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Представяте ли си учебна стая без покрив, деца насядали по дървени пейки или 

разпръснати из тревата, усмихнати и доволни, заградили учителя си и слушащи с интерес, 

попиващи всяка негова дума? Да, това не е химера, нито нещо ново. Това е Учене на открито 

- метод, който набира все повече популярност, макар да се прилага отдавна.  

Имало едно време 

Учене на открито (Outdoor Learning) е широк термин, който включва: игра на открито в 

ранните години, екологично образование, разнообразни проекти, развлекателни и 

приключенски дейности, арт програми за личностно и социално развитие, както и съвсем 

традиционно училище. За разлика от класната стая на закрито, то е свързано с редица 

предизвикателства на преподаването, така че преживяването да бъде стимулиращо, 

ангажиращо и да води до пробиви в обучението. 

Ученето на открито придобива особена популярност в първите години на XX век и след 

Втората световна война в Европа.  

Училище в Нидерландия, 1918 г., източник Open air school – Wikipedia. 

 

 

 По-късно започват да се изграждат павилиони за класните стаи на открито, за да 

елиминират доколкото е възможно атмосферните влияния и да удължат учебната година. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_air_school


  

Прогресът в Учене на открито 

Днес класните стаи на открито имат причудливи, различни форми и размери, според 

климата и инвестираните средства. Правят се инвестиции в преместваеми тип градински 

мебели, изграждане на малки обекти като амфитеатър с места за сядане.  

Този тип обучение е свързано тясно с развитие на когнитивни и социални умения, 

практически знания. Освен в защитена среда – в училищен двор например, заниманията могат 

да се провеждат и в парка, планината, сред природата или в градската среда – музеи, галерии 

и т.н. Идеята е учениците, особено от малките класове, „да придобият умения и да отговорят 

по положителен начин на възможностите, предизвикателствата и отговорностите, да 

управляват рискове и да се справят с промените“(DfES & QCA, The National Curriculum, 'Aims 

for the School Curriculum' 1999).  

Доказано е, че колкото повече децата прекарват време на открито, толкова по-малко 

са отсъствията им по здравословни причини (източник: More Fresh Air in Classrooms Means Fewer 

Absences (mom-psych.com).)  Впечатляващи са резултатите на деца със специални 

потребности при учене на открито, затова и в Северна Африка са създадени много 

такива училища (разгледайте примера в Open Air School | Education for learners with 

physical impairments).  

Учене на открито и в университета 

Все повече университети по света изграждат зони за учене на открито. Силен 

тласък в тази посока даде пандемията от COVID-19. Дори в Израел подготвят стаите 

за учене на открито за целогодишно ползване и ги оборудват с по-добър WiFi и точки, 

където студентите да могат да зареждат компютрите и мобилните си устройства 

( Open-Air Study Areas Around Campus | Bar-Ilan University (biu.ac.il)) 

Стимулиращо, но в безопасност 

 Ученето на открито е свързано с поставяне на ясни правила за граници и безопасност. 

Това е важно, както за преподавателя, така и за учениците, организаторите на заниманията, 

защото енергията на средата трябва да бъде под контрол. Затова видеонаблюдението в двора, 

ясните очертания на територията, на която се развиват дейностите и техните параметри 

спрямо трети лица, са условия за успешно обучение или събитие. 

Дейностите на открит терен могат да варират от урок по природни науки, до история и 

гражданското образование, изкуство, музика, театър, затова умението на учителите да 

насочват своите възпитаници към дейности, които развиват умението за отговорно социално 

поведение, е ключово. Осъзнатостта, че това са занимания в изискваща повече концентрация 

http://www.mom-psych.com/Articles/Science-and-Environment/Fresh-Air-and-School-Absence-PR1002.html
http://www.mom-psych.com/Articles/Science-and-Environment/Fresh-Air-and-School-Absence-PR1002.html
https://openairschool.co.za/
https://openairschool.co.za/
https://www.biu.ac.il/en/page/1409


среда, която е споделена, е важна както за по-добрата безопасност, така и за постигането на 

по-добри резултати.  

Ползите са много и са всички 

Ползите от ученето на открито са многобройни, както са обобщили в 

https://www.earlyyearsresources.co.uk/. То насърчава двигателните активности при децата, 

дава свобода на въображението. Развива в участниците афинитет към природата и 

опазването й, те са стават видимо по-общителни в сравнение с връстниците си, които се 

обучават предимно на закрито, растат по-независими и свободолюбиви.  

Учителите, практикуващи учене на открито, са по-близо до възпитаниците си и така по-

лесно разчитат емоциите им. Какво по-хубаво от това децата да учат спокойни, щастливи и 

всеки техен ден да е празник, това е магията на „Уча на открито“. 

 

 

https://www.earlyyearsresources.co.uk/

