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Какво е Middle Years Programme (MYP) 
Middle Years Programme е създадена като последователна и всестранна рамка на учебна програма, 
която осигурява академично предизвикателства и развива умения за живота за ученици на възраст 
от 11 до 16 години. Тези години са критичен момент в развитието на младите хора. Успехът в 
училище е тясно свързан с личното, социалното и емоционалното добро състояние. По времето, 
когато учениците установяват своята идентичност и изграждат своето самоуважение, MYP може да 
ги мотивира и да им помогне да постигнат успех в училище и в живота извън класната стая. Тази 
програма позволява на учениците да развиват своите собствени силни страни и да се справят с 
предизвикателства в учебните дисциплини. Програмата им предлага възможности да развият своя 
потенциал, да изследват своите собствени предпочитания за учене, да предприемат подходящи 
рискове, да рефлектират, да развиват силно усещане за собствената си идентичност. 
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The MYP e чудесен начин за децата да пораснат и да учат в 
средното училище, защото: 

● Учат различните предмети по един интересен начин 
● Оценяват се с много различни методи, не само с тестове 
● Правят връзки между предметите  
● Правят връзки с истинския живот 
● Изследват собствените си предпочитания за учене 
● Изграждат своите собствени силни страни 
● Израстват като граждани на света, които са загрижени за 

всичко около тях 
● Ще бъдат подготвени за света извън училище и за успех в 

бъдещето 
● Развиват усещане за това кои са и какво предпочитат 
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IB Learner Profile  
IB Профил на ученика 
Профилът на ученика е мисията в действие. Той изисква IB учещите 
се да се стремят да развиват качествата, определени в  него. Той 
създава интернационално осъзнати хора, които притежават 
общочовешки качества и отговорност, която надхвърля стремеж за 
развитие само в академичните области. Профилът отпределя един 
личен ангажимент да се развитие, така че да се помага на вички 
членове на училищната общност да уважават себе си, другите и 
света. 

Като IB учещи ние се стремим да бъдем: 

Inquirers  
Изследователи 
Ние възпитаваме своето любопитство като развиваме умения за 
изследване и проучване. Ние знаем как да учим самостоятелно и с 
другите. Ние учим с ентусиазъм и запазваме тази си любов към 
ученето през целия си живот. 

Knowledgeable 
Знаещи 
Ние развиваме и използваме разбиране на понятия, като 
изследваме познанията през различни дисциплини. Ние се 
ангажираме с теми и идеи, които имат местно и глобално значение. 

Thinkers 
Мислещи 
Ние използваме умения за критично и креативно мислене, 
анализираме и предприемаме действия за разрешаване на сложни 
комплексни проблеми. Ние упражняваме своята инициативност при 
взимането на добре обосновани етични решения. 

Communicators 
Комуникатори 
Ние изразяваме себе си уверено и креативно на повече от един език 
и по много начини. Ние сътрудничим ефективно и внимателно се 
вслушваме в различните перспективи на другите личности и групи. 
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Principled 
Принципни 
Ние действаме с честност и почтеност, със силно чувство за 
справедливост, правдивост и уважение към личното достойнство на 
всички хора. Ние поемаме отговорността за своите собствени 
действия и за последствията от тях. 

Open-minded 
Отворени към новото 
Ние критично възприемаме своите собствени култури и лични 
истории, така както ценим традициите и на другите. Ние търсим и 
преценяваме различни гледни точки и имаме силно желание да 
израснем чрез опит. 

Cаring 
Загрижени 
Ние показваме съпричастие, съчувствие и уважение. Ние имаме 
личен ангажимент към социалните дейности и позитивно откриваме 
различията в живота на другите и на околната среда. 

Risk-takers 
Рискуващи 
Ние подхождаме със съмнение, предвидливост и решителност; ние 
работим самостоятелно и в сътрудничество, за да изследваме нови 
идеи и иновативни стратегии. Ние сме находчиви и гъвкави пред 
предизвикателства и промени. 

Balanced 
Балансиращи 
Ние разбираме важността на балансираните различни аспекти в 
нашия живот - интелектуален, физически и емоционален - за да 
създадем добра среда  за себе си за другите. Ние приемаме нашата 
взаимна свързаност с другите хора и със света, в който живеем. 

