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Светът се 
променя. 

С него се променя се 
начинът, по който се 
учим и образоваме. 

Променят се и 
уменията, които ни 

трябват, за да живеем 
и работим по-добре.

Световен икономически форум, 
“Нова визия за образованието”
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Проектно-базираното обучение  
е следващата голяма стъпка.
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Въвличането на децата във висококачествени проекти им дава 
ключови умения, стимулира креативност, помага им да работят 
заедно в екип и ги насърчава да си представят света по нов 
начин и да го променят към по-добро. 

Проектно-базираното обучение дава на учителите възможност 
да видят уменията и характера на всяко едно от децата си и 
свобода да работят в посока на тяхното позитивно развиване.



Добрите проекти изискват усилия.
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Изготвянето на един качествен проект за развиване на умения 
отнема много време и ресурси. Трябва да се намери интересна 
тема, да се зададе интелектуално предизвикателство, да се потърси 
информация, да се измислят и структурират занимания, да се 
познава и следва процес за управление на проекти — и всичко това 
да се комбинира в нещо смислено, което да работи добре заедно.  

И, за да развиваме умения, един добър проект не стига - трябва ни 
системност и разнообразие през учебната година.



• Цялостна годишна програма с качествени и подробно разработени 
образователни проекти от реалния живот за ключовата възраст 4-10 г. 

• Създадена с дизайн мислене - водещ метод за иновации в компании и 
организации в цял свят 

• Развива водещи умения и нагласи за 21-ви век - креативност, решаване на 
проблеми, емпатия, общуване, работа в екип, поемане на инициатива, 
любопитство, увереност, упорство, адаптивност, лидерство 

• Идва в изцяло готов за прилагане вид със специалнo подбрано съдържание и 
материали за децата, учителите и родителите 

• През 2020-та година “Дизайн шампиони” стана най-голямата мрежа от учебни 
заведения за проектно-базирано обучение в България!

Затова създадохме учебна програма 
“Дизайн шампиони”
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Защо работим с дизайн мислене?
Дизайн мисленето (design thinking) е водещият метод за създаване на иновации в световен 
мащаб. Разработен е в университета Станфорд, където и до днес продължава да се развива  
и учи. Използва се ежедневно от гиганти като Google, Apple, Amazon, Viber и Nike, от 
множество стартиращи компании, неправителствени организации и държавни институции.  
Вече над 60 години, методът дизайн мислене дава на света множество инструменти за 
насърчаване на креативност, създаване на иновации, развиване на увереност в 
способностите и решаване на проблеми в света. 
Чрез дизайн мисленето децата учат, че имат силата да променят света. Той им дава 
увереност, че могат да поемат в непозната посока, кураж как да продължат с вече научени, 
лесни и забавни техники, удовлетворение, че са ключова част от решението и радостта  
бързо да видят резултата от своя труд заедно с екипа си.
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Мисия: Архитект - “Сгради в Ню Йорк” 
Какво ли е да си архитект в Ню Йорк - един от най—известните градове на света? С тази 
мисия децата ще опознаят същността на работата на архитекта, като научат повече за 
някои от тях и се запознаят с известни сгради в Ню Йорк. След това им предстои да се 
разделят по групи и да изберат вид сграда, която да създадат, на която накрая да 
направят чертеж и макет. 

Мисия: Космонавт - “Слънчевата система” 
Какво ли е да си космонавт днес, когато откриваме нови галактики и говорим за хора на 
Марс? С тази мисия децата ще опознаят работата на космонавтите, техните мисии и 
облекло, ще разгледат видове космически апарати и планетите в Слънчевата система. 
След това ще изберат планета и мисия, ще се разделят на екипажи и ще изпълнят 
мисията си с космическия апарат, който са направили. 

Седем страхотни мисии (1)

Мисия: Метеоролог - “Полезна прогноза за времето” 
С мисията децата ще опознаят какво е това “време”, кои са елементите му и как го 
измерваме. Ще навлязат в професията на метеоролога - в какво се състои и с какво ни е 
полезна. След това по екипи ще потърсят решение на най-голямото й предизвикателство 
в днешния свят, пълен с информация - как прогнозата може да ни помага да живеем по-
добре и да планираме дните, дейностите и облеклото си.
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Мисия: Откривател - “Арктическа експедиция” 
“Иска ми се светът да е два пъти по-голям и половината от него все още да не е 
открита”, е казал Дейвид Атънбъро. С тази мисия децата ще опознаят работата на 
откривателите, техните екипи и превозни средства. Ще научат за известни откриватели и 
пътешествията им по света. След това ще изиграят експедиция до Северния полюс, като 
изберат цел, планират и приготвят всичко необходимо за постигането й. 

Мисия: Еколог - “Животните в Арктика” 
Природата постоянно се променя, а с нея и животът на всички същества. С тази мисия 
децата ще опознаят как си взаимодействат растения, животни и околна среда и ще 
научат повече каква роля имат хората в тези процеси. Ще се насочат към Арктика, 
където всички обитатели са се адаптирали към уникалните условия и ще измислят 
арктически резерват с животни и дейности за хората в него.

