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Преди близо век в САЩ се ражда идеята за Професионални-
те учебни общности (ПУО) (Professional Learning Communities), 
в които учителите си сътрудничат за подобряване на резулта-
тите на учениците. Сътрудничеството между учители, които си 
имат доверие, може да подобри математическата грамотност на 
учениците с 20 процентни пункта1. 

Този сборник е вдъхновен от желанието на пет училища, 
участници в Академия за лидери в образованието, да обменят 
педагогически практики. През месец юли 2019 г. повече от 
40 педагози представиха на живо във Велико Търново своите 
проектно-базирани разработки за ученици в основна степен на 
образованието, с фокус върху усвояването на ключови компе-
тенции. Сборникът е изцяло изработен от участниците и прави 
дидактическите материали достъпни и за други професионалис-
ти от образователната сфера. 

Именно желанието да култивираме у учениците уменията, 
които ще ги направят успешни в бъдеще, мотивира Фондация 
„Америка за България“ да инвестира дългосрочно в квалифика-
цията, професионалното развитие и обмена на обещаващи идеи 
сред общността на учителите и директорите в България чрез Ака-
демия за лидери в образованието и Фондация „Заедно в час“. 

Ако искаме да подпомогнем успешното бъдеще на България, 
няма по-добра инвестиция от тази в българския учител.

Наталия Митева
Програмен директор „Добро образование и работни умения“

Фондация „Америка за България“

ПРЕДГОВОР

1 Anthony Bryk & Barbara Schneider, Social Trust: A Core Resource for School Improvement. 
(New York: Russell Sage Foundation, 2002).
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За компетентностен подход започва да се говори през 70-те 
години на XX век, след като през 1973 г. американският пси-
холог Дейвид МакКлиланд публикува статията си „По-добре 
тестване на компетенции, отколкото на интелигентност“1. В хода 
на своята ежедневна дейност, свързана с набор на персонал, той 
установява, че най-добрите служители не са непременно тези 
с най-висок коефициент на интелигентност или с най-добри 
дипломи. Характеристиките, които отличават отличните изпъл-
нители, психологът нарича компетенции. Неговата публикация 
предизвиква голям обществен интерес и скоро той е нает от 
Държавния департамент на САЩ. Впоследствие МакКлиланд 
разработва компетентностни профили за всяка позиция на база-
та на поведенческите интервюта с най-ефективните и успешни 
служители. Всяка компетенция е подкрепена с индикатори, из-
мерващи поведението на служителя, чрез които се оценява реал-

ПАРАДИГМАТА
НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД 
И СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Кина Котaларска

СУ ,,Емилиян Станев“

гр. Велико Търново

1 McClelland D.C., Testing for competence rather that intelligence. American Psyhologist, 1973. Цитирано по 
Томов, Т. Kомпетентностни модели, или какво поведение е необходимо за успешно трудово представяне, 
http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1124:tp092010st2&catid=14:tpbest&It
emid=33, консултиран последно на 15.12.2018
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ната пригодност на кандидатите 2. През 70те години на XX век 
известният американски учен Ноъм Чомски започва да използва 
същото понятие в лингвистиката – той говори за активна и па-
сивна, за езикова компетенция.

Как и защо подходът, основан на компетенции, излиза от 
тясно научните сфери на психологията и лингвистиката и става 
основополагащ за съвременните европейски образователни сис-
теми? Особеностите на постмодерната епоха и изискванията на 
съвременната икономика се оказват тясно свързани с него.

Времето, в което живеем, се отличава качествено от индус-
триалната епоха от XIX и началото на XX век. Информационни-
те технологии сега са част от нашето ежедневие и този факт про-
меня изцяло парадигмата на учене и обучение. Днес знанието е 
на един клик разстояние и от тази гледна точка много по-важно 
е не да акумулираш познания, а да можеш да намериш необ-
ходимата информация, да отсееш същественото в нея и да го 
използваш по предназначение. Времето и пространството нямат 
главната роля както преди, защото чрез интернет, социалните 
мрежи и електронните медии едновременно сме на няколко мес-
та, отдалечени на хиляди километри, или общуваме с различни 
хора, превключвайки съответните прозорци на екрана бързо и 
често3.

Л. Кирова 4 дефинира принципите на обучение в постмодер-
ната епоха, от които ще посочим няколко много важни за насто-
ящото изследване: 

Учене чрез правене 
То е част от същността на съвременното отношение към ус-

вояването на знания и умения. Съвременната наука и техноло-
гиите се развиват толкова бързо, че често ни се налага да учим в 
хода на ежедневната дейност. А понякога дори не разбираме как 
става това, докато се забавляваме в интернет или докато правим 

2 Томов, Т. Kомпетентностни модели, или какво поведение е необходимо за успешно трудово предста-
вяне, http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1124:tp092010st2&catid=14:tpb
est&Itemid=33, консултиран последно на 15.12.2018
3 Кирова, Л. Обучение според принципите на постмодерното мислене, Електронно списание LiterNet, 
24.07.2001, № 7, последно консултиран на 11.12.2018
4 Пак там
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собствени проекти, подбирайки източниците, пътищата и сред-
ствата и структурирайки по нов начин информацията.

Синкретичност 
Време е да се върнем към древното разбиране, че знанието 

само по себе си е едно цяло. И просто за удобство и по-пре-
цизно изучаване в училище го разделяме на предмети. Понеже 
малка част от колегията прави междупредметни връзки, а още 
по-малка прилага интердисциплинарен подход, резултатите са 
налице. Международните изследвания от типа на PISA показват 
невъзможността на българските ученици за „пренос“ на знания, 
умения, отношения, неумение да се уловят връзките и да се съх-
рани цялостното възприемане на начина, по който нещата съ-
ществуват.

Функционалност 
Можем да го кажем и иначе – необходимост, свързана с прак-

тическата приложимост на познанието. Учещият става целе-
насочен и старателен, когато е мотивиран от самата дейност и 
усещането, че формираните умения ще му потрябват един ден.

Визуална култура
Постмодерната епоха функционира чрез образи, поради това, 

че изисква синтетични решения. Образите са универсален език, 
разбираем от всички, те действат директно и имат много силни 
внушения. Затова съществено за обучителния процес е учени-
ците да се научат да разбират и да тълкуват различните видове 
изображения, които ги заобикалят. Както и да използват подхо-
дящи при изработването на собствени продукти – проект, до-
машна работа и др.

Интерактивност 
През индустриалната епоха образованието е призвано да под-

готвя добри работници за конвейерното производство. Затова 
овладяването на базисни знания и умения се счита за достатъч-
но. Днес ученето чрез взаимодействие по-скоро трябва да поощ-
ри интуицията, импровизацията и творчеството – все качества, 
така търсени от бизнеса на пазара на труда. 

Накратко: наличието на умствен капацитет и запасът от на-
трупани знания сега се оказват не толкова значими в жизнения 
път на индивида, колкото възможността ефективно да използва 
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това, с което разполага, т.е. на преден план излизат функционал-
ните качества, обозначени от МакКлиланд като компетенции. 
Базисните компетенции са най-важни в йерархично отношение, 
понеже са многофункционални, надпредметни и многоизмер-
ни. Те се основават на личностните качества, проявяват се в оп-
ределени начини на поведение, включват широк практически 
контекст и да голяма степен са универсални. Именно те са оп-
ределени като ключови от няколко основни документа на Евро-
пейския съюз.

Терминът ключови компетентности придобива стратегическо 
значение за държавите членки с приемането на Препоръката на 
Съвета на ЕС относно ключовите компетенции за учене през це-
лия живот, гласувана от Европейския парламент през декември 
2006. Тя дефинира Европейската референтна рамка, която по-
сочва осем ключови компетенции (и седем преносими умения), 
съчетаващи знания, умения и нагласи, необходими за социално 
включване, личностно усъвършенстване и нормален живот на 
европейците през XXI век. Интересното е, че по това време в 
официалния превод се използва понятието компетенции, десет 
години по-късно заменено автоматично в нормативните доку-
менти с компетентности. Европейската политика е последова-
телна – след анализа на успехите и предизвикателства са приети 
още няколко документа, които задължават страните да включат 
в своите стратегически цели и образователни подходи компе-
тентностите.

Както в нормативните актове, така и научната литература, а 
може би именно поради това, понятията компетенции и компе-
тентности са обсъждани и смесвани в продължение на няколко 
десетилетия. Периодите в развитието на научните интерпрета-
ции и най-важните международни приноси в уточняването на 
техните съдържателни аспекти са описани синтезирано от Св. 
Вацов. Без да се спираме подробно на дискусията за разликата 
между компетентност и компетенция, ще отбележим, че днес 
много от изследователите не ги приемат за тъждествени. Ма-
кар да няма все още единство в научните среди по отношение 
на тяхното съдържание, повечето специалисти се придържат 
към разбирането, че компетентността е по-широкото понятие, 
съдържащо в себе си личностни качества, изградени от компе-
тенции. 
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Най-общо компетентностите се схващат като знания, умения 
и нагласи, които осигуряват свързаност между личната, социал-
ната и професионалната изява на съвременния човек. Св. Вацов 
говори за съвкупност от знания, навици и отношения, разбира-
ни като ценностни ориентации и нагласи. М. Бизова обяснява 
по-обстойно съдържанието на този термин. За нея компетентно-
стите са „измеримо, устойчиво и подлежащо на усъвършенства-
не и развитие човешко поведение, демонстрация на знания, 
умения, способности, индивидуални нагласи, ценности, моти-
вация, личностни характеристики и опит (социален и/или про-
фесионален), комбинирани, организирани и приложени в такава 
последователност, че да доведат до ефективно и/или възможно 
най-добро изпълнение на предварително дефинирани цели и/
или задачи в работна или житейска ситуация и носещи конку-
рентно предимство на индивида“. Подчертаните ключови фрази 
в това определение изясняват по-добре третата част от официал-
ното определение за компетентност, с което разполага средното 
образование от 2015 насам и което в стремежа си за стегнатост 
и яснота, пропуска някои важни аспекти на понятието. Така под 
ключова компетентност Министерството на образованието и на-
уката разбира „съвкупност от знания, умения и отношения, не-
обходими за личностното развитие на индивида през целия жи-
вот, за изграждането на активна гражданска позиция и участие 
в социалния живот, както и за пригодността му за реализация на 
пазара на труда“. Според много изследователи обаче съдържа-
нието на компетентностите е доста по-широко. Така например 
Ю. Дончева откроява в тях три основни елемента:

Познавателен – свързан със знанията и умения в дадена об-
ласт.

Рефлексивен – включва вътрешното отражение на условията 
в дадена ситуация, представата за себе си и своите възможности 
и отношението между тях.

Стимулативен, който е свързан с особеностите на осъщест-
вяваното действие, решение или поведение в конкретна ситуа-
ция.

Изглежда, че компетентността е много повече от класическа-
та за педагогиката триада знания, умения, навици. Тя е много 
повече и от изискваните в нормативната база на българското 
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средно образование знания, умения, отношения, защото под от-
ношения се скрива цялата действена част на компетентности-
те, която задължително води личността към активно участие и 
ефективно решаване на реални проблеми. Това уточнение е ва-
жно за целта на ежедневната педагогическа работа, която очак-
ваме да се фокусира върху промяна и в нагласите, които са само 
част от айсберга, наречен компетентност. В една работна схема, 
показана във Фигура 1, опростена нарочно и без претенции за 
изчерпателност и подредба на компонентите в йерархично отно-
шение, съдържанието на компетентността може да се изобрази 
като айсберг.

Същественото в този работен модел е, че знанията и умени-
ята са видимата част на айсберга. Затова те се мерят сравнител-
но лесно и напредъкът в тази област се усеща веднага в еже-
дневната педагогическа работа. По-сложно е с невидимата част, 
особено ако очакваме някакви промени, които бихме искали да 
измерим. Нагласите са елемент именно от нея. 

Фигура 1. 
Компетентността 
като айсберг

Умения

Знания

Ценности

Нагласи

Мотиви

Личностни 
характеристики
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Направеният кратък обзор показва и необходимостта от при-
лагане на компетентностен подход в нашето изследване. Из-
ползването му в обучението е обусловено от цялостната промя-
на в съвременния начин на живот и от своя страна предизвиква 
необходимост от коренно преустройство в начина на действие 
в училище. По думите на Св. Вацов „новата парадигма прео-
бръща идеята и за целите на образованието, и за характера на 
конструиране на необходимото знание. Тя е ориентирана не око-
ло намеренията на учителя, а върху резултатите, които учени-
кът. следва да постигне“. В този смисъл първостепенна важност 
придобива ефективността и ефикасността на обучението, нагла-
сата на учителя, че трябва да учи цял живот заедно с учениците 
си и че трябва да създава такава атмосфера, в която всеки успява 
със свои собствени темпове да развива максимално своите за-
ложби. Крайната цел на образователната система би следвало да 
бъде една завършена образована личност, която лесно се адап-
тира и активно си взаимодейства с бързо променящия се свят 
по най-добрия възможен за нея начин. следва да постигне“. В 
този смисъл първостепенна важност придобива ефективността 
и ефикасността на обучението, нагласата на учителя, че трябва 
да учи цял живот заедно с учениците си и че трябва да създава 
такава атмосфера, в която всеки успява със свои собствени тем-
пове да развива максимално своите заложби. Крайната цел на 
образователната система би следвало да бъде една завършена 
образована личност, която лесно се адаптира и активно си взаи-
модейства с бързо променящия се свят по най-добрия възможен 
за нея начин.
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КАК ДА РАЗВИВАМЕ
КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ЧРЕЗ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД 

доц. д-р Виолета Стойчева

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

гр. Велико Търново

Глобализацията на съвременния свят изправя страната ни 
пред редица проблеми, сред които можем да отграничим инте-
грацията в световните образователни процеси. Значимостта на 
процеса на „отваряне“ на образованието се определя от услож-
няващата се картина на света и общата готовност на българско-
то общество да я разбира и подрежда чрез доминиращата обра-
зователна парадигма. Без да навлиза в тълкуване на сложната 
методология на настоящата реформа в образованието, предлага-
ният текст има за цел да тематизира възможностите за „връща-
не“ на отговорността за обучението на подрастващите в ръцете 
на техните образователи (родители и преподаватели)1 в конте-
кста на споделяното от автора разбиране за педагогическата сво-
бода на учителите да създават форми на обучение за повишаване 
мотивацията на децата и за развиване на техните ком пе тент-
ности.

Фиг. 1.                                                                                                                                             

1 Петров, Р. Резултатите от PISA и различните начини, по които мислим образованието на децата и 
юношите в България. Пропускаме ли нещо? – http://eprints.nbu.bg/1985/1/1321-2011-08-16-06-19-41, 2011, с. 23 
(всички цитирани в текста интернет източници са консултирани на 29-30.06.2019 г.)
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Ключовите понятия във формулировката на заглавието пред-
поставят конструиране на изложението около два подхода, които 
отдавна са обект на изследване в научната литература2. Нашата 
изходна теоретична постановка кореспондира с мнението на из-
вестния френски интелектуалец, философ и всепризнат теоретик 
на постмодернизма Жан-Франсоа Лиотар: „Ако образованието 
трябва да осигури не само възпроизводството на компетенции-
те, но и техния прогрес, то тогава ще е необходимо предаване-
то на знания да не се ограничава до предаване на информация, 
а в него да се включи усвояването на всички процедури, подобря-
ващи способността за свързване на полетата на различните 
науки и изкуства“3. Позицията на Лиотар артикулира формира-
нето на образователните компетенции като процес, в който ин-
тердисциплинността между отделните полета на познанието е 
необходимото средство за постъпателно развитие. Прилагането 
на посочените от френския изследовател ключови маркери като 
основополагащи за съдържанието на поредната след 1989 г. ре-
форма в българското училище „… концентрира в себе си идеите 
на зараждащата се нова образователна парадигма, която идва да 
смени тази на „знанието“4.

Въпреки времевата дистанция, която ни дели от началото на 
прилагането на компетентностния подход в образованието в За-
падна Европа и САЩ, смятаме за позитивна крачка напред дис-
кусията в научните среди относно същността и елементите на 
компетентностите5. Очакваме тя да даде адекватни отговори на 

2 Вж. Андреев, М. Интегративни тенденции в училищното обучение. – Философска мисъл, 1980, № 12; 
Герджикова, П. Междупредметни връзки между общообразователните и специалните дисциплини. – Про-
фесионално образование, 1980, № 8; Васева, М. Интеграцията в обучението по български език. – Български 
език и литература, 1983, № 3; Сантулов, Хр. Вътрешнопредметният синтез в средното училище. ИПКУ 
„Ан. Тошева”, Ст. Загора, 1987.
3 Лиотар, Ж.– Фр. Постмодерната ситуация. Изложение за състоянието на съвременното знание. С., 
1996, с. 105 – 106.
4 В случая е трансформирана формулировка на известния руски учен А. В. Хуторскoй. 
5 Вж. Ангелов, Б. Проблеми на педагогическата компетентност. – Предучилищно възпитание, 2007, № 3; 
Великов, В. „Образователната компетентност“ като резултат от образователната дейност. – Педаго-
гика, 2003, № 6; Делибалтова, В. Към компетентността като обект на дидактически интерес. – Педаго-
гика, 2003, № 2; Рашева-Мерджанова, Я. Комуникация и компетентност – еволюционна гледна точка. – В: 
Сб. Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. С., Булвест, 2005. Тоцева, Я. Профе-
сионално-педагогическа и интеркултурна комуникативна компетентност. – В: Сб. Технологични аспекти 
на интеркултурното образование. Благоевград, 2009.
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предизвикателствата за мястото им в държавните образователни 
стандарти, както и да предложи адекватни технологии за пос-
тигането им. Според нас принципно важна роля има разбиране-
то, че компетентностният подход не отрича значението на зна-
нията, а измества акцента по посока на готовността за тяхното 
използване, включително за решаване на проблеми с различна 
сложност в конкретната практика. Убедени сме, че приоритет-
ното внимание върху развиващия характер на обучението от-
крива възможности пред училищните ръководства за промени 
в своята визия, цели и учебни програми, като успоредно рацио-
нализира усилията за синхронизирането им с индивидуалните 
потребности и очакванията на учениците.

Прилагането на компетентностен подход в пряката педагоги-
ческа практика на учителите налага да бъдат разграничени двете 
базисни понятия, с които той е свързан – компетенция и компетент-
ност6. В научните среди се допуска и синонимната им употреба 

, което води до известно объркване. Докато компетенцията (от 
лат. competentia) се определя като нормативно изискване по 
отношение на образователната подготовка на обучаемия7 или 
кръгът от въпроси, по които той е добре осведомен, то компе-
тентността според представителите на руската педагогическа 
школа се дефинира като „съвкупност от взаимосвързани ка-
чества на личността (знания, умения, навици, способи за дей-
ност), необходими и достатъчни за осъществяване на проду-
ктивна дейност към определения обект“8 или като „умението 
за активно използване на получените лични и професионал-
ни знания и навици в или научна дейност9. В американската 
и английската литература (К. Джипс, А. Греъм, Р. Глейзър)10 

6 Вж например Кушева, Р. Методика на обучението по история. Парадигма, С., 2006, с. 127 – 131.

Хуторской, А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного образования. – 
Народное образование, 2003, № 2, с. 58.
7Бермус, А. Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании. – Ин-
тернет-журнал „Эйдос“, 2005. – http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm.
8Хуторской, А. В. Определение общепредметного содержания и ключевых компетенций как характе-
ристика нового подхода к конструированию образовательных стандартов. – Интернет-журнал „Эйдос“, 
2002. – http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm.
9Бермус, А. Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании. – Ин-
тернет-журнал „Эйдос“, 2005. – http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm. 
10Цит. по Кушева, Р. Методика на обучението по история. Парадигма, С., 2006, с. 12. Дадените 
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компетенциите се разглеждат като способности от висш поря-
дък, които включват „единство от знания, начини на мислене и 
опити, необходими за успешна работа“ или като умения с ви-
соко качество, които по същество са „стратегии за трупане на 
знания“.