Reflective 
Рефлектиращи 
Ние сериозно обмисляме света и нашите собствени идеи и опит. Ние 
работим, за да разбираме собствените си силни и слаби страни, за 
да покрепяме собственото си учене и лично развитие.   
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Approaches to Learning 
Подходи към ученето 
Подходите към ученето в IB програмите се развиват умения, които 
имат приложимост през целия учебен процес и помагат на 
учениците да се “учат как да учат”. Те осигуряват общ език, който 
учениците и учителите използват за рефлексия и за по-точно 
определяне на процеса на учене. 

Някои от ключовите въпроси за ПКУ уменията са: 

● Какви са умения им в тази област и какви доказателства 
имат за развитие им? 

● Кои умения могат да се подобрят? 
● Какви нови умения могат да се научат? 

 
ATL skill categories 
ПКУ категории на уменията  

ATL skill clusters 
ПКУ групи на уменията 

Communication 
Комуникация  

I. Communication 
Комуникация  

Social 
Социални  

II. Collaboration 
Сътрудничество  

Self-management  III. Organization 
Организация  

IV. Affective 
Чувства / емоционален 

V. Reflection 
Рефлексия  

Research 
Проучване  

VI. Information literacy 
Информационна грамотност  

VII. Media literacy 
Медийна грамотност 

Thinking 
Мислене  

VIII. Critical thinking 
Критическо мислене 

IX. Creative thinking 
Креативно мислене 

X. Transfer 
Трансфер 
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MYP Unit planner 
MYP юнит планер 
MYP юнит планерът е период на учене, който приключва с 
обобщаващо оценяване. Най-важните елементи на юнит планера са: 

Concepts 
Понятия 

Key concepts 
Ключови понятия 

MYP определя 16 ключови понятия, които се изследвани през 
учебните програми. Тези ключови понятия представят разбирания, 
преминаващи над осемте предметни групи, от които са извадени: 

Естетика  Промяна  Комуникация  Общества 

Връзки  Креативност  Култура  Развитие 

Форма 
Глобални 

взаимодействия 
Идентичност  Логика 

Перспектива 
Отношения 

(връзки) 
Време, място и 
пространство 

Системи 

 
Related concepts 
Свързани понятия 

Те са определени са всеки предмет и разширяват ученето, водят до 
по-дълбоко разбиране или предлагат друга перспектива, от която да 
се разбере определеното ключово понятие. 

Използване на ключовите и свързаните понятия 

В един юнит на работа се определя понятийно разбиране, което 
трябва да се изследва  и е много важно да се имат предвид 
следните неща: 
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● Нуждата  от различни възможности да се изследват 
понятията, определени за всеки предмет или дисциплина.  

● Развиване на разбиране на ключовите и свързаните понятия 
на все по-нарастващо ниво на сложност и абстракция. 

● Обобщаващите оценявания трябва да предлагат 
възможности да се достигнат най-високите нива на 
постижения. 

Global Contexts 
Глобален контекст 

Преподаването и ученето в MYP включват разбирането на 
понятията в контекст. Глобалният контекст осигурява един общ език 
за учене. Когато се избира глобален контекст за учене, се отговаря 
на въпроси: 

● Защо сме ангажирани с това изследване? 
● Защо тези понятия са важни? 
● Защо е важно за учениците да го разберат? 
● Защо хората се интересуват от тази тема? 
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Глобален контекст  Въпроси фокуси и описание  Примерно изследване 

Идентичности и връзки 
Identities and relationships  
 

Кой съм аз? Кои сме ние? 
 
Ние ще изследваме идентичност; 
убеждения и ценности; лично, физическо, 
ментално, социално и духовно здраве; 
човешките връзки и отношения, 
включително семействата, приятелите, 
обществата и културите; какво означава 
това да бъдеш човек 
 
  

Възможни изследвания за развиване 

• Състезание и сътрудничество; екип; 
сдружаване и лидерстване 

• Лична информация, самоувереност, статус, 
роли и ролеви модели 

• Лична ефикасност и представяне;отношения, 
мотивации, независимост; щастие и добър 
живот 

• Физическо, психологическо и социално 
развитие; преминавания; здраве и добруване; 
избор на стил на живот 

• Човешката природа и човешкото достойнство; 
морални причини и етична преценка; съзнание 
и разум 

Ориентиране във 
времето и 
пространството 
Orientation in time and 
space  
 

Какво е значението на „къде” и „кога”? 
 
