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„Новото дигитално училище“ в 

Порто 

Иновативна образователна структура:

• персонализирано и гъвкаво обучение;

• дигитално базирано обучение. 
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Максимата на екипа на „Новото 

дигитално училище“ 

Учениците са отделни 

индивидуалности със 

специфични потребности 

Предоставя се свобода на избора:

• относно уменията, които 

учениците искат да изградят;

• относно целите, които искат да 

постигнат. 
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Ръководни принципи на 

обучението

• Ориентирано към 

учениците;

• Ръководено от бизнеса;

• Базирано на общността.
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Персонализирано и гъвкаво 

обучение



Главната цел на екипа 

Да се поддържа баланс между това, което 

бизнесът търси и това, което 

„произвежда“ училището.

Затова.......
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„Отворен“ образователен  модел

Училището работи без фиксиран учебен 

план, което  позволява перманентна 

промяна на статуквото на база на 

оценката на случващото се в компаниите.
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Подготовката на учениците 

включва

• Създаване на основа от “твърди“ умения;

• Придобиване на „меки“ умения;

• Развитие на умения за разрешаване на проблеми;

• Приложение на миналия опит, което способства 

развитието на нови умения;

• Ангажиране с общността;

• Приемане на несигурността, на провалите и 

промените, адаптация към нови обстоятелства;
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Работата на учениците се 

подпомага чрез

• Мастеркласове и семинари;

• Менторство;

• Реални проекти от практиката;

• Уъркшопи;

• Интензифициране на работата.
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Мастеркласове

• Задълбочено изучаване на 

дадена тема с водещ 

експерт от бизнеса. 

Базират се на:

• учене,

• работа в мрежа;

• вдъхновение. 
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Менторство

Осъществява се от 

ментори, 

част от екипа на 

училището
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Реални проекти от бизнеса

• с експертно ръководство;

• учениците изграждат 

свое портфолио от 

реални проекти на 

клиенти;

• или инициират свой 

персонален проект. 
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Уъркшопи

Кратки интензивни 

учебни сесии, 

фокусирани върху 

екипната работа по

проекти.
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Използване на съвременните 

дигитални технологии 

• видео уроци, 

• социални медии,

• смарт устройства,

• уеб телевизия,

• разширена реалност,

• виртуална реалност и др.



Уебинари

Провеждат се 

онлайн сесии с 

професионалисти от 

бизнеса чрез 

семинари по 

интернет
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В края на обучението учениците 

притежават: 

• творческа увереност,

• дефинирани кариерни цели,

• натрупан опит по проекти,

• комплектовано портфолио,

• изградена професионална мрежа в бранша,

• установени контакти с множество компании.
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В заключение:

„Новото дигитално училище“ в Порто

прилага адекватен на съвременната

предприемаческа среда образователен

подход, който може да бъде източник на

иновативни идеи за обучение в различни

образователни структури.
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Благодаря за вниманието!
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