Съставните елементи11 на съдържанието на понятието „ком-
петентност“ са представени схематично на фиг. 1.

Декомпозирането им е важно с оглед на разбирането, че само 
общата съвкупност от всички елементи формира поведенчески-
те модели и съответно – компетентността на ученика да реши 
поставената задача. Следователно прилагането на компетент-
ностен подход изисква от преподавателите организирането на 
такива дейности, които да отчитат ролята на всеки един от по-
сочените в схемата елементи. 

определения са на К. Джипс. Оценяването на учениците и процесът на усвояване в условията на променя-
щото се общество. – Перспективи, Т. XXVIII, № 1, 1998.

 11По Аргунова, П. Г. Формирование ключевиых компетенций в образовании. – Научный аспект, № 4, 
2013, с. 17. http://na-journal.ru/arhiv/380-zhurnal-nauchnyj-aspekt-4-2013 

СъСтавни елементи на Съдържанието 
на понятието „КомпетентноСт“

Когнитивен
какво?

Социален
с кого?

Мотивационен
защо? за какво?

Операционален 
как да се направи?

Етичен
как ще се отнесат към 

това хората?

КомпетентноСт

Фигура 1. 
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Създаването на условия за овладяване на комплекс от ком-
петенции, които да служат като потенциал на младия човек за 
успешна житейска реализация, често налагат промени в стила и 
методите на работа на съвременния учител.

Основните „претенции“ към педагогическата дейност са на-
сочени към:
�� Осигуряване на превес на самостоятелната познавателна дей-

ност на учениците за сметка на поднасяната готова информа-
ция;
�� Съчетаване на различни форми на самостоятелна работа в 

хода на система от дейности, основани на „учене чрез правене“, 
„учене чрез преживяване“, „учене в сътрудничество“, про-
ектно-базирано учене и използване на различни интерактивни 
стратегии, създаващи активна образователна среда;
�� Възлагане на задачи, свързани със създаване на собствени 

образователни продукти от учениците или изискващи от тях да 
обясняват своите идеи и решенията на даден проблем, както и 
да коригират допусканите грешки чрез активна обратна връзка;
�� Използване на различни форми и средства за оценяване по-

стиженията на учениците, техния напредък и равнището на 
овладяност на компетенциите; 
�� Отделяне на специално внимание върху необходимостта от 

целенасочено развиване на познавателната, социалната и пси-
хологическата рефлексия на учениците, често пренебрегвана 
поради ограниченията на учебното време.

При такъв модел на работа не просто се усвоява „набор от 
зна ния“ от различни предметни области, а се гарантира придо-
биване на опит, който да позволи на учениците да действат в 

Фиг. 2. 

Подходящи за тази цел са различни набори от въпроси. Например: Как 
работих? Какви методи използвах? Кои не бяха подходящи? Как бих 
решил проблема сега? (за познавателна рефлексия); Как работихме в 
групата? Как бяха разпределени ролите? Как се справихме в тях? Какви 
грешки допуснахме? (за социална рефлексия); Как се чувствах? Хареса 
ли ми работата (в групата, задачата) или не? Защо? С кого бих искал 
да работа? Защо? (за психологическа рефлексия). 
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Създаването на условия за овладяване на комплекс от ком-
петенции, които да служат като потенциал на младия човек за 
успешна житейска реализация, често налагат промени в стила и 
методите на работа на съвременния учител.

Основните „претенции“ към педагогическата дейност са на-
сочени към:
�� Осигуряване на превес на самостоятелната познавателна дей-

ност на учениците за сметка на поднасяната готова информа-
ция;
�� Съчетаване на различни форми на самостоятелна работа в 

хода на система от дейности, основани на „учене чрез правене“, 
„учене чрез преживяване“, „учене в сътрудничество“, про-
ектно-базирано учене и използване на различни интерактивни 
стратегии, създаващи активна образователна среда;
�� Възлагане на задачи, свързани със създаване на собствени 

образователни продукти от учениците или изискващи от тях да 
обясняват своите идеи и решенията на даден проблем, както и 
да коригират допусканите грешки чрез активна обратна връзка;
�� Използване на различни форми и средства за оценяване по-

стиженията на учениците, техния напредък и равнището на 
овладяност на компетенциите; 
�� Отделяне на специално внимание върху необходимостта от 

целенасочено развиване на познавателната, социалната и пси-
хологическата рефлексия на учениците, често пренебрегвана 
поради ограниченията на учебното време.

При такъв модел на работа не просто се усвоява „набор от 
зна ния“ от различни предметни области, а се гарантира придо-
биване на опит, който да позволи на учениците да действат в 

Фиг. 2. 

нови, неопределени проблемни ситуации. Нещо повече, необхо-
димите средства не се създават предварително, а се откриват в 
процеса на разрешаването им, като по този начин се постигат и 
очакваните резултати.

Независимо от съществуващите разнообразни класифика-
ции, в случая използваме типологизирането на компетентности-
те според тяхното равнище. Основните групи според този кри-
терий са представени на фиг. 2.

Ключовите компетентности се явяват „най-общите (уни-
версални) способности и умения, които позволяват на човека 
да разбира ситуацията и да постига резултати в личния и про-
фесионалния живот в условията на нарастващия динамизъм на 
съвременното общество“12. Те имат надпредметен, междупред-
метен и надпрофесионален характер и са в основата на всеки-
дневната жизнена дейност на човека, поради което ги назовават 
универсални, базови или метапредметни. Базовите компетент-
ности се формират в процеса на училищното обучение, но също 
така и в семейството, социалното обкръжение, политическата 
система, религията, културата и т.н. Тяхното усвояване обезпе-
чава функционалната грамотност на човека, която е в основата 
на социализацията и успешната му професионална дейност.13

Общопредметните компетентности се реализират на осно-
вата на съдържание, интердисциплинно за съвкупност от пред-
мети или образователни области.

Фигура 2

	компетентности в областта на българския език;

	умения за общуване на чужди езици;

	математическа компетентност и основни компетентности в областта 
на природните науки и технологиите;

	дигитална компетентност;

	умения за учене;

	социални и граждански компетентности;

	инициативност и предприемчивост;

	културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество;

	умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин 
на живот и спорт.

12 Иванов, Д. А. Компетентности и компетентностный подход в современном образовании. М., 
Чистые пруды, с. 8.
13 Сальникова, О. А. Ключевые компетенции в современном образовании. – Начальная школа плюс до и 
после, № 12, 2001, с. 3. – 2011, № 12, с. 3. – https://elibrary.ru/contents.asp?id=33847750 
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Предметните компетентности се формират в процеса на 
обучение по отделните предмети. Например сред по-важните за 
обучението по история и цивилизации специфични компетенции 
се посочват „способността да се локализират, обработват и 
анализират различни форми на информация и документи, да се 
формулират подходящи въпроси и да се достига до балансира-
ни и отговорни заключения, да се изразяват ясно в устна и пис-
мена форма, да разбират друга гледна точка, да разпознават и 
възприемат различия, да откриват грешки и предубеждения“14.

Въз основа на овладения набор от компетентности у подра-
стващите се формира способност за самостоятелното определя-
не на цели и за тяхното постигане. В този процес активно се 
използват както социалният, така и личният опит на учащите се 
за решаването на проблеми. Но тъй като придобиването на опит 
на основата на дейности изисква създаване на условия, макси-
мално близки до реалните, често се надхвърлят рамките на тра-
диционния учебен процес. Разширяването на образователното 
пространство от друга страна провокира увеличаване на роля-
та на практиката, както и на извънучилищните и неформалните 
форми на обучение 15.

Като цяло прилагане на компетентностен подход в процеса на 
обучение означава преместване на центъра на тежестта по посо-
ка на придобиването от учениците на средства за самостоятелна 
ориентация в разнообразни ситуации. Нормативната основа за 
работа в тази посока е Наредба № 5 (р. II, чл. 2 (1) и посоченият 
в нея списък от ключови компетентности, които присъстват във 
всички учебни програми по отделните предмети. 
�� компетентности в областта на българския език;
�� умения за общуване на чужди езици;
�� математическа компетентност и основни компетентности в 

областта на природните науки и технологиите;
�� дигитална компетентност;
�� умения за учене;
�� социални и граждански компетентности;
�� инициативност и предприемчивост;

14 Джипс, К. Цит. съч., с. 44.
15 Сальникова, О. А., Цит. съч.
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�� културна компетентност и умения за изразяване чрез твор-
чество;
�� умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравосло-

вен начин на живот и спорт.
Формирането на тези ключови компетентности е свързано с 

прилагането на интердисциплинарен подход. По своята същност 
той обезпечава едновременното прилагане на принципите и ме-
тодите на няколко сходни/ различни науки при изучаването на 
даден обект; създава условия за работа в граничните зони на ос-
новата на метапредметни знания и има за резултат постигането 
на общи цели. Неговото използване се явява обективна потреб-
ност от единна психическа и практическа дейност16, насочена 
не към количеството усвоени знания, а към овладяване на общи 
методи за изучаване на действителността, към придобиване на 
култура на мислене и общуване и формиране на компетенции. 
В западноевропейската и американска научна мисъл интердис-
циплинарният подход се обвързва с дискурса на модерността 
и идеите за обединената наука, всеобщото знание, синтезът и 
интеграцията на знанието17. Интересът към междупредметното 
взаимодействие в средното училище в Англия, САЩ, Франция 
има за резултат сливането на отделни учебни предмети и поява-
та на нови гранични науки като астрофизика, биохимия, компю-
търна медицина и пр.18, докато в България междупредметният 
синтез не успява да се превърне в обединително звено за качест-
вена промяна на училищното образование въпреки създадена-
та през 80-те години нормативна база19. За съжаление, въпреки 
положените усилия, дори в последното поколение учебни прог-

16 Вж. Абът, А. Хаос от дисциплини. С.: Парадигма, 2004; Смирнова, М. А. Теоретические основы межпре-
дметных связей. – Интернет журнал СахГУ „Наука, образование, общество”, http://journal.sakhgu.ru/work.
php?id=11; Harris, R. and Т. Haydn. Pupil perceptions of history as a school subject. – In: ECER 2006 Geneva. European 
Conference on Educational Research Geneva 2006, Geneva, Switzerland. – http://eprints.soton.ac.uk/41788/.
17 Klein, J. T. Interdisciplinarity: History, Theory, and Practice. Detroit: Wayne State University Press, l990; Crossing 
Boundaries: Knowledge, Disciplinarities, and Interdisciplinarities. Charlottesville: University Press of Virginia, 1996.
18 Повече информация може да се намери на сайта на Европейската асоциация на преподавателите по 
история (ЕВРОКЛИО) – http://www.euroclio.eu, за съдържанието на учебната документация по исто-
рия в САЩ (Калифорния) – https://www.cde.ca.gov/ci/hs/cf/hssframework.asp и Англия – https://www.gov.uk/
government/publications/national-curriculum-in-england-history-programmes-of-study.
19 До средата на 80-те години на ХХ в. у нас е разработена цялостна „Система на учебно-възпитател-
ната работа в ІV-VІІ клас на Единното средно политехническо училище“, в която са отграничени възло-
ви интегрални проблеми като „Общуване и култура“, „Нашата древна и съвременна родина“, „Човекът и 
околната среда“.
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рами не за всички класове е постигнат онзи синхрон, който га-
рантира възможности за междупредметен синтез и педагогиче-
ските практики в тази посока продължават да бъдат инициатива 
предимно на отделни учители и в много по-малка степен да се 
реализират като екипни дейности на преподаватели на общоу-
чилищно ниво. 

Според Р. Неминска интердисциплинарният подход разкрива 
възможността за изследване на даден проблем от гледна точка 
на множество научни перспективи, така че не само да се насочва 
и развива интересът на учениците, но и да се стимулира мла-
дежката активност, да се представя ценностната ориентация на 
проблема, резултата и приложението20. Задължително условие 
при неговото приложение е обвързването с интерактивното обу-
чение. Това го превръща в комплексен механизъм за придоби-
ване на знания и развиване на умения21, поради което често е 
определян и като „преподаване на мислене“.

В зависимост от конкретната ситуация интердисциплинарни-
ят подход позволява знания и умения от един учебен предмет да 
се използват:
�� за мотивиране изучаването на факти, събития и понятия в 

друг учебен предмет;
�� при разработването на теорията в друг учебен предмет;
�� при решаване на проблеми в друг учебен предмет.
Според нас именно в пресечните или т.нар. „гранични зони“ 

на отделните учебни предмети успешно могат да се конкретизи-
рат педагогическите взаимодействия, които да бъдат основа за 
развиване на компетентностите на учащите се. 

Какви са основните стъпки, които очертават общата рамка за 
прилагане на интердисциплинарен подход при развиване на об-
разователните компетентности? 
1. Организира се среща на учителите – от едно методическо 
обединение или преподаващи на един випуск. Целта е да се спо-
делят и съберат идеи, свързани с работата през учебния срок /
учебна година.

20 Неминска, Р. Методи на интердисциплинарно обучение. – Българско списание за образование, бр. 2, 
2015.
21 Иванов, Ив. Педагогическата интерактивност. – В: Иновации и интерактивни технологии в обра-
зованието. С., 2012, с. 93 – 94. 
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2. В зависимост от готовността на учителите се прави сравни-
телен преглед на учебните програми за дадения клас и се очер-
тават общите елементи (като съдържателни акценти и очаквани 
резултати).
3. Определят се специфичните компетентности, които съот-
ветстват на дейността по всеки предмет. По такъв начин се га-
рантира постигане на комплексен резултат.
4. Избира се ключова компетентност или компетентности, по 
която/ които учителите ще работят в рамките на учебния срок 
или през цялата учебна година (например: дигитална компетент-
ност, четивна грамотност и др.).
5. Конкретизира се фокусът на работа по всеки предмет. По-
сочват се урочните теми. При възможност се конкретизира 
провеждането на бинарни уроци.
6. Съставя се карта на компетентността (елементи – цели – стра-
тегии за работа). 
7. Подготвя се списък на основните учебни цели, които се под-
реждат по сложност (вж. например типологията по PISA).
8. Разписва се времеви график на дейността (училищен кален-
дар), който е добре да е по седмици, за да може всеки учител да 
наблюдава напредъка на учениците. 
9. Прави се подбор на стратегии за развиване на основните уме-
ния (визулизации на текст, ЗИН, ключови думи, съставяне на 
Т-таблица, мисловна карта и т.н.) и се разработват педагогиче-
ски ситуации за прилагането им. Осигуряват се дидактически 
ма териали за предвидените дейности на учениците.
10. Конкретните дейности се популяризират в училище/ сред 
родителите или местната общност. 

Прилагането на компетентностно ориентиран подход налага 
промени и във формата на оценяване. Широкото използване 
при такъв тип обучение на активни и интерактивни стратегии 
и форми за организация на занятията изисква от учителя в мно-
го по-голяма степен разнообразен педагогически инструмен-
тариум, прилаган в съответствие с индивидуалните еталони и 
личностните достижения на ученика. Промяната на средата на 
оценяване означава, че вече могат да се измерват неща, които 
по-рано педагозите са считали за неизмерими. Друго предиз-
викателство е фактът, че учителят престава да бъде единствен 
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оценител. Разширяването на инструментите за контрол и оценка 
показва, че освен традиционната шестобална система се допус-
ка прилагането и на различни видове оценъчни скали, обръща 
се внимание на техниката на мониторинга и особено важно – на 
самооценката от учащите се на собствената им дейност. Необхо-
димо е обаче прилагането на подобен широк набор от стратегии 
и методи на оценяване да бъде адекватно на възлаганите задачи 
и системата от дейности, за да се подпомага ученикът и да се ор-
ганизира неговата рефлексия чрез насочване на вниманието му 
към постигнатия напредък и проблемните зони. По такъв начин 
на практика се оценява хода на самия образователен процес.

Необходимостта да се намерят адекватни отговори на съвре-
менните предизвикателства, свързани с развиването на компе-
тентностите на учениците, задава нови посоки на училищното 
образование. Перспективите са този процес да се превърне в 
средство за постигане на нови образователни резултати, които 
да имат комплексен характер и да включват личностни, пред-
метни и метапредметни знания, умения и опит, гарантиращи на 
младите хора адаптация и успешен житейски път.
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ФОРМИРАНЕ
НА КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧРЕЗ ТРАДИЦИИТЕ

Българско възраждане – трети клас
Обобщителен урок

Пролет Петрова

СУ ,,Емилиян Станев“

гр. Велико Търново

Цели: 
1. Разширяване на знанията на учениците за Възраждането.
2. Формиране на културни компетентности и умения за уче-
не.
3. Търсене на сведения в интернет и извличане на информа-
ция за миналото и съвременността от различни източници.
4. Развитие на умения за формиране на изводи за събития и 
личности. 
5. Прилагане на практика на знанията за българското обще-
ства през Възраждането.

Методи, похвати, инструменти: мозъчна атака, беседа, 
демонстрация, наблюдение на обекти и произведения на различ-
ни занаяти, работа с опорни текстове, работа по работен лист, 
рисуване по звукова картина.

Предварителна подготовка: 
Учениците заедно с учителите посетиха „Хлебна къща“ в гр. 

Златарица. Там слушаха беседа за хляба, рисуваха картини вър-
ху брашно, месиха хляб и го опекоха в пеш.
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Учениците посетиха етнографски музей, разгледаха вещи и 
предмети от бита на българите през Възраждането, слушаха бе-
седа за живота и развитието на обществото през този период.

Учениците посетиха Архитектурно-етнографски комплекс 
„Самоводската чаршия“. Запознаха се с различни занаяти, тех-
ники на обработване на дърво, глина, кожа, прежда.

На учениците беше показан традиционният български занаят 
изработването на изделия от нетъкан текстил „плъстене на въл-
на“ и сами участваха в него. 

Учениците наблюдаваха и сами писаха яйца с восък.
Учениците сами изработиха глинени съдове и ги изрисуваха 

с техниката сграфито.
Ход на урока:
Дейност 1.
В началото на часа /3–5 минути/ чрез устно изложение на 

учителя се актуализират знанията на учениците за Възражда-
нето. Учениците търсят и изброяват промените в българското 
общества през Възраждането, стопански напредък – занаяти, 
търговия, земеделие, откриване на първите фабрики, строител-
ство на големи сгради /устно изложение/. 

Поставя се темата на урока, записва се на дъската и се мо-
тивират задачите за часа. Формулира са ключовият въпрос, на 
който учениците трябва да отговорят в края на часа – Защо бъл-
гарското възраждане е една от най-славните страници в нашето 
минало?

Дейност 2.
Поставя се най-важният акцент върху борбата на възрож-

денските българи за свобода. Извеждат се на преден план иде-
ите и делата на Христо Ботев, Георги Раковски, Любен Караве-
лов. На учениците се дава възможност да прочетат и разкажат, 
това което са се подготвили вкъщи за националните герои от 
априлското въстание. 

Дейност 3.
Последният акцент е свързан с възрожденската просвета и 

култура, както и с борбите за независима църква. На учениците 
се дава възможност да разсъждават върху откъсите от литера-
турните източници в учебника. 
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Дейност 4.
Учениците разказват за занаятите и практиките от минало-

то, в които самите те са участвали. Паралелно попълват рабо-
тен лист с въпроси свързани с посещенията и наблюденията от 
предварителната подготовка на урока. Дава се възможност на 
учениците да обобщят наблюденията си, да изведат собствени 
изводи за живота и труда на българите през Възраждането. 