Ние ще изследваме лични истории; 
домове и пътувания; обрати в 
човечеството; открития; изследвания и 
миграции на човечеството; отношенията 
помежду и взаимните връзки между 
индивидите и цивилизациите от лични, 
местни и глобални перспективи. 
 

Възможни изследвания за развиване 

• Цивилизации и социални истории, наследство, 
пилигрими, миграции, преместване и размяна 

• Епохи, ери, обрати и „голяма история” 
• Претегляне, продължителност, честота и 

променливост 
• Хора, граници, размяна и взаимодействие 
• Естествени и човешки среди и ресурси 
• Еволюция, принуда и адаптация 
 

Лично и културно 
изразяване 
Personal and cultural 
expression  
 

Каква е същността и целта на 
креативното изразяване? 
 
Ние ще изследваме начините, по които 
ще откриваме и изразяваме идеи, 
чувства, същност, култура, убеждения и 
ценности; начините, по които ние 
рефлектираме, разширяваме и се 
наслаждаваме на нашата креативност; 
нашето възприемане на естетиката. 
 

Възможни изследвания за развиване 

• Артистизъм, сръчност, креативност, красота 
• Продукти, системи и институции 
• Социалните конструкции на реалността; 

философии и начини на живот; убеждения и 
системи, ритуали и игра 

• Критическа литература, езици и лингвистични 
системи; истории на идеи, области и 
дисциплини; анализ и аргумент 

• Метапознание и абстрактно мислене 
• Предприемачество, практика и компетентност 
 

Научни и технически 
иновации 
Scientific and technical 
innovation  
 

Как ние разбираме света, в който 
живеем? 
 
Ние ще изследваме естествения свят и 
неговите закони; взаимодействията 
между хората и естествения свят; как 
хората използват своето разбиране за 
научните принципи; влиянието на научния 
и технологичния напредък върху 
обществата и околната среда; влиянието 
на околната среда върху човешките 
дейности; как хората адаптират околната 
среда според своите нужди  

Възможни изследвания за развиване 

• Системи, модели, методи; продукти, процеси и 
решения 

• Адаптация, изобретателност и прогрес 
• Възможност, риск, последствия и отговорност 
• Модернизация, индустриализация и 

инженерство 
• Дигитален живот, виртуална околна среда и 

Векът на Информацията 
• Биологичната революция 
• Математически пъзели, принципи и открития 
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Глобализация и 
устойчиво развитие 
Globalization and 
sustainability  
 

Как всичко е свързано? 
 
Ние ще изследваме взаимните връзки 
между направените от хората системи и 
обществата; връзките между местните и 
глобалните процеси; как локалната 
дейност посредничи на глобалната; 
възможностите и напрежението, 
предизвикани от световната взаимна 
обвързаност; влиянието от взимането на 
решения от човечеството и околната 
среда 

Възможни изследвания за развиване 

• Пазари, стоки и комерсиализация 
• Човешкото влияние върху околната среда 
• Общото, различното и взаимната обвързаност 
• Консумиране, запазване, естествени ресурси и 

общи стоки 
• Популация и демография 
• Градско планиране, стратегии и 

инфраструктури 
 

Справедливост и 
развитие 
Fairness and development  
 

Какви са последствията от нашето общо 
човечество? 
 
Ние ще изследваме права и отговорности; 
връзките между обществата; споделянето 
на ограничените ресурси с други хора и с 
другите живи същества; достъп до 
еднакви възможности; мир и 
разрешаване на конфликти 
 

Възможни изследвания за развиване 

• Демокрация, политика, правителства и 
гражданско общество 

• Неравенство, различия и включване 
• Човешките способности и развитие; социално 

предприемачество 
• Права, закон, гражданска отговорност и 

публична сфера 
• Справедливост, мир и менажиране на 

конфликти 
• Мощ и привилегии 
• Власт, сигурност и свобода 
• Представа за по-надеждно бъдеще 

Statement of inquiry 
Изложение на изследването 

Учителите конструират изложението на изследването за юнита като 
комбинират ключово понятие, едно или повече свързани понятия и 
глобалния контекст за юнита. Те създават едно значимо твърдение, 
което учениците могат да разберат. Това изложение изразява 
връзките между понятията и котекста, представя идея, която е 
подкрепена от фактическо съдържание, но остава след 
приключването на темата. Обяснява ясно какво учениците трябва 
да разберат и защо това разбиране е важно и значимо. 