Мисия: Пътешественик - “На гости в Гренландия” 
За какво се сещате, когато чуете Гренландия? Големият остров на картата, който 
всъщност не е толкова голям? Гигантска ледена шапка, глетчери, китове, полярни мечки, 
северно сияние, дива и чиста природа? С тази мисия ще се отправим на пътуване в 
Гренландия и ще се запознаем с хората, който живеят там и обединяват в себе си 
приказната природа, трудния климат, миналото и настоящето на ескимоската култура. 
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Седем страхотни мисии (2)



Мисия: Автомобилен дизайнер - “Семейната кола на бъдещето” 
В тази мисия децата ще опознаят професията на автомобилния дизайнер, еволюцията на 
автомобилите и видовете коли, които използваме. След това ще се потопят в бъдещето, 
където грижата за околната среда и технологиите са ключов фактор за дизайна. Това ще 
ги вдъхнови за преосмисляне на семейния автомобил - децата ще измислят нови 
функционалности и ще ги прототипират със сториборд, скица и модел. 
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Седем страхотни мисии (3)



Впечатления на учител-шампион :)
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Преди началото на учебната година 
•Как да създам положителна образователна среда в 
класната стая, където децата са по 8-9 часа дневно? 

•Как да приобщя група нови ученици и родителите 
им към моя клас? 

•Как децата да идват с желание в класната стая, 
защото знаят, че всеки ден им носи ново 
предизвикателство? 

Моят план 
•Цел - да извървим пътя към резултата. 
•Резултат - не измерен в оценки, а даващ на децата 
увереност в собствените им възможности. 

•Инструмент - “Дизайн шампиони” за проектно-
базирано обучение

След една година с програмата 
•Класната стая всеки месец се превръща в различно, нестандартно, 
любимо място – ателие, космодрум, Северен полюс, столица на далечна 
и непозната страна, резерват, лекарски кабинет. 

•Децата са един екип и работят помежду си прекрасно, без значение 
дали са в много близки отношения или са просто уважаващи се 
съученици. 

•Всеки ден идват на училище с въпросите: „Кога започва новата мисия?“, 
„Много бързо свърши тази мисия!”, „Какво ще правим този път, защото 
вчера беше много интересно?“, “Давайте да започваме следващата!“ 

•Родителите оказват помощ от момента, в който ги запозная с 
предстоящата мисия чрез специалното писмо от Red Paper Plane за тях. 

•Още по-голяма съпричастност на колегата, с когото заедно работим в 
екип и повишен интерес към училището от страна на обществеността.

Лилия Рачева  
учител в 1-ви клас,  
ОУ "Никола Йонков 
Вапцаров”, Казанлък
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35 
населени места 
в цялата страна  

67 
учебни заведения 
с дизайн мислене 

270 
учителя с от 5 до 30  
години учителски стаж 

4,500 
деца от предучилищни  

групи до 4-ти клас

През 2020 година “Дизайн шампиони”  
се превърна в най-успешната програма  
за проектно-базирано обучение в България.
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говори достатъчно за качеството й.

100% 
от учителите казват, 
че програмата им  
е помогнала 
професионално  
да постигнат 
своите цели с 
децата, както и да 
ангажират активно 
родителите в 
учебния процес.

91% 
от родителите 
оценяват интереса  
на децата си към 
учебния процес 
като завишен  
след старта на 
програмата  
и смятат, че тя 
значително е 
подобрила 
мотивацията им.

87% 
от децата показват 
едновременно 
повишаване на 
всички седем 
умения, заложени  
в програмата, още 
след четвъртата 
мисия. Този процент 
се повишава до 97% 
в края на първата 
година.

100% 
от директорите 
заявяват, че 
програмата влияе 
позитивно на 
имиджа на учебното 
заведение, повишава 
интереса на новите 
родители към него  
и го позиционира 
като иновативно, 
прогресивно и 
съвременно.
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през новата учебна 2020/2021 година?

Седем 
въздействащи 

мисии за 
цялата учебна 

година

Месечни 
онлайн срещи 

с полезни 
трикове и 
съвети

Мини-мисии 
изненади за 
вас и децата 
два пъти през 

годината

Лична и 
неограничена 
подкрепа за 
всеки учител, 
както досега

Повече 
дейности за 
въвличане на 
родителите в 

процеса

Пълноценна 
адаптация на 

мисиите за онлайн 
и дистанционно 
провеждане

Транскрипт на 
чуждоезиковите 

видеа  
в мисиите

Нови техники 
и активности 
по време на 
дните на 
мисиите

Уебинар за 
златния стандарт 

в проектно-
базираното 
обучение

Насоки за 
включване на 
инструментите 
в традиционния 
учебен процес
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за да продължите напред по програмата?
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Попълвате формата за кандидатстване 
до 24-ти май на нашата уеб страница.1.

2. В началото на юни се свързваме с 
всички одобрени кандидати.

В началото на септември се 
обучаваме и започвате с програмата!3.

Georgi Kamov

Georgi Kamov

Georgi Kamov
1-ви юни
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Цвети Камова 
Създател 

Цвети е проектен мениджър с  
8-годишен опит в енергийната 

сфера и възобновяемите 
енергийни източници. Магистър 
по международни отношения и 

европейски изследвания.  

Георги Камов 
Създател 

Георги е консултант за иновации, 
специалист по дизайн мислене и 
мотивационен лектор с 10-годишен 
опит в работа с компании, стартъпи, 
социални организации и държавни 
институции.



Очакваме ви в 
Дизайн 

шампиони!
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