Дейност 5.
На учениците се пуска предварително изработена звукова 

картина със звуци от „Самоводската чаршия“ – песен на птици, 
камбанен звън, скърцане на панти, ковач, колела на каруца, глас 
на момче продаващо вестници и на друго приканващо към фур-
ната за топъл симид... Учениците я слушат със затворени очи и 
се потапят в атмосферата на 19 век. Поставя им се за домашна 
работа да нарисуват преживяното и собственото си усещане за 
епохата на Възраждането. 

Обобщение:
Учителят задава ключовият въпрос и в обобщението, след от-

говорите на учениците, подчертава важните моменти от уроци-
те в раздела „Българското общество през възраждането 18. – 19. 
век“. Извеждат се основни знания и умения, най-важните поня-
тия, изграждат се най-важните образи на народните будители и 
борците за свобода.

Очаквани резултати:
Учениците разбират, че с настъпването на Възраждането бъл-

гарското общество навлиза в Новото време и че това е един от 
най-славните периоди от българското минало.

Разбират ролята на предприемчивите българи и познава дос-
тиженията на българските занаяти.

умеят да обобщават знанията за периода на българското Въз-
раждане.

Изводи и препоръки:
�� Чрез нови, по-различни обучаващи ситуации създадохме 

условия за формиране на културни компетентности и уме-
ния за учене.
�� Всичко минало през ръцете на учениците достига по-лес-
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но до ума им, развива мислене, памет, кодиране и декодира-
не на информация.
�� За да мотивирам за учене и да подпомогна възприемането 

и разбирането на трудния материала – Възраждане от уче-
ниците, се постарах образователния процес „да се добли-
жи“ и учениците реално и практически да се докоснат до 
типични дейности и ситуации от всекидневния живот на 
хората от 18. – 19. век. 

Източници:
Учебна програма по Човекът и обществото за 3. клас
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Работя като учител 34 години. Интересувам се от педа-
гогически подходи, в които ролята на учителя е да улесня-
ва ученето. Убедена съм, че всеки ученик може да стигне до 
своя успех и работя за това.

Като постижение считам всяко мотивирано дете и млад 
човек, всеки ученик, който от „не искам“ и „не мога“ е тръг-
нал по своята стълбичка на успеха. 

Ценя изключително образователната среда и насърчавам 
учениците да участват в създаването ѝ, което ми донесе 
наградата на Фондация „Св. св. Кирил и Методий“. Считам 
за важно да развивам житейски умения, което ми донесе 
Първа награда в Националния конкурс „Добри педагогически 
практики по съвременно сексуално и репродуктивно здрав-
но образование“. Особен отпечатък в кариерата ми остави 
участието в конкурса на ФАБ „Обещаващи лидери в образо-
ванието 2016“, което ме направи финалист и участник в обу-
чение в Педагогическия колеж на Колумбийския университет. 

МОЖЕМ
ЛИ ДА СЕ ДОВЕРИМ НА ВОДАТА

Човекът и природата, V клас

Розалия Димкова

СУ „Вела Благоева“

гр. Велико Търново

ЗА АВТОРА:
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Резюме: 
Развитието на младите хора е не по-малко важно от тяхното 

обучение. При работа с петокласници трудностите в ученето 
най-често се дължат на непознаване на неговата технология. 
В описаната практика предлагам на учениците нови за тях 
стратегии на учене, като приоритетът е върху това как се 
учи, а не само какво се учи. Целта е да им дам възможност да 
преосмислят своите начини на учене и да усвоят нови учебни 
умения.

Методите, които използвах като подкрепители на ученето, са 
предизвикателства под формата на проектно задание, формира-
що оценяване, работа в група. Като подход заложих на проектно 
базираното учене, което е привлекателно и ангажиращо поради 
автентичния си характер и ролите, в които са поставени 
учениците. Резултатът беше едно истинско учебно преживяване, 
което да доведе до разбиране и осмисляне на ролята на водата 
за организмите и нейните свойства. В планирането на проекта, 
който да провокира решаване на реален проблем, работих с 
колегите от ПУО и заедно бяхме дизайнери на разбирането за 
това как се прави аквариум, което доведе до активно учене и 
разви умения за учене чрез сътрудничество, учене, базирано 
на креативност, общуване, критично мислене. Ученето чрез 
наблюдение и кооперативното учене, експертите акваристи и 
моделите на учене в групите доведоха до по-висока мотивация. 
Автентичният проблем се оказа идеален мотиватор, подкрепител 
и направи ученето смислено и активно. 

Вид на урока:
Проектно базирано учене, планирано за период от 4 седмици.
Цели (образователни, възпитателни, социокултурни, разви-

ващи):
Образователната цел е петокласниците да знаят кои са свой-

ствата на водата и какво е нейното значение за организмите, да 
могат да използват тези знания за създаване на една водна еко-
система. 

По отношение на възпитателните цели – да се научат да учат 
самостоятелно, което ще им помогне по-късно и извън класната 
стая, да бъдат отговорни да довеждат докрай реализирането на 
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един проект. Да развият способност за собствен мониторинг и 
да не разчитат само на оценка, идваща от учителя. Социокултур-
ните цели са насочени към формиране на умение да учат заедно 
в групата и да използват силните си страни, като допринасят 
за решаване на общите проблеми. Развитие на умения за учене 
чрез сътрудничество, базирано на конкретна задача за изпълне-
ние. Развитие на умения за комуникация и колаборация, критич-
но мислене и презентационни умения. Развитие на умения за 
самооценка и даване на обратна връзка. Осъзнаване на връзките 
в природата и в екосистемите, в случая в една изкуствена, как-
вото е аквариумът. Развитие на умение да се поема отговорност 
и емпатия. Мотивиране към кариера, свързана с природните на-
уки в ранна възраст.

Целите на практиката кореспондират с препоръките на Съ-
вета на Европейския съюз от 2018 г. относно ключовите компе-
тентности за учене през целия живот: „В икономиката на зна-
нието запаметяването на факти и процедури има значение, но не 
е достатъчно за постигане на напредък и успех. В нашето бързо 
променящо се общество повече от всякога са важни умения като 
способността за решаване на проблеми, критичното мислене, 
способността за сътрудничество, творческите способности, из-
числителното мислене, саморегулирането. Те са средствата, с 
които да приложим вече наученото на практика, за да създадем 
нови идеи, нови теории, нови продукти и нови знания“. Тези 
умения са изключително важни за участието на всеки бъдещ 
гражданин в социалния живот.

Методи, похвати, инструменти:
Подходът, на който се базира ученето, е дейностен и изследо-

вателски, трансдисциплинарен, учене чрез преживяване и опит. 
Методите, които използвах, са работа по групи, дискусия, са-
мостоятелно учене. Като инструменти приложих въпросници, 
викторини, създадени с Plickers и Kahoot, Google classroom, тъй 
като Web.2 дигиталните инструменти са колаборативни и интег-
рират много добре четирите умения за учене на 21. век – кому-
никация, колаборация, критично мислене и креативност.

Необходими материали и техника/и:
Използвах персоналните телефони на учениците, компютър, 

екран, платформата на Гугъл класна стая, формуляри с въпроси, 
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работен лист за избор на рибки, рубрика за оценяване на при-
носа в работата на групата, интернет връзка, съд за аквариум, 
рибки, растения, помпа, лампа, пясък, вода, картони за плакати.

Предварителна подготовка на учителя/на ученика:
Започнах планирането, като използвах форма за дизайн на 

проекта, разработена от Buck Institute for education, която съдър-
жа основни компоненти като тема, ключови знания, разбиране 
и умения, цел, роля на учениците, основен насочващ въпрос, 
въвеждащо събитие, продукти. Направих и списък с необходи-
мите ресурси. Необходим е и списък с електронните пощи на 
учениците за създаване на Гугъл класна стая. Изработване на 
въпросник в Гугъл формуляри, създаване на работен лист за 
представяне на избраните рибки, формулиране на инструкции 
за груповите задания, избор на инструмент за групиране на уче-
ниците – използвах Рandom group generator. Създадох падлет 
за дизайн на проекта за колаборация с колегите по математика, 
БЕЛ, история, музика и изобразително изкуство. Падлет дава 
възможност всеки от тях да бъде контрибутор и по всяко време 
да добавя текстове, да коментира, което трябва да се зададе в 
нас  тройките. Организиране на въвеждащото събитие и бюджета 
за материали за аквариума са немаловажен елемент от предва-
рителната подготовка. В нашата практика поканихме акваристи-
те от Аквалайф.

Ход на практиката:
Започнахме с работна среща в ПУО, избор на клас, избор на 

проблем за решаване, уточняване на стандартите от учебните 
програми, избор на продукта, който ще се явява доказателството 
за разбиране и прилагане на знанията и уменията, формулира-
не на насочващия въпрос и заданията, разпределяне на ролите, 
уточняване на публиката, дейностите по конкретните задачи за 
изпълнение. В хода на проекта често имахме рефлексия и об-
съждане на напредъка и предизвикателствата по време на из-
пълнение на проектните дейности с учениците и колегите.

В частност в часовете по Човекът и природата учениците 
бяха в роля на ихтиолози, които извършват подбор на обитате-
лите на аквариума.
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Процесът на учене се случи чрез следните дейности: из-
бор на рибки – самостоятелно проучване по групи; описание и 
представяне на избраните рибки – до какви размери достигат, 
отличителни белези, специфични изисквания – групова работа 
и попълване на работен лист от всяка група; обсъждане на тях-
ната съвместимост; изчисляване на обема на водата в аквариума 
в часовете по математика; дискусия относно нейните химични 
свойства и „магичните“ ѝ свойства в обичая ладуване. Продъл-
жихме със самостоятелно проучване на растения, подходящи 
за аквариум, и тяхната роля. Група ученици се зае с проучва-
не на историята на първия аквариум в България. В часовете по 
Изобразително изкуство учениците бяха в ролята на художници 
и създадоха фон на аквариума, който обхващаше всички стени 
без предната. Група ученици в ролята на дизайнери изработиха 
брошура със съвети за правене на аквариум. На финала пред 
ученици от втори клас и колеги от ПУО начален етап бяха пред-
ставени резултатите от ученето.

Очаквани резултати:
Като очаквани резултати планирах придобиване на знания 

за свойствата на водата, разбиране и осъзнаване ролята на во-
дата като среда за организмите. Придобиване на умения за ре-
шаване на проблем и търсене и подбор на информация, умения 
за сътрудничество в група, осъзнаване и размишляване върху 
плюсовете и минусите на груповата работа. Подобряване на ди-
гиталните умения за работа в онлайн среда. Развиване на нови 
личностни и социални умения. Прилагане на нови умения за 
учене и умения за самооценка на постиженията. Основен очак-
ван резултат е тренинг за самостоятелно учене и преодоляване 
на модела на учене само по един метод.

Изводи и препоръки:
Формирането на умения за учене е труден процес и изисква 

търпение, добро комуникиране, плавно и постепенно въвеждане 
на нови методи. Изисква представяне на ползите от новите уме-
ния за учене за самите ученици. 

Проектно базираното учене изисква огромна предварителна 
подготовка и добро планиране в сътрудничество с колеги, така 
че заедно да развиваме нови умения за учене и да постигнем 
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единство в технологията на процеса и да създадем процедури 
чрез използване на общи протоколи, като този за даване на об-
ратна връзка.

Предварително трябва да се обсъди и договори с учениците 
и родителите, a проблемът, който ще се решава, трябва да отго-
варя на интересите на учениците и да съответства на възрастта 
им. Още по-добре би било, ако се отнася за цялата училищна 
общност, или дори за квартала на училището. По този начин и 
родителите ще са съпричастни и ще имат ясна представа за но-
вия начин на учене и ползите от него.

При първия опит трябва да се започне с нещо малко и да не се 
очаква създаването на повече от един продукт, фокусът трябва 
да се насочи към осмисляне на ученето. 

Източници:
Костова, Здравка. Как да учим успешно. Педагог 6, 1998.
Славин, Робърт. Педагогическа психология. Наука и изкуство, 2004.
Европейска комисия – Съобщение за медиите.
Нови мерки за стимулиране на ключовите компетентности и цифровите умения, 
както и на европейското измерение на образованието.
Препоръка на Съвета от 22 май 2018 година относно ключовите компетентности 
за учене през целия живот.
Grant Wiggins and Jay Mc Tigne
UNDERSTANDING BY DESIGN
Evaluation Within Project-Based Learning
Fantastic, Fast Formative Assessment Tools
Checking for understanding is good for both students and teachers. We’ve rounded up a 
variety of digital tools to help you do it.
By Vicki Davis
Gold Standard PBL: Essential Project Design Elements, Buck institute for education
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КАК
ДА (НЕ) РАЗВИВАМЕ УМЕНИЯ

Елена Петкина, Васил Атанасов

ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий“, 

гр. Ветрен

Елена Петкина, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Ветрен, 
общ. Септември – начален учител 

Учител с 32 години учителски стаж. Завършена бакалавър-
ска степен по Начална училищна педагогика в СУ „Климент 
Охридски“, след което успешно защитена магистърска сте-
пен по Интеркултурно образование в ЮЗУ „Неофит Рил-
ски“. Придобита трета квалификационна степен. В хода 
на професионалната работа множество ученици постигат 
отлични резултати и придобиват лични постижения – ня-
кои са достигали до регионални нива на олимпиади, други в 
момента заемат ръководни обществени места. Към насто-
ящия момент заеманата позиция в училище е главен учител.

ЗА АВТОРИТЕ:

35Елена Петкина, Васил Атанасов



Васил Атанасов, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Вет-
рен, общ. Септември 

– начален учител – ГЦОУД
Учител с 3 години учителски стаж. Завършена бакалавър-

ска степен по Психология в ПУ „Паисий Хилендарски“, след 
което в същия университет е придобита и магистърска 
степен по Начална училищна педагогика. В професионалната 
практика преподава с афинитет към информационни тех-
нологии и уеб приложения – ClassDojo, Kahoot, Scratch, Tynker, 
Google Suite Applications. Един от системните администра-
тори на електронен дневник, поддържа училищен сайт и ад-
министрира училищни електронни пощи.
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„Греши този, който се опитва!“ – това, вероятно, е най-точ-
ният слоган за нашата идея. През изминалата година напра-
вихме опит да постигнем успех в две направления – социал-
но-емоционална интелигентност и приобщаване на родителите 
в образователно-възпитателния процес. Чрез развиването на 
социално-емоционалната интелигентност целяхме да преборим 
агресията, а чрез включването на родителите – да премахнем 
„вакуум-пространството“ между учители, родители и деца. Раз-
работвахме Емоциометри, организирахме събития, тържества, 
празници, провеждахме дискусии и „сякаш успехът беше на-
лице“. Но именно твърдението „сякаш успехът бе налице“ про-
вокира размислите ни накрая на учебната година. Работейки 
интензивно, ежедневно и главно с нагласите и поведението на 
хората, ние стигнахме до извода, че за да имаме сигурност в 
успеха, то е редно да заменим думата „сякаш“ с инструменти за 
отчитане на статистика – проследяване на напредък или него-
вото отсъствие. Това ще е и следващото ниво, което ще гоним 
занапред.

Така или иначе, по-надолу ще споделим какво извършихме:

Социално-емоционална интелигентност
В процес на планиране достигнахме до заключението, че да 

познаваме собствените си емоции и емоциите на останалите не 
е достатъчно (в което се изразява, де факто, същността на 
термина „социално-емоционална интелигентност“). Оттук, с 
помощта на колегите от Център за приобщаващо образование, 
успяхме да формулираме основната ни цел, която да гоним – 
„Създаване на условия за социално-емоционално учене в 
класната стая“.

Интегрирахме Емоциометър в класната стая – инструмент, 
който ни помага графично да изразим „в каква емоция сме“.

Друго, което всеки учител самоинициативно проведе в свой 
час, бе т.нар. „Аквариум дискусия“ – това е стратегия за органи-
зиране на обсъждане в средни или големи групи. Учениците се 
разделят във вътрешен и външен кръг. Във вътрешния кръг (а 
именно „аквариума“) учениците провеждат дискусия, базирана 
на текст; учениците във външния кръг слушат дискусията и си 
водят записки относно това кое работи и кое не работи при гру-
пово обсъждане.
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Как помага „Аквариум дискусията“?
�� Поставя ученика в центъра на събитията в класната 

стая.
�� Дава възможност на ученици с различни възможности да 

демонстрират своите умения и да изкажат мнение.
�� Задълбочава уменията за общуване.

Приобщаване на родителите
За да подпомогнем включването на родителите в училищ-

ния живот, трябваше да обърнем представите ни за това как 
трябва да протече една родителска среща. В тази връзка из-
ползвахме нов формат със заглавие „С бисквитка и напитка“. 
В него родителите вече не бяха пасивните слушатели на това, 
колко непослушни/послушни са техните деца, а по-скоро 
участваха активно в специално подбрани ролеви игри, казуси 
и групови задачи. А целта на всичко това е да вменим в пред-
ставите това, че учителите са хора, които обичат да споделят и 
да играят на сплотяващи игри. Подобни такива бяха:
�� Какво харесвам в теб? (самостоятелно, по класове) – 

родители и учител/и застават в кръг, като произволен 
човек, държащ топка, стартира играта, подхвърляйки 
топката към друг произволен човек, на когото първият 
казва мила дума („Днес изглеждаш страхотно“, „Харесвам 
цвета на косата ти“ и т.н.)
�� Споделяне на емоции и нагласи – всеки родител, а и учи-

телите в даден клас, отбелязва как се чувства в момента 
на питането, на листче, посредством емотикон, което 
закрепва за дрехата си. След това всеки споделя кои са 
причините да се чувства така (ако счетем, че е удачно).
�� Съвместно планиране и провеждане на училищни праз-

ненства и работилници – заедно с родителите съумяхме 
да планираме Ден на християнското семейство, Празник 
на буквите, Коледна работилница за сурвачки, Великден-
ска работилница за боядисване на яйца, Мартенска рабо-
тилница за изработване на мартеници. Всеки от класове-
те излъчи родителски актив – група от родители, които 
да поемат тежестта на споделяне на информация сред 
останалите и други логистични задачи – който да подпо-
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мага набирането на материали, костюми и всичко останало, 
нужно за провеждането на мероприятията.