Subject-group objectives 
Задачи на предметните групи 

Всяка MYP предметна група има специфични цели и задачи. Целите 
на всички MYP предмети посочват какво учителите могат да 
преподават и какво учениците очакват да изучават и научат.  

Задачите за всяка предметна група представят приложението на 
знанията, разбиранията и уменията, които трябва да бъдат 
преподавани.  
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Summative assessment 
Обобщаващо оценяване 

Тасковете за обобщаващо оценяване трябва да бъдат директно 
свързани с изложението на изследването и да осигуряват различни 
възможности за учениците да демонстрират своите познания, 
разбирания и умения. 

Принципи на оценяването в MYP 
Едно от най-важните неща в оценяването в MYP e това, че 
учениците се сравняват със себе си, а не с другите хора. 

Оценява се личното им подобряване, не са поставени в класация и 
всеки има еднакви възможности да получи най-добрите оценки. С 
различни дейности по оценяването се дава повече шансове да се 
покаже какво могат наистина и да подобрят оценки, ако не са 
доволни от тях. Използва се Таблицата за критериите, която помага 
на учениците във всички оценявания. 
 

  А  В  С  D 

Language and 
Literature 

Език и литература 

Analyzing 

Анализиране  

Organizing 

Организиране  

Producing text 

Създаване на текст 

Using language 

Употреба на езика 

Language 
Acquisition 

Чужд език 

Comprehending 
spoken and visual 
text 

Разбиране на устен 
и визуален текст 

Comprehending 
written and visual 
text 

Разбиране на 
писмен и визуален 
текст  

Communicating 

Комуникиране  

Using language 

Употреба на езика  

Individuals and 
Societies 

Социални науки 

Knowing and 
understanding 

Знания и разбиране 

Investigating 

Проучване  

Communicating 

Комуникиране 

 

Thinking critically 

Критическо мислене 

Sciences 

Природни науки 

Knowing and 
understanding 

Знания и разбиране 

Inquiring and 
designing 

Изследване и 
планиране 
(създаване) 

Processing and 
evaluating 

Извършване и 
оценяване 

Reflecting on the 
impacts of 
science 

Рефлектиране на 
влиянието на 
науката  



International School Uwekind Middle Years Programme HANDBOOK 

Mathematics  

Математика  

Knowing and 
understanding 

Знания и разбиране 

Investigating 
patterns 

Изследване на 
модели  

Communicating 

Комуникиране  

Applying 
mathematics in 
real world 
contexts 

Прилагане на 
математиката в 
контекст на 
истинския живот 

Arts  

Изкуства  

Knowing and 
understanding 

Знания и разбиране 

Developing skills 

Развиване на 
умения  

Thinking 
creatively 

Креативно мислене 

Responding 

Отговаряне  

Physical and 
health 
education 

Физическо 
възпитание  

Knowing and 
understanding 

Знания и разбиране 

Planning for 
performance 

Планиране за 
изпълнение  

Applying and 
performing 

Приложение и 
изпълнение  

Reflecting and 
improving 
performance 

Рефлектиране и 
подобряване на 
изпълнението 

Design  

Дизайн и 
информационни 
технологии 

Inquiring and 
analyzing 

Изследване и 
анализиране  

Developing ideas 

Развиване на идеи  

Creating the 
solution 

Създаване на 
решение  

Evaluating 

Оценяване  

MYP projects 

Проекти  

Investigating 

Изследване  

Planning 

Планиране  

Taking action 

Предприемане на 
действия  

Reflecting 

Рефлектиране  

Interdisciplinary  

Интердисциплинарни  

Disciplinary 
Grounding 

Заземено в 
дисциплината 

Synthesizing and 
Applying 

Синтезиране и 
прилагане 

Communicating 

Комуникиране  

Reflecting 

Рефлектиране  

 


