 

лиценз
публичност 
дейности

награда

Целева група 
младежи между 
14 и 24 г. възраст



ПУО наградата

СУ „Отец Паисий“ – град Самоков стана лицензиран оператор на
Международната наградата на херцога на Единбург – България. Благодарение на
ефективната и целенасочена работа на ПУО Наградата, единствено нашият училищен
екип бе удостоени с привилегията да приветства всички участници от страната на
Бронзовата церемония на Наградата.

Професионални учебни общности



ПУО Наградата

Четирима ученици от училището ни бяха наградени от заместник-посланика
на Великобритания в България Лин Чарлс за постигнато бронзово ниво в
Международната програма на херцога на Единбург и Лилия Харизанова – директорът
на Наградата за България.



ПУО STEM

За STEM образованието в СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков се сформира нова ПУО
„STEM”, която фокусира дейността си към изпълнение на стратегията на училището за
STEM разширена подготовка.



Професионални учебни общности

Какво е голям въпрос?

STEM образованието може да се практикува в различна учебна среда.

Прилагайки STEM в училище и интегриран подход в образованието по науки, 

учениците търсиха отговор на големия въпрос “Кога е важно равното?”



STEM и STE(A)M подход



Професионални учебни общности

ПУО дигитални компетентности

Дейностите по проект по международната програма за обмен на добри

практики "ЕРАЗЪМ +“, естествено провокираха създаването на тази ПУО.

Проектът е "Дигитални компетенции, включване и растеж за бъдещите

поколения", а бенефициент е Фондация "Партньори България" и "Спасете децата" -

Италия.



Професионални учебни общности

ПУО дигитални компетентности



Някои основни правила при работата в ПУО

 Планирайте времето си за срещи в удобно време от работния ден;

 Oтнасяйте се към участието си в ПУО като с преподавателска отговорност,

а не като незадължителна дейност, която се конкурира с личното ви време

извън учебните ангажименти;

 Съвместно в екипа разработете процедури за организиране на срещи;

 Създайте си правила за поведение.

Едно правило например може да се отнася до логистиката на

срещите (да започвате срещите навреме, да се придържате към дневния ред

и да приключите навреме) или взаимоотношенията в общността (да се

изслушвате с колегите и обратната връзка да е уважителна и конструктивна).

Обмислете внимателно как да ограничите всички неща, които могат да окажат

отрицателно въздействие върху работата ви.



В обобщение…

 КОЛЕКТИВЕН ФОКУС ВЪРХУ УЧЕНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ИВЪРХУ

ТЕХНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ на учениците е може би най важният компонент

на ПУО Затова периодично трябва да се идентифицира текущото ниво на

напредъка им В работата на  ПУО е необходимо да се анализират и обясняват 

данните за постиженията на учениците.

 В ПУО се работи за увереността, че всички ученици могат да

постигнат разумно високи резултати с помощта на учителите. 

Учителите мотивират учениците за активно участие в различни дейности

в стандартната или обърнатата класната стая

 СЪТРУДНИЧЕСТВО: Фокусът върху културата на сътрудничество е сред

най трудните аспекти на ПУО тъй като учителите често се притесняват да

споделят открито какво се случва в час Един от начините за насърчаване

на сътрудничеството в рамките на ПУО е чрез предоставяне на възможност

на учителите да наблюдават учебните часове на колегите си

 СПОДЕЛЕНИ НОРМИ И ЦЕННОСТИ по отношение на основни

образователни въпроси и в подкрепа на колективния си фокус

върху ученето на учениците



В обобщение…
 ДОВЕРИЕ И УВАЖЕНИЕ заради професионалните си и личностни

качества, както в училище, така и в средите на образователната

администрация, родителската общност и други значими групи

 ОТВОРЕНОСТ КЪМ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ:

Учителите са склонни да рискуват с изпробването на нови

техники и идеи, и полагат усилия да научат повече за професията

си

 ВРЕМЕ ЗА СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ: Съществува официална

процедура, която предвижда значителни и редовни отрязъци от

време за текущо самооценяване и самообновяване на

педагозите

 ПУО предприема дейсвия да подготви и да изпълни ПЛАН ЗА

ПОДОБРЕНИЕ – СЪС СТРАТЕГИЧЕСКИ, РАЗПИСАНИ ПИСМЕНО И

ЕЛЕКТРОННО, измерими, постижими и реалистични цели и

дейности.

 ПУО дава обратна връзка за

функционирането на екипа

и прави необходими и жела-

ни корекции.

УЧЕНЕ

СЪТРУДНИЧЕСТВО

РЕЗУЛТАТИ



Примерни основни теми за сформиране на ПУО

 Разпределено лидерство в училище (инициативи, организирани

от учители или ученици; овластяване на учениците чрез конкретни

училищни структури или училищни действия и др.)

 Благополучие на учениците и учителите (гимнастика, йога -

практика, дейности за освобождаване от стреса, дейности за

фокус, създаване на общност, практики за лична грижа и т.н..);

 Подкрепа на многообразието в училище (дейности за

празнуване);

 Управление на качественото учене в училище;

 Събиране и анализа на данни с цел вземане на решения;

 Социално-емоционално учене;

 Всякакви други области, които подкрепят повишаване на

образователните резултати на учениците, повишаване на

благополучието и развиване на самоинициативността на

учениците



В заключение…
Фактор, който смятам за най-важен за участието на един

учител в ПУО е с думи и дела да утвърждава общите ценности с

останалите участници по отношение на основни образователни

въпроси и да подкрепя колективния фокус върху ученето на

учениците. Считам, че този фактор изисква действия, показващи

чрез личния пример, че успехът на един учител не е цел, а само

средство за реализирането на целите на цялата ПУО. В този

смисъл членовете на ПУО е необходимо да отделят ВРЕМЕ ЗА

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ, от които понякога може и да няма

персонална полза за конкретните си професионални

компетентности, даже напротив, може да се наложи той да

споделя своите, за да се постигнат онези решения, които да са

успешни за постигане на целите на ПУО.

АЛТРУИЗЪМ е понятието, което най-точно описва и обединява

качествата на членовете за успешност на една ПУО.



Целенасоченото прилагане на модела на ПУО, като 
организациионен и комуникационен канал за постигане на целите 
на училищната организаця ще има онази ефективна проекция върху 
личностното развитие на учениците и успеха на всяко дете, към 
които училището се стреми!

Силата е във Вас колеги и тя е огромна!

Благодаря за вниманието!

Убеждението …



РЕСУРСИ ЗА ПУО

Л. Минкова, тел. за контакти 0893615096
su_samokov@abv.bg