Заключение
Гаранция за качествено свършената работа е воденето на до-

бра статистика – системно отчитане на резултати, тяхното ска-
лиране, систематизиране и принасяне във вид, подпомагащ из-
вличане на изводи. Това бе аспектът, който ние пропуснахме в 
началото на нашето планиране. Затова важна препоръка от нас е 
паралелно към всяка планирана дейност да се добави и конкре-
тен инструмент, който да отчита напредък (анкета за нагласи, 
тракер с постижения, стълбица на успеха и т.н.)
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Силвия Дачева, Зорница Вичева

СУ „Вела Благоева“

гр. Велико Търново

ФОРМИРАНЕ
НА КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ ЧРЕЗ ПРИЛО-
ЖЕНИЯ НА APPS В РАННОТО ЧУЖДОЕЗИКОВО 
ОБУЧЕНИЕ
Сътрудничество за по-добро образование

Една от основните цели на Европейския съюз по отношение 
на образованието е равен достъп до качествено такова на всич-
ки граждани на съюза. Като член на общността България носи 
отговорност за нивото на обучение в родните училища. Това по-
ражда необходимостта да се обърне повече внимание на форми-
рането на ключовите умения, приети от Европейската комисия, 
още в ранна детска възраст и на умението за учене през целия 
живот. Ключовите компетентности и основните умения са нуж-
ни на всеки човек за личностна реализация и развитие, пригод-
ност за заетост, социално приобщаване и активно гражданско 
участие (цит. по https://ec.europa.eu/education/policies/school/
key-competences-and-basic-skills_bg)

Амбициозна цел на Европейския съюз е предоставянето на 
възможност на всеки европейски гражданин да общува на поне 
два езика, различни от майчиния. Това неминуемо се обвърз-
ва с необходимостта от ранно чуждоезиково обучение. Коева 
(2014:18) обобщава в свой труд образователната политика на 
Европейския съюз, която стимулира запазването и утвърждава-
нето на езиковото многообразие и езиковата компетентност като 
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основно умение на гражданите, равнопоставеността на езици-
те, като „по този начин изразява несъгласието си с използването 
само на английски като lingua franca“. Авторката на труда под-
крепя изложението, като разглежда редица документи приети с 
цел подобряване на многоезичието в Европа. Сред тях е и Ре-
золюцията на Съвета на Европейския съюз за насърчаване на 
изучаване на езици и на езиковото многообразие от 2002 година, 
която препоръчва осигуряване на равен достъп до предлаганите 
езици, прецизиране на нуждите на целевата група, насърчава се 
ученето през целия живот и се акцентира върху обучението и 
квалификацията на преподавателите (Коева 2014: 20). Ежегодно 
СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново предлага на родители-
те възможност за избор на чужд език между английски, немски 
език и руски език. Фокусът на настоящия труд е именно върху 
подобряване качеството на чуждоезиковото обучение в начален 
етап чрез споделяне на педагогическа практика от две паралел-
ки във втори клас за учебната 2018/2019 година.

Ако разгледаме училището като една жива система от уче-
ници, учители, психолози, административен персонал, роди-
тели, то тогава има непрекъсната взаимовръзка между всички 
членове. Преподаването и резултатите от ученето не биха били 
ефективни, ако се приемат за отговорност само и единствено на 
педагозите. В свой доклад Барт споделя факта, че видът взаимо-
отношения между възрастните в учебната институция повлияват 
на резултатите и успеваемостта на учениците. Ако между ръко-
водството и учителите има доверие и желание за взаимопомощ, 
то тогава изследванията сочат, че и между учениците, учени-
ци и учители и между учители и родители ще царят позитивни 
нагласи, което повлиява положително и на учебните резултати. 
От друга страна, Барт подкрепя теорията, че ако отношенията 
между работещите в училище са изпълнени със страх, противо-
поставяне, подозрения и вербална агресия, то и микроклимата 
в класната стая няма да е благоприятен за работа. В заключение 
на твърдението на американския автор може да се обобщи, че за 
да е ефективен учебно-възпитателния процес, е важно и необхо-
димо да се създадат здравословни отношения в колектива, което 
неминуемо поражда нови предизвикателства пред ръководите-
лите на училища. Пораждат се въпроси:
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Защо е необходимо да се промени микроклиматът в учи-
лище?

Как да се преодолеят ежедневните конфликтни ситуа-
ции?

Как да се променят нагласите у учителите, така че те да 
работят в екип?

Колко време ще е необходимо?

От няколко години СУ „Вела Благоева“ успешно си сътрудни-
чи с фондация „Америка за България“, от което „приятелство“ 
можем да отбележим, че положителните резултати за повишава-
не авторитета на училището не закъсняха. През 2018/2019 учеб-
на година във втори клас бе сформирана професионална учебна 
общност (ПУО). В настоящия труд ще бъде споделена практика 
от дейността на ПУО в начален етап, която има за цел да пред-
стави резултатите от взаимното сътрудничество между учите-
лите и констатираните силни и слаби страни за участниците в 
учебно-възпитателния процес.

На първо място ще определим какво представлява ПУО 
и защо е необходимо да го има в училище. Най-общо Дюфур 
го определя като „въображаема комбинация на лица с интерес 
към образованието: екип от учители, училищен комитет, гим-
назиален департамент, цял училищен окръг, държавен депар-
тамент по образованието, национална браншова организация“. 
Предвид широкия спектър от определения на термина авторът 
изказва притесненията си, че съществува реална опасност тези 
общности да се обезсмислят. За да подкрепи идеята си от необ-
ходимостта от ПУО, Дюфур разглежда Три Големи идеи, които 
ще бъдат разгледани накратко.
�� Първата Голяма идея поставя акцент върху гаранцията, 

че учениците научават.
Ежедневно учебната практика показва, че колкото и добре да 

се е подготвил един учител с конкретен учебен материал, то ви-
наги има ученици, които не са усвоили напълно всичко и съот-
ветно не се формира конкретното умение по оптимален начин. 
Това безспорно води до занижаване на резултатите и по други 
учебни дисциплини, тъй като учебният материал е интердисци-
плинарно обвързан. В случай, че учителите от една ПУО се ан-
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гажират повсеместно да съставят стратегии за общо планиране 
и оценяване, оказване на подкрепа учител на учител и учител на 
ученик, то ефективността от ученето значително се повишава. 
Работейки в екип, педагозите могат да се фокусират върху от-
говора на въпроса „Как и кога всеки ученик е усвоил конкретни 
знания и умения?“.
�� Втората Голяма идея цели създаването на култура на 

сът рудничество.
Дюфур обобщава в своя доклад, че учителите, които се 

включват в ПУО, признават, че работата им трябва да е обща с 
една колективна цел – учене за всички. Тук непременно трябва 
да се постави разграничаване между работа в сътрудничество и 
приятелски отношения в групата. Тази идея може да се разгледа 
като задълбочено учене в екип, тъй като е необходимо педаго-
зите да са активно ангажирани в наблюдения на уроци на свои 
колеги, задаване на въпроси и анализ на дейността с цел пови-
шаване на учебните постижения на учениците.
�� Третата Голяма идея гласи: Фокусирайте се върху резул-

татите.
За да бъде общоприета идеята, Дюфур споделя, че е необхо-

димо да се промени ракурса на целите, например от „Ще при-
емем програма…“, „Ще създадем нова лаборатория“ към „Ще 
намалим дела на отпаднали ученици.“, „Ще увеличим процен-
та на учениците, които покриват ДОС“. В случай че фокусът 
е поставен върху подобни резултати, то всеки учител ще може 
да обобщи и сравни с другите постиженията на учениците. Ра-
ботейки в сътрудничество, преподавателите имат общ достъп 
до идеи, материали, стратегии и добрите качества на всеки от 
колегите си.

През месец април трима учители от СУ „Вела Благоева“ пре-
минаха през обучение, организирано и проведено от фондация 
„Америка за България“, на което те повишиха своите знания и 
умения как да работят успешно в изграденото ПУО, как да си 
бъдат полезни един на друг, като посещават взаимно уроците си, 
върху какво да се фокусира вниманието им, когато „гостуват“ в 
друга класна стая, как да формулират въпроси, за да се поведе 
градивен диалог на взаимопомощ, което подобрява и микрокли-
мата сред колектива. В заключение на квалификационната фор-
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ма учителите предприеха изпълнението на План 2+2 в първата 
му част.
1. Наблюдение на урок по немски език във втори клас. 

В откритата практика взеха участие 6 начални и 1 ресурсен 
учител. Водиха описателни бележки, с помощта на които се 
акцентира върху фокуса на преподавателската практика. 

2. Конфериране на наблюдавания урок.
По време на обсъждането на практиката педагозите, които са 
наблюдавали урока, оказаха подкрепа и заимстваха нови идеи 
с помощта на формулирани въпроси по модела „Забелязах, 
че… Чудя се….“.

3. Резултат от изпълнението на стъпката от плана.
В резултат от споделената практика учители, които не са част 

от ПУО, изявиха желание да участват следващ път, тъй като до-
ловиха подкрепящата атмосфера и нуждата да споделят идеите 
и опита помежду си. На основание на въпроса „Забелязах, че 
почти всички учениците бяха ангажирани в упражнение на мо-
билните устройства и имаше негласно съревнование между тях 
кой ще се справи по-добре. Чудя се дали може и аз да ангажирам 
вниманието на децата в часа по английски език?“ възникна идея 
за съвместно планиране на тема по двата езика и подготовка на 
уроците. По време на заседание на ПУО след конферирането 
на урока двама учители по чужд език планираха и организира-
ха уроци по английски и немски език с общ фокус – развитие 
уменията за учене на чужд език с помощта на апликационното 
приложение Quizlet. Акцентът бе поставен именно върху това 
умение, тъй като то помага чрез създаването на една осъзната и 
позитивна обучителна среда, осигурява на обучаемите инстру-
менти за учене през целия живот, които от своя страна ще им 
бъдат полезни за успешно представяне в различни житейски 
ситуации и не на последно място тези умения биха могли да 
компенсират дефицити от знания в различни обрасти. Ключови 
елементи, които заложени градивно във фокуса на умението за 
учене, са:
�� Повишаване мотивацията за учене;
�� Четене и намиране на информация;
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�� Запаметяване и припомняне на информация;
�� Управление на времето;
�� Саморефлексия;
�� Рефлектиране върху познанието.
С оглед учебната програма, интердисциплинарния подход и 

приложението на проектно базирано обучение във втори клас 
подбраната тема за часовете по немски и английски език беше 
Аз обичам да играя на…

В часове за упражнение преподаденият лексикален материал 
бе подготвен в апликационното приложение на съответните ези-
ци. В рамките на учебния час учениците упражняваха езикови-
те структури чрез флаш карти, изписване на думите и изразите, 
онагледени със снимков материал, упражняваха значението на 
фразите чрез мемори карти, упражнения в произношение. 

След споделената практика от Плана 2+2 в СУ „Вела Благое-
ва“ петима учители изявиха желание и готовност да се включат 
в общността, тъй като има осъзнаване на необходимостта учи-
телят да работи в екип. Общата цел е споделяне и сътрудничест-
во между членовете, а фокусът е поставен върху повишаване 
с една единица на общия успех на випуските на национално 
външно оценяване след четвърти клас, плавен преход между 
етапите на основна образователна степен, намаляване на агре-
сията сред учениците, както и формиране и развитие на ключови 
умения. От проведените анализи между учители и ръководство 
става ясно, че като слаба страна може да се отбележи липсата на 
еднакво свободно време за провеждане на редовни заседания, 
предвид голямата ангажираност на преподавателите.
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Приказка за физиката ,,Магическата вода“ е практика за IV 
клас от проект „Enhancing Student and Teacher Success through 
STEM Education“ по програма Еразъм+, съфинансирана от ЕС. 
Основният фокус на проекта е STEM обучението. Учителите от 
шест училища от България, Финландия, Словакия, Португалия, 
Австрия, Румъния обменяха практики за успешно и креативно 
преподаване и учене STEM в начален етап. Учениците правиха 
експерименти онлайн и създаваха приказки за различни области 
на науката, които после драматизираха.

В края на проекта всички създадени приказки за науката бяха 
публикувани в книжка на партньорските езици и английски 
език, илюстрирана от учениците от партньорските училища.

В настоящата практика ще Ви представя модела за създаване 
на една приказка за физиката. Какви са целите, които стоят зад 
предлаганата практика?

STEM обучението е изключително важно за потребностите 
на модерния свят, в който живеем, и когато започва в ранна дет-
ска възраст, създава положителна нагласа у учениците към нау-
ката, което е инвестиция в бъдещето.

Бояна Филипова

СУ „Екзарх Антим I“

гр. Казанлък

ПРИКАЗКА
ЗА ФИЗИКАТА
ПРАКТИКА ОТ ПРОЕКТ „ENHANCING STUDENT 
AND TEACHER SUCCESS THROUGH STEM 
EDUCATION“
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Чрез интердисциплинарни уроци между Човекът и приро-
дата и БЕЛ в предлаганата от мен практика целя да формирам 
траен интерес към физиката, да развия креативно мислене, да 
изградя умения за работа в екип и да стимулирам интереса към 
четене в учениците.

Структура на практиката – създаване на приказка за физиката:
Специално за проекта „Enhancing Student and Teacher Success 

Through STEM Education“ по програма Еразъм+ създадох рубри-
ка „Искам да знам“ по Човекът и природата, за да разширя под-
готовката на учениците с допълнителни знания за физичните яв-
ления извън учебното съдържание. С въведената рубрика целях 
овладяване на нови знания извън учебната програма, задълбо-
чаване на познанията за света и в частност конкретни физични 
явления, формиране на траен интерес към науката. Мотивиране 
на учениците да търсят допълнителна информация и да разши-
ряват своята подготовка при изучаване на предмета Човекът и 
природата. Развиване на навиците за четене и на креативното 
мислене на учениците.

В посочената рубрика „Искам да знам“ по Човекът и приро-
дата предоставих информация на учениците за атмосферното 
налягане.

Предварителната ми подготовка за часа по Човекът и приро-
дата включи изработване на нагледна схема за представяне на 
силата на атмосферното налягане.

Атмосферата е въздушен слой, който заобикаля Земята. Де-
белината му е няколко хиляди километра. Атмосферата оказва 
натиск върху всички живи и неживи неща във всички посоки. 
Този натиск се нарича атмосферно налягане.

Осигурих стъклена, прозрачна чаша с вода и картонче/ обик-
новен лист/ с размер А5 за всяко дете за осъществяване на екс-
перимента.

Описание на експеримента: Изберете чаша, чийто отвор е с 
гладък ръб, и я напълнете с вода. Поставете върху отвора лист 
плътна хартия и като го придържате с ръка, обърнете чашата с 
отвора надолу. Махнете си ръката. Водата не се излива! Черве-
ната стрелка показва натискът на водата върху листа. Синята 
стрелка показва, че върху листа отдолу действа сила, която се 
дължи на налягането на въздуха. Тази сила е много по-голяма от 
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теглото на водата и притиска здраво листа към чашата, като не 
позволява на водата да се излее.

Не бе нужна предварителна подготовка на учениците за усво-
яване на новите знания и осъществяване на експеримента.

Не се изискваше предварителна подготовка и за съставяне 
на приказката „Магическата вода“ по зададено от мен начало в 
ИУЧ по БЕЛ. Разделих класа на пет отбора и предложих начало 
на приказката, което всеки отбор използва и я довърши. Учени-
ците имаха задача да включат в приказката на своя отбор експе-
римента за силата на атмосферното налягане, направен вече в 
часа по Човекът и природата. Те сами избраха най-интересния 
вариант от създадените приказки чрез гласуване и сами разпре-
делиха ролите.

Създадени бяха и костюми за представлението. Учениците 
заедно с родителите подготвиха необходимите костюми и деко-
ри вкъщи. Репетициите за драматизацията на създадената при-
казка за физиката се осъществяваха в часовете по самоподготов-
ка в ЦОУД.

Представлението на приказката пред всички ученици от IV 
клас, родители и учители се изпълни извън часовете. Приказката 
представихме и по време на международната среща по проекта 
„Enhancing Student and Teacher Success through STEM Education“ 
в Братислава, Словакия през декември 2017 г.

Считам, че с осъществяването на подобен вид интердисци-
плинарни уроци у учениците ще се формира траен интерес към 
науката, ще се стимулира креативно мислене, ще се изграждат 
умения за работа в екип, ще се развива читателски интерес.

Основните ми изводи от практиката, която споделям тук, са:
�� Учениците овладяват по-лесно и трайно знания, придо-

бити чрез „правене“.
�� Интегрирането на театрални подходи в обучението 

може да се осъществи във всички учебни предмети, включи-
телно и тези включени в STEM.
�� Драматизацията е дейност, атрактивна и близка до по-

требностите на учениците от игра и използването и в 
учебния процес води до активно и дълготрайно усвояване 
на знанията.
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Магическата вода

Живяла някога в планината една старица, която притежавала 
необикновена дарба. Тя познавала всички билки в гората. Уме-
ела да вари от тях вълшебни отвари, с които лекувала болните 
хора. От близо и далеч при нея идвали със своите мъки и болеж-
ки млади и стари. Някои тя вдигала на крака на мига, други с на-
дежда за изцеление си тръгвали с лековитата магическата вода.

Билкарката имала внучка, която живеела в долината. Моми-
чето често идвало на гости при баба си. То с интерес гледало как 
хората идвали тъжни и си отивали доволни от помощта, която 
старицата им давала. От малко детето мечтаело да стане лечи-
телка.

Минали години. Един ден девойчето отново дошло да погос-
тува на баба си. Още от вратата, с грейнали от надежда очи, то 
замолило баба си да я научи на магията на нейните отвари.

– Бабо, няма да има по-голяма радост за мен, ако мога да по-
магам на хората. Моля те, научи ме на твоята дарба!

– Чедо, стара съм вече и наистина е време да предам моите 
умения, но в живота нищо не се дава даром. Трябва да отидеш 
на отсрещния хълм при магьосника „Знам всичко“ и да ми до-
несеш от него чаша магическа вода. Но помни, че трябва да си 
тук преди полунощ.

Девойчето се сбогувало и тръгнало през гората. По пътя бе-
ряло билки и цветя и привечер се озовало на края на пътя. Почу-
кало на вратата на малката къщичка на хълма.

– Коя си ти ? – попитал я странният мъж, който ѝ отворил.
– Баба ми ме прати за магическа вода. Тя е билкарката от от-

срещната планина.
Магьосникът я погледнал и в нея разпознал малкото момиче, 

което бил виждал у билкарката.
– Слушай, мило дете! Изпитание беше да стигнеш сама до 

тук, но по-трудното предстои. Вълшебната вода е в тази чаша, 
но сега, щом я обърна с дъното нагоре и ти я дам, ти трябва мно-
го да внимаваш да не я излееш, докато я носиш. Не накланяй 
чашата, ако искаш да успееш!

Магьосникът сложил лист хартия върху чашата с вода и с 
ловко движение я обърнал надолу. Отдръпнал дланта си и подал 
чашата на момичето. То със затаен дъх я поело, благодарило и 
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поело по пътеката. Вървяло с вторачени във водата очи и с леки 
стъпки, за да не излее скъпоценната вода.

Малко преди полунощ бабата излязла в очакване на внучката 
си. Щом я зърнала на лунната светлина, различила чашата, коя-
то момичето държало. Когато взела магическата вода, я изляла 
в менчето с билки, прегърнала девойката и развълнувано рекла:

– Ти се справи с изпитанието и е време да ти разкрия тайн-
ството на магическата отвара. Заслужи го!

Следващите дни момичето било посветено в тайнството и с 
получената дарба дълги години лекувало хората.

За осъществяване на практиката използвах следните източници:
https://twinspace.etwinning.net/807/home
https://silvibo.weebly.com/1047107210731072107410851080-10861087108010901080.html
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Маргарита Рачкова

СУ „Емилиян Станев“

гр. Велико Търново

КАРТИНА-МОЗАЙКА
ИЗРАБОТЕНА ОТ ХАРТИЯ С ФАКТУРНИ ЕФЕКТИ

Образование: педагогика на изобразителното изкуство 
– магистър, ВТУ „Св. св Кирил и Методий“, IV ПКС. Педаго-
гически стаж: 20 години. От 2016 година работя в СУ „Еми-
лиян Станев“, гр. Велико Търново като старши учител по 
изобразително изкуство. Преподавам на ученици от общо-
образователни паралелки, от паралелки с разширено изуча-
ване и профилирани в гимназиален етап. Член съм на Съюза 
на българските художници – секция живопис. Като педагог 
се стремя да предавам наученото на децата, съобразено с 
учебната програма и с възрастовите им особености. Пови-
шавам своята педагогическа квалификация, като участвам в 
квалификационни курсове, конференции и кръгли маси по про-
блемите на образованието.

ЗА АВТОРА:
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Технологичното бъдеще се нуждае от творчески личности, 
които да могат да реагират гъвкаво и креативно в проблемни 
ситуации, да са комуникативни, с позитивно и конструктивно 
мислене. 

