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 През 21-ви век получаването на работа и 
конкурентоспособността изцяло зависят от 
онези качества, които училището има 
отговорност и мисия да изгражда.Живеем в 
общество, основано от идеи, вярвания и 
ценности, които са продукт на човешкото 
въображение и култура. Осъзнаването на 
творческия потенциал представлява 
търсене на свое призвание от всеки човек и 
търсене на път към благополучие. 



Британският мислител сър Кен Робинсън е един от 
най-известните и уважавани теоретици на 
образованието в света.На конференция на TED 
лекцията „Как училището убива креативността“. 
Лекцията предизвиква сензация, гледали са я и 
обсъждали повече от 300 милиона души по целия 
свят. През тези години Робинсън издава няколко 
книги: „Образованието против таланта“, 
„Призвание“ и „Намери своето призвание“. 

https://www.vbox7.com/play:d112fb4c&al=1&vid=


– Четивна грамотност; 
– Математическа грамотност; 
– Научна грамотност; 
– Лично развитие; 
– Работа в екип; 
– Умения за учене; 
– Комуникационни умения; 
– Критическо мислене; 
– Гражданска активност; 
– Емоционална  
интeлигентност; 
– Креативност; 
– Финансова грамотност; 
– Дигитална грамотност 

Умения  
на 21-ви век в час 
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Идея, вдъхновение, 
замисъл 
Подготовка 
Апробация 
Реализация 
Резултати 
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