
Бум на класните стаи на открито в резултат на COVID кризата! 

Сдружение „Безопасни детски площадки“ разпространи сред училищата в България анкета, за 

да проучи опита им с детски класни стаи на открито. Участие взеха 39 детски градини и училища от 

цялата страна. 

Забелязва се бум на строежа на пространства за учене на открито през 2020-2021 година. Този 

силен тласък най-вероятно се дължи на пандемията от COVID-19, препоръките на СЗО и 

изострената нужда от игра и учене на открито.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По-голямата част от класните стаи на открито са изградени с държавно финансиране по 

различни програми на МОСВ (проекти по ПУДООС) и МОН ( „Подкрепа за успех“, „Твоят час“ и др.). 

Прави впечатление силното участие на НПО сектора, които са следващите най-големи инвеститори 

в обучението на открито. Много класни стаи за учене сред природата са изградени със собствени 

средства и с помощта на спонсори.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Най-много училища и детски градини от София са взели участие в проведената анкетата, 

която имаше за цел да проучи опита с класни стаи на открито. Интересен факт е, че останала част 

са основно представители на по-малките градове и села. Това е показател, че все повече в 

образователния процес в България се утвърждава разбирането за важната роля на ученето на 

открито и ползите, които носи, особено за по-малките ученици.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Най-често класните стаи на открито се използват за обучение по екология и опазване на 

природата. Часовете напр. по човек и природа, физкултура, час на класа, гражданско образование 

могат да бъдат по-различни, вълнуващи и мотивиращи, когато се провеждат навън. Класните стаи 

на открито са изключително подходящи за провеждане на извънкласни дейности.  

Опитът, който преподавателите споделят, показва, че откритите пространства за учене са 

широко използвани и в преподаването на ученици от прогимназиален и гимназиален етап, напр. 

география, физика и астрономия и др. Класните стаи на открито позволяват усвояване на умения и 

знания по конкретни професии, като напр. професия озеленяване и цветарство. 

Безспорно творческите предмети като изобразително изкуство и музика са също сред често 

преподаваните в пространствата за учене на открито. 

Оказа се, че класните стаи на открито се използват още като място за терапии, тъй като, 

както специалните педагози споделят, водят до позитивизиране на емоционалния статус на 

учениците.  

И не на последно място, класните стаи на открито се използват за организиране на събития, 

изложби, четене на открито, концерти, благодарение на което се утвърждават като културни 

средища на местната общност. 