В българското образование все още преобладава фронтална-
та форма на организация на учебния процес. Пасивният ученик, 
продукт на репродуктивното обучение, не може да е пълноценна 
личност в съвременното общество. Използването на нови ефек-
тивни форми на образователен процес, на нови педагогически 
технологии и подходи е наложително. Работата в екип е съвре-
менен модел и една от алтернативните форми за водене на об-
разователен диалог. С прилагането ѝ по изобразително изкуство 
обучението има комплексен характер и е насочено към придоби-
ване на ключови компетентности, ориентирани към личностно-
то развитие на ученика чрез създаване на художествени творби.

В моята педагогическа практика, за реализирането на един 
краен художествен продукт от учениците, често използвам обе-
диняването и подчиняването на една обща цел на няколко изоб-
разителни задачи. Екипната работа е в основата за тяхната ус-
пешната реализация.

В описаната педагогическа практика присъстват уроци за: 
нови знания – изучаване, затвърдяване и приложението им; 
формиране на практически изобразителни умения и навици; 
упражнение; обобщение и систематизиране на вече наученото. 
Обхваща седем учебни часа. Състои се от четири етапа, които 
са свързани помежду си – решаването на дидактичен проблем 
в първи и втори етап се използва за реализирането на картина-
та-мозайка в трети етап, а тя – за реализацията на четвърти етап. 
Тези връзки правят практиката като краен продукт единна.

�� Първи етап: теоретична част, нови знания: „Изразни сред-
ства в декоративно-приложните изкуства. Мозайка.“ Вътреш-
нопредметна връзка с урока са архитектурата и изкуството на 
Византия. Междупредметни връзки с учебните предмети „Ис-
тория и цивилизация“ и „Български език и литература“.
�� Втори етап: работа в екип, дидактично упражнение – изуча-

ване, затвърдяване и приложение на нови и придобити знания и 
умения за работа с изобразителни материали и техники: „Изра-
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ботване на хартии с фактурни ефекти.“ Вътрешнопредметна 
връзка с уроците за ролята на цвета и формата в живописта.
�� Трети етап: работа в екип, практическа част: „Картина-мо-

зайка, изработена от хартии с фактурни ефекти.“ Вътреш-
нопредметна връзка с уроците за изразните средства, принци-
пите и стилизацията в декоративно-приложното изкуство.
�� Четвърти етап: заключителен конферанс и участие в из-

ложба.
Работата в екип има важно значение за развитието на детска-

та личност и това предопредели целите на разработената от мен 
педагогическа практика:
�� създаване на творчески, стимулиращ личното развитие 

микроклимат;
�� активиране на творческия потенциал на учениците;
�� повишаване на инициативността, мотивацията за работа;
�� формиране на базисни комуникативни умения;
�� насърчение на положителни емоции от съвместните дей-

ности.
Представената педагогическа практика следва конкретни 

цели и задачи, които са свързани с програмата по изобразително 
изкуство за съответния клас.

Образователни цели:
�� формиране на умения за възприемане, анализ и разбиране 

на произведения на изобразителното изкуство;
�� формиране на изобразителни умения за пресъздаване на 

конкретни впечатления и изобразяване на детайли, елемен-
ти и типични особености на обекти и среда;
�� познаване на специфичните особености и възможности 

на изобразителни материали и техники;
�� формиране и развитие на изобразителни умения – използ-

ване и съчетаване на цветове, стилизация, композиране, 
апликиране.

Възпитателни цели:
�� изразяване на емоционално-естетическо отношение при 

възприемане на произведения на изкуството;
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�� оценяване влиянието на изразните средства върху емо-
ционално-естетическото въздействие на творбата;
�� формиране на естетическо отношение към заобикаляща-

та действителност.
Методите и похватите, които използвам, са в съответ-

ствие с възрастовите особености на учениците, с принципите на 
обучение, с формата на организация на учебния процес – работа 
в екип, със съдържанието на тематичната единица, с целите на 
урока, със спецификата на изобразителната задача:
�� първи етап: разказ, беседа, онагледяване, анализ и оценка 

на репродуцирани произведения, демонстрация на учебна-
та дъска;
�� втори етап: дидактически упражнения, демонстрация на 

изобразителни материали и техники, индивидуални и общи 
корекции;
�� трети етап: демонстрация, нагледни методи и похвати, 

индивидуални и общи корекции, междинен конферанс, систе-
матизиране и обобщаване на знанията;
�� четвърти етап: краен конферанс – контрол, диагности-

ка и оценка на степента на изобразителната грамотност и 
изразителност в творбите на учениците.

Работата в екип дава възможност да се използва проблем-
но-ситуационният подход: той активира познавателната дей-
ност на учениците и стимулира развитието на изобразителните 
им способности.

Материали и техники:
�� за първи етап: репродукции на художествени творби, 

електронен ресурс на учебника, презентация;
�� за втори етап – кадастрон формат 35х50, акварелни, ани-

линови, темперни, акрилни бои, маслини пастели, цветен 
туш, четки различни видове – обли плоски, скосени, шпакли; 
�� за трети етап – кадастрон формат 35/50 см. за екип, 

цветни хартии направени във втори етап, ножица, лепило. 
За да избере екипния начин на работа, учителят трябва да по-

знава учениците много добре; да е наясно с възможностите им, 
за да знае какво може да очаква като краен резултат от дейност-

55Маргарита Рачкова



та им; трябва да подбере учебния материал, подходящ за работа 
в екип, методите и средствата, които ще използва; да определи 
структурата на урока; да разграничи основните компоненти и 
връзките между тях; да планира времето за изпълнение на от-
делните дейности. Преди започване на работа е много важно 
учениците да бъдат мотивирани да работят екипно. Екипната 
задача да бъде от нивата на компетентност на децата, задачите в 
отделните етапи да бъдат ясно поставени, да са разнообразни и 
предполагащи творчество.

Описание на педагогическата практика
Педагогическата практика бе реализирана с 25 ученици от 6 

клас, паралелка с разширено изучаване на изобразително изку-
ство, СУ „Емилиян Станев“, Велико Търново, март-април 2019 
година. 

Организацията на екипната работа премина през следните 
фази:
1. Формиране на екипите: Изясняване целта на екипната 
работа. Разпределяне на екипите. Поставяне на екипните 
задачи. 
2. Екипна дейност: Разпределяне на задачите в екипите. 
Индивидуална и екипна работа. 

Разделих учениците на екипи от 2 до 4 деца с хетерогенен 
състав. Участниците са с различни интелектуално-познавателни 
и изобразителни възможности. При сформирането на отделните 
екипи в тази възрастова група могат да се определят някои все 
още не напълно дефинирани роли, които учениците ще изпъл-
няват в общата екипна задача: отговорник, изпълнител, анализа-
тор, комуникатор.

Реализация на педагогическата практика
Първи етап: времетраене 1 час.
Теоретична част, нови знания: Тема: „Изразни средства в 

декоративно-приложните изкуства. Мозайка“. Учителят за-
познава учениците с помощта на разказ, беседа, електронните 
ресурси на учебника, показване и анализиране на репродуци-
рани образци на декоративно–приложните изкуства с техните 
основни видове, специфика и изразни средства. Акцентира се 
върху мозайката – развитие, видове, технология.
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Фигура 1. 
Изработване на 
хартии 

Фигура 2. 
Изработване на 
картина

Втори етап: времетраене 1 час (фиг. 1).
Работа в екип, дидактично упражнение – изучаване, затвър-

дяване и приложение на нови и придобити знания и умения 
за работа с изобразителни материали и техники: Тема: „Изра-
ботване на хартии с фактурни ефекти“. Изобразителна дей-
ност: упражнение на техники за работа с различни изобрази-
телни материали: акварелни, анилинови, акрилни и темперни 
бои – разреждане, наслояване, мозаично, пастозно полагане на 
цветовете; маслени пастели – наслояване, издраскване, туш – 
щриховане, накапване, разливане, издухване. Като използват 
специфичните възможностите на различните материали и екс-
периментират с тях, учениците изработват хартии с различни 
фактурни ефекти. От готовите цветни хартии във третия етап от 
дейността се изрязват елементи за картината-мозайка.
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Трети етап: времетраене 4 часа (фиг. 2).
Работа в екип, изобразителна дейност: Тема: „Картина-мозай-

ка, изработена от хартии с фактурни ефекти“. Екипно децата 
работя върху проект за картина-мозайка. Учениците имат свобо-
да за избор на тема, сюжет, композиция, стилизация на обектите, 
цветово решение, форма на мозаичните елементи – квадратчета, 
правоъгълничета, кръгчета с размери от 1 до 2 см. След межди-
нен конферанс екипите изпълняват одобрения от учителя проект, 
като използват цветните фактурни хартии, направени през втория 
етап от дейността. След като нарежат хартиите на отделни моза-
ични елементи, децата ги залепят върху кадастрон, като имити-
рат истинска мозаична техника и изграждат формата на обектите 
върху рисунката. 

Четвърти етап: времетраене 1 час (фиг. 3 и фиг. 4).
Заключителен конферанс и участие в обща изложба в „Ден на 

културното наследство“. По време на заключителния конферанс 
учителят стимулира учениците да изразяват мнение, да анали-
зират и оценят изобразителната си дейност и работата по този 
проект.

Фигура 3. 
Заключителен 
конферанс

Фигура 4. 
Участие в изложба
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Очаквани резултати: 
�� Учениците трябва да възприемат, анализират и оценя-

ват творби и паметници на изобразителното изкуството 
и архитектура, на ученически творби, като ги съпоставят 
по съдържание и изразни средства;
�� Да разширят своите познания за основните видове изоб-

разителни изкуство, за специфичните изобразителни мате-
риали и изразни средства;
�� Да планират изобразителна дейност съобразно жанра и 

материала за техника на изпълнение;
�� Да обогатят познанията си за видовете декоративни 

композиции и основни принципи на изграждане – симетрия, 
асиметрия, ритъм и контраст;
�� Да създават натюрморти, фигурални композиции, пейза-

жи с различни изобразителни материали, техники на изпъл-
нение и изразни средства. 

Изводи:
Приложението на описания модел на организация на учебния 

процес разнообразява, повишава качеството на изобразителната 
дейност на учениците. Включването на няколко изобразителни 
задачи и обединяването им в една крайна творба спомага за раз-
витието и обогатяването на изобразително–творческите способ-
ности на децата.

В споделената практика са спазени следните принципи и ме-
тодически идеи:
�� последователност и приемственост в усвояване на 

учебното съдържание;
�� плавност и системност при въвеждането на нови знания 

и при развиване на изобразителни умения;
�� новите знания се усвояват на практическа основа.
В резултат на приложението на екипната форма на органи-

зация на учебния процес учениците влагат максимални усилия, 
желание и постигат резултати, които надвишават индивидуал-
ните им възможности. Работата в екип учи децата сами да уп-
равляват процеса на правене на художествената творба, предос-
тавя възможност да се учат чрез опитване, грешки, критично 
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мислене, решаване на проблеми. Подходът към ученето е твор-
чески. Създават се условия за толерантен диалог и съпричаст-
ност – учениците си споделят и сътрудничат, съпреживяват, 
натрупват комуникативен и практически опит.

Бележки:
За осъществяване на практиката използвах следните източници:

Ангелова, Л., Легкоступ, П. Методически разработки на уроци по изобразително 
изкуство 1-4 клас. София: Просвета, 2007.
Гюрова, В., Божилова, В. Магията на екипната работа: агенция ЕВРОПРЕС, 2006.
Занков, О., Дамянов, Б., Доневска, Б., Христова, О., Генчева, А. Книга за учителя по 
изобразително изкуство за 6 клас. София: Анубис, 2017.
Кръстева, А., Аспекти на екипното обучение, В. Търново: Фабер, 2003.
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Светлана Симеонова, Митка Ангелова

СУ „Емилиян Станев“, 

гр. Велико Търново

КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО В 
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИТЕ УРОЦИ

За Светлана Симеонова: Преподава български език и ли-
тература в СУ „Емилиян Станев“, В. Търново от четири 
години. Завършила е българска филология и публична админи-
страция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Придобила е ІІІ 
ПКС. От две години работи по създаването на професио-
нална учебна общност в училище. Интересува се от техно-
логии и иновации в преподаването.

За Митка Ангелова: Към настоящия момент преподава 
математика и информационни технологии в СУ „Емилиян 
Станев“, В. Търново. Завършила е математика и информа-
тика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ през 1993 г. Има 25 
години стаж като учител по математика, информатика и 
информационни технологии. Придобила е II ПКС през 2012 г. 
от ДИПКУ гр. Стара Загора. Интересува се от технологии 
и иновативни методи в преподаването на математика. 

ЗА АВТОРИТЕ:
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Дейност 1 – Учителят по БЕЛ работи съвместно с учителя 
по информационни технологии. Работата в часовете по развитие 
на комуникативни компетентности включва процеса на разбира-
не и създаване на разказ по въображение. В края на година учи-
телят по литература задава задача на учениците за лятото за на-
пишат на Word своя готов разказ и да го изпратят по електронна 
поща. Учителят по информационни технологии вече е подгот-
вил учениците за тези дейности. След изпращане на текстовете 
учителят по ИТ подготвя подходящи корици с избрано от него 
приложение и с помощта на учениците ги обработва в електрон-
на книга. Книгата е представена от самите деца в честването на 
Ден на културното наследство.

Създадената учебна общност работи по обща тема – Средно-
вековие.

Дейност 2 – Темата за средновековната култура е застъпена 
в няколко учебни дисциплини в шести клас. Учителят от гру-
пите по интереси (БЕЛ) въвежда учениците, заедно с учителя 
по история, в света на средновековната култура, литература, 
рицарство, замъци. Задава теми за изработване на презентации, 
свързани с тема Средновековие, на учителя по ИТ. В часовете по 
ИТ, където учениците изучават Power Point, търсят сами инфор-
мация по съответната тема и изготвят презентация, която пред-
ставят пред публика в края на проекта.

Целеви групи:
Педагогическата практика обхваща ученици от 6. клас. Ус-

пешно може да бъде използвана при ученици от прогимназиа-
лен етап.

Вид на уроците:
Интердисциплинарни – български език и литература, инфор-

мационни технологии и история и цивилизации.
Създаване на книга (електронна и хартиен вариант) с исто-

рии, които учениците са написали.
Реализиране на дейности по проект „Средновековие“, включ-

ващи познания по информационни технологии, история, знания 
и умения, формирани в часовете по интереси на тема „Културно 
наследство на средновековна Европа“.
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Цели:
1. Учениците използват придобити знания и умения от ча-
совете по български език и литература – писане на разказ 
по въображение, и информационни технологии, за да създа-
дат текст на Word, който по електронна поща с прикачен 
файл да бъде изпратен на съответен адрес. Задачата е 
„лятно домашно“ с пожелателен характер. Учениците в края 
на учебната година отбелязват ден на културното наслед-
ство, свързано с опазването на словото и писмеността 
като основни елементи на културното и историческо на-
следство на България.
2. Изграждат се умения, свързани с бъдещите потребно-
сти на пълноценния човек в обществото – правилно писане 
и структуриране на текст, ясна и последователна мисъл, 
формирана първо устно, а на по-късен етап и писмено; въ-
ображение; умение за работа с интернет пространство, 
компютърни приложения, начин на общуване във формална и 
неформална среда; форматиране на текст.
3. Създава се индивидуална и организационна компетент-
ност. 
4. Стимулиране на учителска активност и взаимодействие 
между предметите.
5. Включване на родителите в дейностите. 
6. Проектно базирано обучение.

Методи, похвати, инструменти:
Разказ, беседа, наблюдение, демонстрация, конструктивен, 

работа по проекти, работа в група, изследователски подход, ин-
дивидуален и творчески подход.

Представяне пред публика.

Необходими материали и техника:
компютри, приложениe за изработване на кориците на кни-

гите – Canva, компютърни програми: MS Word, MS Power Point.

Предварителна подготовка:
Учителите системно се събират, за да обсъдят темите, по кои-

то могат да работят в екип. Обсъждат се най-подходящите въз-
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можности според разпределенията по предмети и разпределе-
нието в групата по интереси. Избира се обща тема, обособяват 
се дейности, които се следват по план. 

Учениците предварително са запознати с особеностите на ви-
довете текст, които могат да използват в писмените си разработ-
ки, както и с начините на форматиране на текст и използването 
на приложения. 

Учителят от групата по интереси има за цел да запознае уче-
ниците с особеностите на период Средновековие, като обсъжда 
материала с учителя по история, в чиито часове се учи средно-
вековна история, за да може информацията да се допълва, а не 
да се повтаря и да се плануват разнообразни дейности.

Ход на урока:

Дейност 1:
�� Учителят задава тема – писане на разказ по въображение 

в часовете по развитие на комуникативните компетент-
ности. Първо по зададено начало и край, след това по зада-
ден край, зададено начало и накрая по тема, която децата 
са избрали.
�� Обсъждат се идеите. Четат се пред съучениците.
�� Задава се лятна домашна работа от учителя по БЕЛ – 

Писане на разказ по въображение (поставя се срок).
�� По време на учебната година разказите се четат и об-

съждат. Учениците сами ги редактират (в книгата са ос-
тавени по този начин). Целта е в края на 7-ми клас да про-
четем заедно написаните книги, които ще създадем, за да 
видим надграждането.
�� Учениците набират текста от съчиненията си, използ-

вайки програмата Word, форматират ги според учените в 
часовете по ИТ правила.
�� Учениците добавят снимки към текстовете и се учат как 

да форматират първата буква от текста, поставят рамка 
на страницата и записват файловете в pdf формат.
�� Учителят по ИТ намира приложение, с което да се създа-

дат корици на книгите.
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�� Изпратените текстове се форматират в книга (от учи-
телите).
�� Книгата се представя пред общността в Ден на култур-

ното наследство.

Дейност 2:
�� Учителят по ИТ заедно с учителя по БЕЛ обсъждат учеб-

ните програми и възможностите за взаимодействие.
�� Учениците по ИТ учат изработване на презентации на 

Power Point, а в клуба по интереси – културно наследство на 
средновековна Европа.
�� Избира се обща тема – изработване на презентации по 

теми, свързани със Средновековието.
�� Учителят по БЕЛ задава темите и изискванията за пъл-

нотата на презентациите, а в часовете по ИТ децата си 
избират тема, търсят информация, правят презентация.
�� Представянето на продукта е публична изява по проект 

„Средновековие“ в края на учебната година.

Очаквани резултати:
Учениците сами творят, търсят информация по една тема, 

свързана с две предметни области по зададени параметри от 
учителите/съобразяват се с поставените граници/. Научават по-
вече за културното наследство на България и Европа. Изграждат 
презентационни учения. Оценени са по съответните предмети, 
според дейностите, които са извършили.

Изводи:
1. Учениците са ентусиазирани, когато трябва да работят 
по тема, която ги е заинтригувала. 
2. Стават по-уверени и се чувстват оценени от общността.
3. Препоръчително е да бъдат оценени, за да не губят енер-
гия за бъдещи начинания. 

65Светлана Симеонова, Митка Ангелова



Източници:
http://www.mon.bg. Учебна програма по български език и литература за VI клас.
http://www.mon.bg. Учебна програма по информационни технологии за VI клас.
https://www.canva.com/

Първата ми книга
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Красимир Видев, Марияна Чепилова

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

гр. Ветрен

ПРОУЧВАНИЯТА
В ЧАСОВЕТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ – 7. КЛАС

Красимир Видев: 
Завършва ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград през 

2013 г., специалност „География“ с отличен успех. След това 
през 2014 г. защитава дипломна работа на тема „Управле-
ние на проект за изграждане на спортна инфраструктура“ с 
отличен успех и придобива образователно-квалификацион-
на степен „Магистър“ в магистърска програма „Регионално 
развитие“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“. От юли 2015 г. е зачислен 
за редовен докторант в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в доктор-
ска програма „Картография и тематично картографиране“ 
с тема „Разширяване на функционалните възможности на 
ArcGIS за целите на картографията“. Първата му статия 
„Картографиране и анализ на състоянието на пазара на тру-
да“ е публикувана през 2013 г. в списание „Геодезия, картогра-
фия, земеустройство“, издание на Съюза на геодезистите 

ЗА АВТОРИТЕ:
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и земеустроителите в България. Има участия и публикации в нацио-
нални и международни  конференции, като най-престижна е публика-
цията от международната конференция „7th International Conference 
on Cartography & GIS“, Созопол, България, 2018 г., в която участват 
191 участници от 31 страни. Темата на публикацията е „Tehnology for 
documenting and preserving cultural and historical sites in the Shumen region“ 
в съавторство с д-р Събин Иванов и доц. Пенка Кастрева. През 2014 
г. работи като хоноруван асистент в ЮЗУ „Неофит Рилски“. От 2018 
г. е учител по география и икономика в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
гр. Ветрен.

Марияна Чепилова: 
Завършила съм Пловдивския университет ,,Паисий Хилендарски“ 

през 2004 г. със специалност ,,Начална училищна педагогика“, образова-
телно-квалификационна степен: бакалавър.

През 2019 г. придобих магистърска степен по специалност ,,Преду-
чилищна и начална училищна педагогика“ в Пловдивския университет 
,,Паисий Хилендарски“. Педагогическият ми стаж е 6 г.

През 2018 г. придобих IV-та професионална квалификационна степен 
към Департамент за информация и усъвършенстване на учители, Со-
фийски университет ,,Св. Климент Охридски“.

През предстоящата година ми предстои придобиване на III-та про-
фесионална квалификационна степен към Департамент за информация 
и усъвършенстване на учители, Софийски университет ,,Св. Климент 
Охридски“.

През целия си педагогически стаж не съм прекъсвала да повишавам 
квалификацията си, да участвам в различни обучения, семинари, кон-
ференции. Участвах в разработването и реализирането на ,,План за 
училищни иновации“; проект ,,Едно училище за всички – Фаза 2“; Нацио-
нална програма ,,С грижа за всеки ученик“; Национална програма ,,Подо-
бряване на качеството на образованието в училище чрез въвеждане на 
целодневна организация на учебния процес“.

Работя в екипи както с начални учители, така и с учители в про-
гимназиален етап. Споделяме опит, добри практики и осъществяваме 
приемственост между двата етапа на образованието.

Много мои ученици участват в състезания и конкурси и печелят 
призови места. В практиката си използвам иновативни методи и под-
ходи, за да могат учениците да усвоят учебния материал. Приори-
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тет в моята работа е да обуча и възпитам едни отговорни и знаещи 
творчески личности, готови да посрещнат предизвикателствата на 
днешното време. За всичко това ми помага и доброто сътрудничест-
во с родители и учители.

Резюме: 
Учениците са наети от голяма фирма, за да проучат къде в 

България е най-подходящо да започнат своя бизнес, като имат 
няколко основни изисквания: 
�� В областта да има находище на варовик или на кафяви въгли-

ща. 
�� Работната заплата в областта да е в диапазона 700-850 лв.;
�� Транспортните разходи за износ да са икономически най-из-

годни.
Учениците трябва да използват картата с полезни изкопаеми 

в България, за да изброят в близост до кои населени места се 
намират находищата на съответните полезни изкопаеми. След 
това те трябва да използват карта на административно-терито-
риалното устройство на България, за да определят в коя област 
попадат тези находища. След като са определили областите, в 
които има находища на тези полезни изкопаеми, те трябва да из-
ползват диаграмата със средна работна заплата в България, за да 
определят в кои от областите с находища средната работна за-
плата е в интервала 700-850 лв. Учениците трябва да използвате 
пътната карта на България, за да определят за коя страна или 
страни е най-подходящо да се ориентира износът. Трябва да по-
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сочат какъв вид транспорт смятат за най-подходящ (сухопътен, 
воден, въздушен, тръбопроводен.). Накрая учениците създават 
кратък аргументиран текст за това защо са избрали тази област 
за развитие на бизнеса на фирмата и към коя страна да се насочи 
износът.

Изложение на практиката:
Урокът, който представихме, е за практическа дейност. Це-

лите, които си бяхме поставили, са: Учениците да усъвършен-
стват уменията си за работа с географски карти и развитие на 
пространствената ориентация, да работят в екип, да развият 
презентационни умения, да подобрят уменията си за създава-
не на собствен текст, да анализират, сравняват и систематизират 
информация.

Използвахме следните методи, похвати, инструменти:
�� Обяснение;
�� Дискусия;
�� Беседа;
�� Работа с географски карти;
�� Работа с диаграми;
�� Презентиране;
�� Работа в екип.
За представената практика разработихме работен лист със 

задачи и инструкции. Предоставихме на учениците карта на 
полезните изкопаеми в България, карта на административно-те-
риториалното устройство на България и пътната карта на Бъл-
гария.

Използвахме данни от НСИ, за да създадем ,,Диаграмата със 
средна работна заплата в България“. За представяне на финал-
ните резултати учениците използваха мултимедиен проектор.

В процеса на работа очаквахме учениците да:
�� Прилагат знанията си за работа с различни видове гео-

графски карти; 
�� Анализират данните от диаграмата;
�� Синтезират информацията от всички източници, за да 

вземат решение в кое находище да инвестира фирмата;
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�� Оценяват спазени ли са всички поставени критерии.
За да постигнем поставените цели, беше необходима предва-

рителна подготовка, която включваше:
�� Изготвяне на точни и ясни инструкции за работа;
�� Изработване на работни листа;
�� Избор за метод на групиране;
�� Избор на подходящи дейности;
�� Създаване на диаграма за средна работна заплата в Бъл-

гария по области;
�� Административно-териториално устройство на Бълга-

рия.
В началото на часа разделихме учениците по групи и разда-

дохме работните материали. След това запознахме класа с цели-
те на урока, инструкциите за работа и определихме времето, за 
което трябва да се справят. В края на часа учениците презенти-
раха своите крайни продукти.

Основните изводи, до които стигнахме след проведената 
практика, са:
�� Учениците показаха умения за работа с географски карти 

и диаграми;
�� Учениците умеят да извличат информация от различни 

източници, необходима за създаването на собствен текст;
�� Учениците демонстрираха умения за разпределяне на за-

дачите при работа в екип, добро сътрудничество и пози-
тивна атмосфера.
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Биляна Бонева

СУ „Емилиян Станев“

гр. Велико Търново

ПРЕПОДАВАНЕ
ЧРЕЗ МЕТОДИТЕ НА ВАЛДОРФСКАТА 
ПЕДАГОГИКА ОТ 1. ДО 4. КЛАС

интегриране на изкуствата и културното 
наследство в учебния процес

Преподавам от 1. до 4. клас в СУ „Емилиян Станев“, Вели ко 
Търново, от двадесет и шест години. Завършила съм начал-
на училищна педагогика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. 
Имам придобита пета ПКС и допълнителна квалификация за 
учител по АЕ в начален курс. Четвърта година работя, като 
използвам методите на Валдорфската педагогика в училище. 
Обучавам се за Валдорфски учител. Трета година посещавам 
курсове в София, които се водят от немски преподаватели, 
част от международната валдорфска общност. Интересу-
вам се от иновации в преподаването.

ЗА АВТОРА:
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Резюме: 
Дейност 1 – Началният учител работи съвместно с учителя 

ГЦО. Работата в часовете по развитие на комуникативни компе-
тентности и четене с разбиране включва процеса на създаване 
на обща книга. В продължение на четири месеца учениците че-
тат ,,Писма на един дакел“ от Станка Пенчева. Запознават се с 
процеса на правене на една книга, като посещават печатница. 
Всяко дете само пише и рисува по зададена глава. Изнася се от-
крит урок и рисунките от него са поместени в книгата, която е 
оформена от Миглена Папазова (родител), издадена от издател-
ство Фабер и представена от самите деца.

Дейност 2 – Началният учител работи съвместно с колегите, 
които преподават в прогимназиален етап. Правят се серия от от-
крити уроци по различни предмети.

Часът по човек и общество, свързан с науката география, е 
проведен от началния учител и колега по изобразително изку-
ство, учениците изработват от глина релеф на картата на Бъл-
гария. В часа по литература са интегрирани различни предмети 
като човекът и обществото, изобразително изкуство и е свързан 
с българските обичаи кукери и нестинарство, изнесен е от на-
чалния учител пред колеги от СУ ,,Емилиян Станев“ и ОУ ,,Пат-
риарх Евтимий“.

Вид на урока:
1. Създаване и издаване на книга с рисунки и размишления по 
книгата на Станка Пенчева ,,Писма на един дакел“.
2. Реализиране на дейности по тема „Културно наследство 
и моята родина България“, свързани с учебния материал, ин-
тегриране на различни видове предмети в уроците.

Цели:
Учениците използват придобити знания и умения от часове-

те по български език и литература – писане на текст, изказване 
на лично мнение и аргументиране. Задачата е да прочетат гла-
ва от книгата, да напишат свои разсъждения върху текста и да 
нарисуват илюстрация. Учениците представят издадената книга 
пред родителите си и колеги от училището.

Изграждат се умения, свързани с бъдещите потребности на 
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пълноценния човек в обществото – правилно писане и структу-
риране на текст, ясна и последователна мисъл, формирана пър-
во устно, а на по-късен етап и писмено; въображение; начин на 
общуване във формална и неформална среда; презентационни 
умения.

Създава се индивидуална и организационна компетентност.
Стимулиране на учителска активност и взаимодействие меж-

ду предметите.
Включване на родителите в дейностите. Оформяне и издава-

не на книгата, посещение на печатница, запознаване на учени-
ците с пътя на книгата и хората, които участват в този процес.

Проектно базирано обучение.

Методи, похвати, инструменти:
Методите, които използвахме, са разказ, беседа, наблюдение, 

демонстрация, работа по проекти, работа в екип, изследовател-
ски подход, индивидуален и творчески подход.

Представяне пред публика.

Необходими материали и техника/и:
Използват се вълнен филц, различни видове бои, глина и ком-

пютърна програма за оформянето на графичния дизайн на кни-
гата. Използва се глина и пещ за печене.

Предварителна подготовка – на учителя/на ученика: 
Дейност 1 – Учителите системно се събират, за да обсъдят 

темите, по които могат да работят в екип. Обсъждат се най-под-
ходящите възможности според разпределенията. Съставя се 
план за различните дейности и уроци, които ще се проведат във 
времето.

Учениците предварително са запознати с особеностите на 
видовете текст, които могат да използват в писмените си разра-
ботки, както и с материалите, които използват за своите илюс-
трации, моделиране и апликиране.

Дейност 2 – Учителите имат за цел да запознаят учениците 
с темата, върху която ще се работи. Съвместно с учениците об-
съждат използваните материали и техники.
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Ход на урока:
1. Учителят преподава откъс от книгата на Станка Пен-
чева ,,Писма на един дакел“. Учениците четат текста, об-
съждат го и изработват от глина и вълнен филц герои от 
текста, както и рисуват определени моменти от текста. 
Работят в екипи.
2. През годината в продължение на два месеца, всички заед-
но четат книгата в часовете по литература, по 5 минути в 
края на всеки час и в часовете по самоподготовка следобед.
3. За пролетната ваканция учителят задава на всеки ученик 
по една глава от книгата за прочит. Децата пишат свое 
мнение за прочетеното и рисуват илюстрация.
4. Урок ,,Пътят на книгата“, съвместно с Биляна Бонева, 
Йорданка Иванова (учител ГЦО) и Миглена Папазова (роди-
тел-графичен дизайнер). Учениците се запознават с произ-
хода на книгите, как са се писали в древността, как се пишат 
и се издават в наши дни. Кои са хората, които участват в 
издаването на една книга.
5. Посещение на печатница ,,Сима“, организирано от Албе-
на Попова (родител), снимки – Валентин Русанов (родител).
Учениците и техните учители научават как се печатат кни-
гите, какви машини са нужни и как е организиран работният 
процес.
6. Оформяне и издаване на книгата през първия срок на след-
ващата учебна година с участието на издателство ,,Фабер“ 
и Миглена Папазова. Учениците представят своята ,,Книга 
за спомени“ пред родители и учители от СУ ,,Емилиян Ста-
нев“. Всеки си купува своята книга, а един екземпляр е пода-
рен на училищната библиотека.

Дейност 2
1. Началният учител избира тема за часа по човек и обще-
ство, която е свързана с географската карта на България. 
Обсъжда с учителя по изобразително изкуство темата и как 
може да се изработи релеф от глина.
2. Началният учител продължава да работи по темата мо-
ята родина България, но този път в часа по литература, 
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където интегрира предмета човекът и общетвото в него-
вата историческа част, свързана с културното наследство 
на България – кукери и нестинари. Обичаи, които са пряко 
тракийско наследство, признати от ,,Юнеско“.
3. Учителят обобщава знанията на децата за границите на 
България и нейното географско местоположение в наши дни. 
Учителят по изобразително изкуство разказва на децата за 
различни техники за работа с глина, които са част от бъл-
гарското културно наследство. Всеки изработва своя релеф 
с помощта на двамата учители. После релефите съхнат, 
оцветяват се и се пекат. Урокът се показва пред учители 
от СУ,,Емилиян Станев“.
4. Учениците предварително са потърсили факти за раз-
лични пролетни български празници и обичаи. Учителят ги 
запознава с празниците кукери и нестинарство.Четат се 
два текста от учебника по литература, свързани с тези 
празници. Децата работят по групи, като рисуват и после 
апликират на общ постер материалите по дадената тема. 
Представят своите проекти пред учители от СУ ,,Емилиян 
Станев“ и ОУ ,,Патриарх Евтимий“.

Очаквани резултати:
Учениците творят самостоятелно, работят в екип и заедно дос-

тигат до съответните резултати. Научават повече за културното 
наследство на България. Изграждат презентационни умения, уме-
ят да се изразяват устно, писмено и чрез творчеството си.

Изводи:
Учениците виждат резултата от работата си и са ентусиази-

рани.
Учат чрез преживяване и това ги мотивира.
Добре е започнатата работа да бъде завършена от всички, за 

да имат усещането ,,аз мога“.
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СУ ,,Емилиян Станев“

гр. Велико Търново

ХРАМЪТ
,,СВЕТА СОФИЯ“ – АРХИТЕКТУРНОТО ЧУДО НА 
ХРИСТИЯНСКИЯ СВЯТ

Длъжност – заместник-директор по учебната дейност 
в СУ ,,Емилиян Станев“, Велико Търново. Притежава Първа 
професионалноквалификационна степен. Учител наставник 
на студенти от ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий“. Член е на 
Клуба на историка – Велико Търново, Сдружение на препо-
давателите по история в България и клуб Активно учител-
ство. Има публикации на добри практики в специализирани 
образователни издания и сборници. Специално внимание 
отделя на потенциала на историята за гражданска образо-
ваност, прилагайки съвременни подходи като емпатия, мно-
гоперспективност и мултикултурност.

ЗА АВТОРА:
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Публикацията има за цел да представи ролята на научнопопулярните 
филми като средство за представяне на продължителен исторически пери-
од за кратко време и използването му като източник на историческо позна-
ние, което дава възможност за развиване на критическото мислене у уче-
ниците. В нея се разглежда възможността как чрез научнопопулярен филм 
може да се представи архитектурен паметник, носител на информация за 
културата, религията, политиката и развитието на знанията. Предлага се 
по нов начин да се свърже и осмисли научна информация и използването 
на научнопопулярния филм като дидактическо средство за насърчаване на 
учениците да бъдат активни и критични потребители на това, което виждат.

Вид на урока: Урок упражнение
Цели:

1. Описва паметник от епохата със световно културно значение – 
,,Света София“;
2. Извлича и систематизира информация от аудиовизуален източник 
(научнопопулярен филм);
3. Декодира езика и символите на киното и трансформирането им в 
устни изказвания;
4. Развива умения за оценяване на историческата стойност на архи-
тектурен обект;
5. Развива умения за създаване на собствен текст, прилагайки тек-
стообработваща програма.

Участници: ученици от VI клас. 

Методи, похвати, инструменти: 
За изложение на учебния материал от учителя:
�� Словесни
– конспективно изложение;
– обяснение.
�� Нагледни – стенна карта

За организиране дейността на учениците:
�� дискусия
�� интерактивни методи (визуализиране)
�� самостоятелна работа

Дидактически средства:

78 Антоанета Палангурска



�� Филм ,,Света София в Истанбул“ от поредицата ,,Древ-
ните мегаструктури“ на National Geographic Channel
�� Стенна карта ,,Византия по времето на император Юс-

тиниан I Велики (527–565)“
�� Работни листи ,,Света София в Истанбул“
�� Лаптоп, мултимедиен проектор

Времетраене: 1 учебен час

Ключови понятия: религия, поцолан, калциев силикат;

Предварителна подготовка:
При използване на научнопопулярен филм в часовете по ис-

тория и цивилизации подготовката на учителя преминава през 
няколко етапа:
�� Планиране на теми за часове при изготвяне на годишно-

то тематично разпределение за работа с филми като из-
точник на историята;
�� Подбор на подходящ ресурс – филм;
�� Създаване на работен лист по темата на филма;
�� Изготвяне на критерии за оценяване.
В настоящата публикация авторската концепция ще бъде 

илюстрирана чрез научнопопулярния филм ,,Света София в Ис-
танбул“ от поредицата ,,Древните мегаструктури“ на National 
Geographic Channel и възможността да бъде използван в часове-
те по история и цивилизации в VI клас.

Ход на урока
Използването на киното в преподаването по история и ци-

вилизации е свързано с предварително планиране, което дава 
възможност в процеса на обучение да се затвърдят вече усво-
ените и да се развият нови умения за овладяване и прилагане 
на специфични техники на историческото познание, заложени в 
учебната програма за 6. клас по история и цивилизации.

Съдържателна интерпретация:
Темата „Света София в Истанбул“ е предназначена за уче-

ници от 6. клас. Тя позволява разширяване на знанията, които 
учениците имат от урока по история „Византийската империя“, 
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и систематизиране на информацията, получена от извънучили-
щен източник.

Основните тематични акценти в урока са свързани с разби-
рането, че:
�� Константинопол поради благоприятното географско по-

ложение се превърнал в политически и културен център на 
християнския свят;
�� Представят се примери за връзката между управлението 

на Юстиниановата империя и строителната дейност на 
владетеля;
�� Откроява се значението на архитектурен паметник от 

Ранното средновековие за съвременното културно наслед-
ство.

Дейности:
Дейност 1.
В началото на часа (2-3 минути) чрез устно изложение от 

страна на учителя се актуализират знанията на учениците за 
управлението на Юстиниан I Велики, към чието име история-
та е добавила определението „Велики“. Учениците представят 
постиженията и приноса на императора за развитието на Визан-
тия, а учителят ги записва на дъската. Отговорите на ученици-
те се обобщават, като се откроява построяването на базилика-
та ,,Света София“ в периода 532–537 година, която преживяла 
1500 години размирна история.

Поставя се темата на урока и се мотивират задачите за часа.
Като основен източник на информация на учениците се пред-

лагат последователно три откъса от научнопопулярния филм 
,,Света София в Истанбул“ от поредицата ,,Древните мегаструк-
тури“ на National Geographic Channel. Те получават и работен 
лист за попълване, върху който работят до края на часа под ръ-
ководството на учителя.

Дейност 2.
Учениците гледат първия откъс от филма (10 мин.) и работят 

по въпроси 1, 2 и 3 от работния лист. Тази част от филма дава 
възможност до се запознаят с хронистите, които дават инфор-
мация за строежа на базиликата ,,Св. София“, и причината за 
нейното построяване.
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На учениците се дава възможност да разсъждават и разберат 
връзката между управлението на император Юстиниан I и стро-
ителната му дейност.

Изводът, до който се достига, е, че императорът предприел 
мащабни войни и строителни дейности за възстановяване на 
имперската военна и отбранителна мощ.

Дейност 3.
На учениците се представя втори откъс от филма (15 мин.), 

по време на който те работят по въпроси 4, 5, 6 и 7 от работния 
лист. Те трябва да запишат имената на архитектите и познания 
за кои науки са имали. В хода на работата учениците отбелязват 
в работния лист геометричните тела и фигури, които присъстват 
в конструкцията на църквата.

Учениците достигат до извода, че благодарение на познания-
та, които имали древните архитекти и инженери за природните 
науки, успели да изградят базилика – шедьовър на архитектур-
ното чудо на християнския свят, без да разполагат с машините и 
материалите, налични за съвременните инженери.

Учителят поставя акцент върху основните архитектурни еле-
менти: план на сградата – правоъгълник, кръстовидно сводести 
ниши, огромен купол с няколко по-малки полукуполи; странични 
кораби, елипсовидната база на купола, големи полукръгли купо-
ли, контрафорса, арки.

Коментар се прави и на използваните за строежа ценни мате-
риали от територията на цялата империя: облицовка със златни 
мозайки и скъпи видове мрамор, а за тухлите – поцолат (фина 
пясъкообразна вулканична пепел).

Изяснява се, че името на храма е ,,Божествена премъдрост“ 
(,,Света София“), т.е. божествената страна на Иисус Христос. 
По тази причина храмовият празник на църквата е 25 декември, 
годишнината от въплъщението на Премъдростта Божия в тялото 
на Христос. Достига се до разбирането, че постепенно храмът 
става символ на града и имперска църква, в която се съхранява-
ли знаците на императорската власт.

Дейност 4.
Гледайки 5 мин. от третия откъс от филма, учениците отго-

варят на въпроси 8 и 9. Чрез тях те разбират за броя на многото 
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работници, участвали в строежа на базиликата, и защо е било 
възможно тя да се постои само за пет години. Прави се извод, че 
отличната техника на строителство позволила сградата да пре-
живее много земетресения и да съществува и днес в цялостния 
си вид и да е обект на световното културно наследство.

Обобщение:
След отговорите на учениците се прави заключение, че по-

строяването на църквата ,,Света София“ оказва сериозно влия-
ние в развитието на архитектурата и е храм на две водещи рели-
гии – ислям и християнство, и като действащ музей съхранява 
символите на двете религии, вплетени в едно.

Дейност 5.
За домашна работа на учениците се възлага:
Да опишат в свързан текст храма ,,Света София“, като из-

ползват записаната информация от филма по време на часа.

Изпълнението на задачата за домашна работа е процедура за 
обратна връзка, чрез която установих, че учениците са усвоили 
знания за описание на архитектурен паметник и извличат ин-
формация от аудиовизуален източник.

Смятам, че знанията са много по-трайни и функционални, 
когато са придобити с активно участие на учениците в учебния 
процес. Това събужда любопитството им, мотивира ги да про-
дължат да работят, докато не открият отговорите.

Бележки:
http://www.mon.bg. Учебна програма по история и цивилизации VI клас.
Стоименова, Б. Мисия (не)възможна: Киното като ресурс в обучението по исто-
рия. – Диалогът в историята, кн. 29-30, 2014, 76-96.
Кушева, Р. Дидактически и технологични аспекти на приложението на информа-
ционните технологии в обучението по история. – Диалогът по история, 2005, 
брой 10-11, 19-31.
Кушева, Р. Многоперспективност, избор на източници и технологии за работа с 
тях. – Диалогът в историята, № 7, 2004.
Кушева, Р. Методика на обучението по история. С., Парадигма, 2000.
Славин, Р. Педагогическа психология. С., Наука и изкуство, 2004.
Стойчева, В. Урокът по история. Университетско издателство „Св. св. Кирил и 
Методий“, В. Търново, 2007.
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РАБОТЕН ЛИСТ

ХРАМЪТ ,,СВЕТА СОФИЯ“ –
АРХИТЕКТУРНОТО ЧУДО НА ХРИСТИЯНСКИЯ СВЯТ

2. При кой владетел е построена църквата „Св. София“? 1 т.

1. Кои хронисти ни дават информация за строежа? 2 т. 

5. Познания за кои науки са имали? 1 т.

7. От какъв материал е построена църквата „Св. София“? 3 т.

6. Какви геометрични тела и фигури има в конструкцията на църквата? 3 т. 

8. Колко хора участват в строежа на църквата? 2 т. 

3. Каква е причината за нейното построяване? 4 т.

4. Кои са архитектите? 2 т.

9. Какво е съвременното състояние на обекта? С какво е ценен? 4 т.

Приложение 1
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Критерии за изпълнение и оценка на проект по история и 
цивилизации за съставяне на цялостен текст

1. Достоверност на фактите и цялостно пресъздаване в 
свързан текст – 22 т.
2. Текстът да е изготвен в Word, шрифт Times New Roman 
(12) – 2 т.
3. Наличие на две снимки (1 – от вътрешния интериор на 
църквата и 1, която да отразява геометрична форма или 
тяло) – 2 т.
4. Езикова и стилистична култура – 2 т.
5. Спазване на срока за предаване на проекта – 2 т.

Скала за оценяване: 

Брой получени точки

27 – 30

22 – 26

18 – 21

14 – 17

Под 14

Отличен (6)

Много добър (5)

Добър (4)

Среден (3)

Слаб (2)

Оценка

Приложение 2
Резултат от изпълнение на домашната работа 
на учениците
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Приложение 2
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Митка Ангелова

СУ ,,Емилиян Станев“

гр. Велико Търново

ГЕОМЕТРИЧНИТЕ
ТЕЛА И ФИГУРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Старши учител по математика и информатика в СУ 
„Емилиян Станев“, гр. Велико Търново, с 25 години учителски 
стаж. Притежава втора професионално квалификационна 
степен. Интересува се от технологии и иновативни мето-
ди в преподаването на математика. 

ЗА АВТОРА:
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Митка Ангелова

СУ ,,Емилиян Станев“

Усвояването на геометричния материал често затруднява 
учениците. Възлагането на практически задачи улеснява въз-
приемането му и оставя трайни знания. В час по история уче-
ниците от 6. клас гледаха научнопопулярния филм „Древните 
мегаструктури: Истанбул, „Света София“, така научиха в под-
робности за строителството на този храм и какви грешки са до-
пуснати при построяването му. На учениците бяха възложени 
задачи да открият какви геометрични тела и фигури са използ-
вани при построяването му и да ги използват при изготвянето на 
макет на храма. Следващата задача беше да направят развивки 
на телата, които са открили. За да бъдат улеснени в избирането 
на подходящи размери, те сглобиха 3Д пъзел, от който се ръко-
водеха при изготвянето на техния макет.

Целеви групи:
Педагогическата практика обхваща ученици от 6. клас. Ус-

пешно може да бъде използвана и при ученици от 5. клас при 
изучаване на раздел „Геометрични тела“.

Вид на урока:
Интердисциплинарен – математика, история и цивилизации. 

Упражняване и затвърждаване на получени знания по математи-
ка и използването им в практиката.

Цели:
Основната цел е повишаване интереса към математиката и 

в частност при изучаването на геометричните тела и фигури. 
Приложението им в реалния живот. Обогатяване и затвърждава-
не получените знания по математика и история.

Методи, похвати, инструменти:
Работа в малка група за сглобяване на 3Д пъзел.
Индивидуални задачи за изчертаване на развивките на гео-

метричните тела, които прерастват в екипна работа по изготвяне 
на макета на храма „Света София“.

Необходими материали и техника:
Чертожни инструменти, молив, кадастрон, гланцово блокче, 

лепило, ножица, 3Д пъзел „Света София“.

Предварителна подготовка:
Учителят запознава учениците с основните геометрични тела 
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и фигури, прави преговор за някои от тях, които са изучени в 
5. клас. Дава примери за тяхното приложение в реалния живот. 
Учителите по математика и история планират дейността по за-
познаване на учениците с научнопопулярния филм за строител-
ството на храма „Света София“ в Истанбул.

Учениците са получили базови знания в часовете по матема-
тика за геометричните тела и фигури. Могат да ги разпознават 
и чертаят развивки. Запознати са как протича строителството на 
храма „Света София“ в Истанбул. 

Ход на урока:
Дейност 1: Учениците гледат научнопопулярен филм за 

строителството на храма „Света София“ в Истанбул.
Дейност 2: Сглобяване на 3Д пъзел на храма „Света София“, 

който ще използват за по-лесно определяне на геометричните 
тела, които ще включат в изграждането на макета.

Дейност 3: Определяне на геометричните тела и фигури, 
които ще участват в техния макет.

Дейност 4: Самостоятелна работа по изчертаване на развив-
ки на геометричните тела.

Дейност 5: Изрязване, сглобяване и украсяване на отделните 
геометрични тела.

Дейност 6: Сглобяване на отделните елементи и оформянето 
им в макет.

Дейност 7: Изготвяне на презентация, която да представи ра-
ботата по макета.

Очаквани резултати:
Учениците повишават интереса си към изучаването на ма-

тематика и в частност към геометричните тела и фигури. Зат-
върждават знанията си за тях и изграждат умения за използ-
ването им в реалния живот. Научават повече за културното 
наследство. Изграждат умения за работа в екип.

Изводи:
1. Учениците с желание работят в екип.
2. Обогатяват своите знания и култура чрез практически 
умения.

Източници
http://www.mon.bg. Учебна програма по математика за VI клас.
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Анета Дюлгерова-Добрева

СУ ,,Емилиян Станев“

гр. Велико Търново

АЛБУМ
С ПРЕРАЗКАЗИ И РИСУНКИ, 5. КЛАС

Учител съм повече от 28 години. През последните 20 
преподавам в СУ „Емилиян Станев“, гр. В. Търново. Работя 
с ученици от 1. до 12. клас. В началото на учителската си ка-
риера преподавах френски език, а през последните 15 години 
– испански език и малко БЕЛ.

ЗА АВТОРА:
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Анета Дюлгерова-Добрева Създаване на ръчно изработена книжка-албум с преразкази 
и рисунки на ученици от 5. клас, съдържаща 12-те подвига на 
Херкулес. Албумът е част от дейностите по проект „Педагогика 
на културното наследство“ по програма Еразъм+, по която учи-
лището работи през учебната 2018/2019 год.

Изложение на практиката:

Вид на урока: Работа по проект
Цели:
�� Учениците да задълбочат знанията си за митовете и ле-

гендите.
�� Да планират структурират, композират и графично оф-

ормят текста, който създават.
�� Да се справят с новия за тях вид преразказ – трансфор-

миращия.
�� Да спазват изучените книжовни езикови правила.
�� Да работят в екип.
�� Да проявят творчество.
�� Да се изявят като художници.

Методи, похвати, инструменти: 
Проектна групова работа

Необходими материали и техника:
Цветни листи и картони, моливи и пастели за рисуване, лепи-

ло, игли и конци за подвързване на албума.

Предварителна подготовка:
В часовете по БЕЛ се припомнят особеностите на трансфор-

миращия преразказ от името на един от героите, преподаден в 
началото на 5. клас.

На учениците се обяснява, че ще работят по създаването на 
книжка-албум, съдържаща 12-те подвига но Херкулес, прераз-
казани от тях, но от името на Херкулес. Освен това албумът ще 
бъде ръчно изработен – написан на ръка и нарисуван от тях, без 
да се използва компютър. Разяснява им се също, че това е дей-
ност по проект „Педагогика на културното наследство“ по 
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Създаване на ръчно изработена книжка-албум с преразкази 
и рисунки на ученици от 5. клас, съдържаща 12-те подвига на 
Херкулес. Албумът е част от дейностите по проект „Педагогика 
на културното наследство“ по програма Еразъм+, по която учи-
лището работи през учебната 2018/2019 год.

Изложение на практиката:

Вид на урока: Работа по проект
Цели:
�� Учениците да задълбочат знанията си за митовете и ле-

гендите.
�� Да планират структурират, композират и графично оф-

ормят текста, който създават.
�� Да се справят с новия за тях вид преразказ – трансфор-

миращия.
�� Да спазват изучените книжовни езикови правила.
�� Да работят в екип.
�� Да проявят творчество.
�� Да се изявят като художници.

Методи, похвати, инструменти: 
Проектна групова работа

Необходими материали и техника:
Цветни листи и картони, моливи и пастели за рисуване, лепи-

ло, игли и конци за подвързване на албума.

Предварителна подготовка:
В часовете по БЕЛ се припомнят особеностите на трансфор-

миращия преразказ от името на един от героите, преподаден в 
началото на 5. клас.

На учениците се обяснява, че ще работят по създаването на 
книжка-албум, съдържаща 12-те подвига но Херкулес, прераз-
казани от тях, но от името на Херкулес. Освен това албумът ще 
бъде ръчно изработен – написан на ръка и нарисуван от тях, 
без да се използва компютър. Разяснява им се също, че това е 
дейност по проект „Педагогика на културното наследство“ по 
програма Еразъм+, по която училището работи през настоящата 
учебна 2018/2019 год.
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Ход на урока:
Дейност 1
На учениците се възлага задачата да се разделят на групи по 

двама или по трима, за да работят заедно по преразказването на 
подвига на Херкулес, който им се падне. Дава им се възможност 
да се комбинират на приятелски принцип и сами вътре в групата 
да се разпределят кой ще пише и кой ще рисува. Целта е 26 уче-
ници да се разделят в 12 групички.

Дейност 2
На всяка от групите учителката раздава копия на един от под-

визите на Херкулес. Възлага се срок от един месец всеки екип 
да се организира, да напише преразказа на чернова, да си го про-
верят, да го препишат на белова и да предадат рисунка към него.

Дейност 3
По време на едномесечния период петокласниците се кон-

султират с учителката преди или през часовете по БЕЛ, а някои 
от тях посещават обявените консултации индивидуално или по 
групи, за да работят със съучениците си или да се посъветват.

Дейност 4
След обявения срок учителката събира преразказите и рисун-

ките към тях и обсъжда с учениците участието и приноса на 
всеки ученик в групата си. 

Дейност 5
Учителката ръчно подвързва предоставените от учениците 

ръкописи и рисунки, като използва така нареченото „японско 
подвързване“ и техниката „изонит“ (шиене върху картон).

Дейност 6
В обявения предварително ден Албумът с преразкази и ри-

сунки, който е съвместен труд между ученици и учител, е пред-
ставен пред бивши, настоящи и бъдещи преподаватели на пето-
класниците. По време на презентирането представител на всеки 
екип накратко разказва своята история за Херкулес, а след това 
учениците споделят вълненията си с учителите.

Книжката-албум е представена и пред родителите, ученици-
те имат свободен достъп до нея, когато пожелаят в кабинета по 
БЕЛ.
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Очаквани резултати:
�� Учениците да привикнат да работят върху поставена 

практическа задача с колективен принос.
�� Да се получи краен продукт, дело на общите усилия на 

ученици и учител.
�� Да се стимулират и мотивират учениците да продължат 

да се интересуват от старогръцките митове и легенди и 
най-общо от литературата.

Изводи:
1. На по-голямата част от учениците им харесва да рабо-
тят по зададен практичен проект, за който те да имат ли-
чен принос.
2. Работата по проект прави учениците активни и разкри-
ва техни черти и качества, които не се проявяват по време 
на традиционните занятия.

Бележки:
Николай Кун, Старогръцки митове и легенди.
Легенди и митове, Събрани и преразказани за деца от Пламен Тотев и Светлана 
Янчева, издателска къща „ПЕРСЕЙ“ 2016, ISBN: 978-954-8308-48-9
Видеоуроци за подвързване на книги
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Силвия Николаева

ОУ „Димитър Благоев“ 

гр. Велико Търново

АКТИВНО ОБУЧЕНИЕ
– ПЕДАГОГИЧЕСКА ИНТЕРАКЦИЯ

Формиране на ключови компетентности 
в начален етап

Водещо е мотото „Да се учим как да учим“, а ученикът умело 
трябва да намери посоката. Трябва да стане ясно, че ролята на 
образователните институции е различна от общопознатия мо-
дел. ОУ „Димитър Благоев“ има своя мисия, изпълнението на 
която се подпомага от училищните традиции, структура и функ-
ции.

Всяко училище създава своя политика, чиито характеристики 
зависят от изгражданите отношения, и тя се изразява в следва-
нето на модели, свързани със съответни задължения, но и овла-
дяване на социални норми, натрупване на социален опит, който 
се базира на интерактивни връзки и равнопоставеност.

В ОУ „Д. Благоев“ се изграждат социални очаквания, сглобя-
ват се парчета от мозаечния социален облик на другите в конте-
кста на активното самостоятелно учене.

Да бъдат активни означава учениците да правят нещо, дока-
то учат. Терминът активно се отнася както до резултатите от 
ученето и паметта, така и до тяхната адаптация в изключително 
важния преходен етап – IV – V клас.
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Водещо е мотото „Да се учим как да учим“, а ученикът умело 
трябва да намери посоката. Трябва да стане ясно, че ролята на 
образователните институции е различна от общопознатия мо-
дел. ОУ „Димитър Благоев“ има своя мисия, изпълнението на 
която се подпомага от училищните традиции, структура и функ-
ции.

Всяко училище създава своя политика, чиито характеристики 
зависят от изгражданите отношения, и тя се изразява в следва-
нето на модели, свързани със съответни задължения, но и овла-
дяване на социални норми, натрупване на социален опит, който 
се базира на интерактивни връзки и равнопоставеност.

В ОУ „Д. Благоев“ се изграждат социални очаквания, сглобя-
ват се парчета от мозаечния социален облик на другите в конте-
кста на активното самостоятелно учене.

Да бъдат активни означава учениците да правят нещо, дока-
то учат. Терминът активно се отнася както до резултатите от 
ученето и паметта, така и до тяхната адаптация в изключително 
важния преходен етап – IV – V клас.

Много са начините за предизвикване на подобни ангажира-
щи действия по всички учебни предмети в начален етап и резул-
татите са видими, но целенасочените и конструктивни действия 
в посока адаптация на учениците от IV клас към плавното пре-
минаване в прогимназиален етап дават увереност и сигурност.

Активното учене е структурна и структурирана част от прак-
тиките, характерни за ученик-центрирания подход.

Идеята за активно учене не е нова – започва от античността 
(Сократ) и впоследствие възстановена от Джон Дюи и предста-
вителите на новото образование.

От определенията за активно учене предмет на наблюдение и 
представяне в настоящия доклад са, че то:
�� гарантира ангажимента на учениците в проблемите на 

обучението, социално взаимодействие и по-малко конку-
ренция, учениците работят заедно в класната стая и извън 
нея;
�� дава възможности у учениците да се интегрира новата 

информация, концепции или умения в собствените им ми-
словни схеми;
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�� превръща училището в посредник на обучението, учени-
ците стават ангажирани в диалог със съучениците си и учи-
теля;
�� поставя ученика в позиция на анализ, синтез и оценка на 

информацията, за разлика от нейното усвояване.

Активното обучение и мястото му 
при промяната на класната стая
Активното обучение е начин на обучение, при което тради-

ционната атмосфера в класната стая на началния учител се заме-
ня с грижливо подготвени учебни дейности, в които обучаемите 
играят централна роля в среда, различна от тази, характерна за 
начален етап, а именно нови учебни предмети и нови, непознати 
за учениците учители от прогимназиален етап.

Цели на педагогическата интеракция при прехода 
от начален в прогимназиален етап 
Интеракцията по своята същност предполага взаимодейст-

вие, взаимно влияние между хора или между групи като вза-
имно стимулиране за действие. Когато преследва изменение на 
поведението на ученика, свързано с достигане на специфична 
образователна цел, тя се нарича педагогическа. Освен като ос-
новополагащ принцип за ефективно обучение, тя е естествен 
процес за осъществяване на личностни промени поради задъл-
жителните рефлексия, авторефлексия и взимане на избор в про-
менящи се ситуации, както и основен социализиращ модел.

Използвайки модела на педагогическа интеракция за осъ-
ществяване на плавен преход от начален в прогимназиален етап, 
по силата на логиката означава подкрепа на всяко дете в периода 
на преминаване от детството към света на тийнейджърите и от-
говорност на училището, на началния учител и на родителите 
да осигурят сигурност, подкрепа и образователна среда, която 
да отговаря на нуждите и потребностите на децата. В пети клас 
те попадат в плуралистична (с множество учители/ препода-
ватели) среда, която, от една страна, ги поставя пред необходи-
мостта да се справят по-самостоятелно, а от друга – пред необ-
ходимостта да бъдат по-активни и можещи в установяването на 
социални контакти и изява. За постигането на по-високо ниво на 
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самостоятелност и за неговото признаване са необходими пови-
шено внимание и педагогически умения от страна на учителите 
и на родителите. Сега децата живеят в един по-отворен свят, ин-
формацията е налична навсякъде, с мобилните телефони те се 
информират за много неща, които преди можеха да научат само 
в училище от учителя по съответния предмет. Промениха се ро-
лята и отговорността на учителя. Той трябва да води децата не 
само към чистото научно познание, но и да формира умения за 
адекватно поведение в среда, която поставя предизвикателства 
към него самия. Интерактивното взаимодействие е вярната по-
сока към опознаване на новото и непознатото.

Основни правила на интерактивността – 
примери от учителската практика 
Основната задача, която си поставих, е запознаване на уче-

ниците с бъдещите им преподаватели, както и техните методи на 
преподаване и изисквания. Свързано е и с процеса на адаптация 
към новата организация на учебния процес в V клас. Дава се и 
възможност на бъдещите учители да проучат и събират инфор-
мация за личностните и емоционални характеристики на деца-
та, за нагласите и интересите им, за силните и по-слабите им 
страни, за да могат учителите да откриват и развиват най-добро-
то в тях и да са им полезни в целия процес.

Учениците са включени във взаимодействие /преживява-
не/, опит, ценен за тяхната плавна адаптация. Тясното взаимо-
действие между учителите в начален и прогимназиален етап 
намалява стреса при учениците и реализира плавен преход в на-
чалото на V клас. Проведените интерактивни часове с бъдещи-
те им учители формират у учениците ключови компетентности 
като: обществени и граждански, културна осъзнатост, общуване 
на роден език, общуване на чужди езици и творчески изяви.

В непосредствените си контакти с новите учители децата са 
активни и инициативни. Активно слушане и внимание, задаване 
на въпроси, групово взаимодействие, критично мислене, реша-
ване на казуси, развитие на емоционалната интелигентност.

Основните цели, които си поставих при провеждане на 
учебните часове в IV клас с преподавател от прогимназиа-
лен етап, са:
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�� личностно ориентирани: за адаптивност, за индивидуал-
но развитие и за психологически комфорт на участниците в 
учебно-възпитателния процес;
�� функционално-културологични: за интегративност, цялост-

ност, сис тематичност, културно-съобразност на учеб ното 
съ държание и отчитане на социокултурния контекст на учеб-
но-възпитателната дейност;
�� дейностно-ориентирани: за субект-субектно педагоги-

ческо взаимодействие, за връзката между знанието и живо-
та, за баланса между обучението и ученето, за стимулиране 
на сътрудничеството и творческите изяви на учениците.

За постигане на поставените цели учителите в прогимназиа-
лен етап бяха запознати с методиката и използваните учебници 
и помагала в начален етап, с индивидуалните характеристики на 
учениците в класа, на които ще се преподава, с конструирането 
на урочната единица, която ще бъде преподавана на обучаемите. 
След предварителни разговори учениците, както и техните ро-
дители бяха подготвени за предстоящите учебни часове. 

Наблюдения сред учениците при проведените учебни часове 
по БЕЛ, Математика, Човекът и обществото, Човекът и приро-
дата, Изобразително изкуство, Руски език, Немски език и Физи-
ческо възпитание и спорт:

Активност Конструктивизъм Интерактивност

Емоционална 
активност, 
интелектуална 
активност, 
сензорно-моторна 
активност, 
говорна активност

Активен участник, 
сам конструира 
новото познание, 
развиват се и социални 
умения, емоционална 
интелигентност и 
емпатия към себе си и 
другия

Беседа, метод на кон-
кретната ситуация, 
казус, симулация, игра, 
ролева игра, обсъждане, 
симулации, групова 
работа 

Уточнение: Бъдещият класен ръководител преподава на учениците ан-
глийски език в IV клас, учителят по музика преподава на учениците в IV 
клас.
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Педагогическата интерактивност има различни степени. Из-
мерител е количеството информационен обмен между участни-
ците (учители) и количеството предадена информация относно 
потребностите на приемника (ученика). Наблюдавани интерак-
ции: свободно общуване, въпроси и отговори от двете страни, 
обсъждане, нисък праг на притеснение, споделяне; екипни и 
групови дейности; емоционалност и задоволство.

Ефективна и целесъобразна ли е педагогическата 
интеракция за четвъртокласниците?
Основната идея е да се преодолее стресът, създаван в по-го-

ляма степен от обкръжаващата среда, отколкото в мисленето на 
самия ученик. Класната стая е център все още в голяма степен 
за традиционно обучение, което за съвременните ученици носи 
в известен смисъл скука, така че премерената намеса на целена-
сочената педагогическа интеракция може единствено и само да 
направи училището и ученето привлекателно и желано. Ролята 
на учителя е водеща, но и фасилитираща (подпомагаща). Цене-
ното мнение на всяко дете, споделянето и доверието са важни 
при създаването на знание и интерес.

Педагогическата интеракция на прехода начален – прогим-
назиален етап в най-голяма степен изисква максимална комуни-
кационна откритост и демонстриране на добри намерения. Тя е 
свързана с рефлексия и авторефлексия на учениците. Ученето се 
случва именно по време на преживяното и отражението от него. 
Основната идея е, че по-добре се запомня и интегрира в лич-
ния опит това, което е емоционално натоварено и преживяно. 
Съществуват редица научни доказателства, че ако емоциите се 
потиснат и не се изразяват, се спира притокът на храна за мозъ-
ка – онези жизненоважни химични вещества, които са мотор за 
неговата ефективна работа. Интересен факт е, че и тази част от 
мозъка, която отговаря за движението, е отговорна и за ученето, 
т.е. ако обвържем този процес с повече активност от всякакъв 
характер, то той (процесът на учене) е по-резултатен. Те са она-
зи част от репертоара на обучаващия, в която акцентът е върху 
специално и целенасочено организирани ситуации и взаимо-
действия, в които обучаемите чрез преживяване и емоционална 
рефлексия (осъзнаване на своите чувства и емоции) придобиват 
различни знания и умения:
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�� Предаване на информация, стимулиране на рефлексията 
(самоанализа) на учениците – общуване на роден език; мате-
матическа компетентност и основни знания в областта на 
природните науки и технологиите; умения за учене.
�� Ангажиране на вниманието – дигитална компетентност; 

инициативност и предприемачество;
�� Запазване на интереса – умения за учене;
�� Стимулиране на ученето – културна осъзнатост и твор-

чески изяви.

Когато говорим за приемственост и реализиране на плавен 
преход в началото на V клас, няма по-естествен начин от този 
бъдещите учители да бъдат сред своите ученици в типична ра-
ботна среда.

Перспективи
Практиката показва, че учениците и техните родители, както 

и педагогическите специалисти са удовлетворени от проведе-
ните уроци по предмети. Взаимното им опознаване и изграж-
дането на положителни представи за осъществяване на бъдещо 
взаимодействие в V клас са едно добро начало.

Предварителните изследвания и наблюдения на готовност-
та на децата да се срещнат в учебна среда с новите си учители 
показват, че тя трябва да се разглежда като комплексно образо-
вание, което включва физическа и психическа готовност. Фи-
зическата готовност се определя от здравословното състояние, 
нивото на морфофункционална зрялост на организма на детето, 
в това число от развитието на двигателните навици и качества, 
физическа и умствена работоспособност. Психологическата го-
товност включва емоционалноличностната интелектуална и ко-
муникативна готовност. В емоционалноличностната готовност 
главна роля играе произволността на поведението, учебно-по-
знавателната мотивация и формирането на самооценка. Наличи-
ето у детето на мотиви за учене е едно от най-важните условия 
за успешност на обучението му, формирани вече в начален етап. 
Като предпоставки за възникването на тези мотиви служат же-
ланието на децата да ходят на училище, от друга – развитието на 
любознателност и умствена активност. Интелектуалната готов-
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ност предполага развитие на образното мислене, въображение 
и творчество, а също и словесно-логическото мислене. Соци-
алната готовност се определя от развитието на мотивите и вече 
създадените навици на общуване с възрастните и връстниците. 
Именно психологическата готовност има особено голямо значе-
ние при прехода от начален в прогимназиален етап.

Учителят трябва да е активен помощник. За да говорим за 
успешни деца, трябва преди всичко да спечелим доверието 
и възхищението им, да предизвикаме очакване и да събудим 
любопитство без страх от непознатото. А какво по-интересно 
предизвикателство и по-добър опит от този да се подготвят мал-
ките ученици за един нов етап от живота им в естествена среда 
като училищната в партньорство с колегите учители от прогим-
назиален етап.

Изводи
Успехът на образованието зависи от неговата цялостност, от 

плавния и добре структуриран преход между отделните етапи и 
степени. Всеки преход крие в себе си риск, но и възможност за 
разгръщане на потенциала на учениците. За осъществяването на 
тази възможност са необходими повече усилия както от страна 
на училището и на учителите, така и от страна на родителите – 
наши верни партньори в този процес.

Удовлетворението на учениците, педагогическите специа-
листи и родителите от проведените учебни часове, взаимното 
опознаване на ученици и учители и изграждането на положи-
телни представи за осъществяване на бъдещо взаимодействие 
в V клас и тясното сътрудничество, създадено между учителите 
в начален и прогимназиален етап за намаляване на стреса при 
учениците и реализиране на плавен преход между двата етапа 
показват, че пътят, който извървяваме заедно, е правилен. 
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СУ „Емилиян Станев“ 

гр. Велико Търново

ГЕОМЕТРИЧНИ
ФИГУРИ В РОЗЕТИ – VI Б КЛАС
ЗНАЧЕНИЕТО НА ЧИСЛАТА – VI Ж КЛАС

Учител по Математика и Информационни технологии
Професионален опит 
– 1 год. в ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Килифарево
– 1 год. в СУ „Емилиян Станев“ – гр. В. Търново 

ЗА АВТОРА:

Резюме: 
След като децата разгледаха различни модели на розети, из-

браха няколко, които да изработят. Започнаха с основната гео-
метрична фигура окръжност и допълваха с всяка следваща фи-
гура (квадрат, правоъгълник, триъгълник, окръжност и т.н.). 
След като розетите бяха схематично изпълнени, преминаха към 
оцветяване. Децата от другата група избраха информация за 
всяка цифра, след това подбраха цветните картони, разпредели-
ха се помежду си и всеки записа информацията за своето число. 
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Изработиха пана от картон, подходящи за излагане на статив, и 
избраха учениците, които да ги представят.

Вид на урока: урок упражнение
Цели:
�� Образователни – да се убедят, че това, което се учи в 

училище по Математика, е било, има го сега и ще бъде. Уче-
ниците да разберат как геометричните фигури и числа са 
били част и от един още по-предишен живот във Средно-
вековието.
�� Социокултурни – да се запознаят с културните ценности 

на хората от онова време.
�� Възпитателни – да изградят по-добри взаимоотношения 

и способности за работа в екип.
�� Развиващи – да тренират и усъвършенстват своите 

умения за работа с чертожни инструменти, търсене на ин-
формация, да развият въображението си (идеи за начина на 
представяне на техните проекти), както и това да знаят, 
че всеки зависи от другия.

Методи, похвати, инструменти:
�� Чертожни инструменти – пергел, молив, триъгълник;
�� Mатериали за оцветяване, изрязване и лепене.

Необходими материали и техника/и:
�� Различни по цвят картони, бои, моливи, флумастери.

Предварителна подготовка – на учителя/на ученика: 
�� Предварително направих проучване за периода на Сред-

новековието, след което избрах розетите (витражи, ожи-
вели от геометрични фигури) и числата от 0 до 9 (тяхното 
индивидуално значение).

Ход на урока:
�� След направеното проучване избрах темите за работа, 

като разделих децата на две групи според техните умения 
и възможности.
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��  Първата им задача беше те сами да разпределят задачи-
те помежду си.
�� Втората им задача – да намерят и изберат от интернет 

или от книги, учебници, изображения на розети, а за другата 
група да изберат най-интересната информация за числата.
�� Третата задача – изработването на розетите, като чер-

таят комбинации от геометричните фигури и записват ин-
дивидуалната информация за числата на отделни картони.
�� Четвърта задача – оцветяване на получените розети.
�� Петата задача – изработване на табла за представянето.
�� Шеста задача – избор на ученици, които ще представят 

проектите.

Очаквани резултати:
Очаквам чрез тази педагогическа практика учениците да се 

убедят, че математиката и това, което учим в училище, е нався-
къде около нас, в миналото, сега и в бъдеще. Също така да раз-
берат, че знанието, постоянството, упоритостта и добрите чо-
вешки взаимоотношения (работа в екип ) са в основата на всеки 
успех.

Изводи:
Тази споделена педагогическа практика ми даде възможност 

да работя с децата в една по-спокойна среда, където се опознах-
ме повече и се учехме да работим за една обща кауза. 

Бележки:
www.bing.com
www.mon.bg. Учебна програма по математика VI клас
www.ezoart.net

107Вероника Василева



Доника Димитрова

СУ „Екзарх Антим I“

гр. Казанлък

РЕЦИКЛИРАНЕ 
– НАЧИН НА МИСЛЕНЕ И ДЕЙСТВИЕ

В съвременния начин на живот човек генерира множество 
отпадъци. Има различни начини за третиране на отпадъците, 
като един от тях е рециклирането. Гражданите нямат изградени 
навици за разделно събиране и рециклиране на отпадъци. Реше-
ние на този проблем е екологичното възпитание в ранна възраст. 
Именно то е приоритетно направление в образователната сис-
тема и има ключово място в биологичното образование. Необ-
ходимо е учениците да притежават екологична компетентност, 
осъзнаване на себе си като важен фастор за опазване на околната 
среда. Ранното екологично възпитание е инвестиция за бъдеще-
то на планетата.

Провеждат се множество инициативи на местно и регионал-
но ниво, но те по-скоро имат моментен характер и не водят до 
трайно повишаване и формиране на екологична компетентност 
на учениците.

Предлаганата от мен практика води до конкретни резултати. 
Практиката е свързана с дейностен подход при разделното съ-
биране на отпадъци, при което се повишава екологичната ком-
петентност. За прилагане на този подход ще използваме методи 
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като ролева игра, цикъл на Дейвид Колб и други.Необходими са 
минимални инструменти и материали – ненужни вещи, работни 
листи, листове, маркери и други.

В резултат на приложения дейностен подход учениците ще 
могат да оценяват състоянието на природната среда, да повишат 
своята екологична компетентност, да описват и обясняват еколо-
гични проблеми.

Структурата на тази практика е следната. Започваме с вхо-
дяща анкета „Моят екологичен отпечатък 1“ с цел установява-
не знанието, отношението и поведението на учениците както у 
дома, така и в училище. Практиката може да бъде разделена в 
три последователни часа, а също така може и да бъде обединена 
в един час.

Започваме със създаване на подходяща атмосфера за работа. 
Давам няколко примера как може да се случи това:
1. Асоциативна поема: Поемата е за непотребните вещи. 
Учениците я изработват чрез специална техника. Всеки за-
писва на лист хартия по 1-2 изречения (или 5 думи), посвете-
ни на отпадъците, прегъва листа и предава на следващия, 
така че той да не вижда какво е написал предният.
2. „Непотребните материали и аз“: На учениците са разда-
дени непотребни материали – смачкана хартия, алуминиево 
кенче, неработещ телефон, счупена пластмасова играчка, 
обелка от банан и др. Всеки притежател на непотребния 
предмет трябва да разкаже какво прави с него в ежедневи-
ето си и да прецени дали е правилно или не и да даде пред-
ложение как да се справим с него, без да замърсяваме приро-
дата.
3. „Познай кой съм аз“: Тази игра има за цел учениците да се 
сближат. Всеки представя себе си като отпадък и в кратко 
описание дава информаця как влияе на природата.

Продължаваме с генериране на опит:
1. Започваме с дискусия, в която учениците споделят свои-
те наблюдения върху темата какво са отпадъците и как те 
замърсяват околната среда. Учениците разказват. Може да 
се продължи с въпроси като: „Кои отпадъци според вас са 
най-многобройни и как хората се справят с тях ?“ и други.
2. Изготвяне на списък с най-често генерираните отпадъ-
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ци. Работи се в малки групи, учениците могат да използват 
допълнителна информация. Пример: „Колко живее боклу-
кът?“. 

Алуминиеви кутии

Стъклени бутилки

Найлонови торбички

Армирана хартия

Батерии

Телефони

80 – 100 години.

1 000 000 години.

10 – 20 години.

Около 5 години.

3. Задава се казусен въпрос „Ако някой живее близо до или 
е посещавал сметище/ център за рециклиране или просто 
разпилян контейнер –как би се почувствал“ или да възложим 
на учениците да си представят, че са „Министър на околна-
та среда. Какви мерки ще предприеме за съществуващото 
сметище?“
4. Провежда се кратко екологично изследване . Учениците 
отговарят на въпросите в примерна листовка.

1. В парка, в който се намирате, има ли контейнери за 
разделно събиране?

Да Не

2. В близост до мястото, където живеете, има ли 
контейнери за разделно събиране?

Да Не

3. Може ли да се добавят още контейнери за събиране 
на отпадъците?

Да Не

4.  Аз изхвърлям боклуците на улицата. Да Не

5. Участвал съм в акция за почистване на природата 
(парк, междублоково пространство, река).

Да Не

6. Купувате ли продукти само в опаковки, годни за 
рециклиране?

Да Не
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5. „Какво би ни казала природата?/ Мисли на природата“: 
Извършва се в малки групи, като всяка група разполага с плик, 
в който има листчета ( на всяко е изписана дума и тяхната 
задача е да ги свържат в логична мисъл) Примери: При реци-
клирането на телефони в околната среда няма да попаднат 
материали, които се разлагат трудно; Енергията при реци-
клирането на 1 пластмасова бутилка ще захрани компютър 
за 25 минути.

След като учениците са въведени в темата, продължаваме с 
наблюдението:
�� Разделяме учениците на 2/3 групи, като всяка анализира 

кошче за боклук на различни локации (стая, коридор, двор, 
лавка). След това говорител на групата коментира какви 
отпадъци преобладават в кошчетата. На какво се дължи 
преобладаването на точно тези отпадъци? (хартия, пласт-
маса). Какво лично вие бихте направили, за да подпомогнете 
намаляването на тези отпадъци във вашето кошче? Какви 
биха били очакваните „плюсове/ предимства“ на действие-
то (намаляването на точно тези отпадъци в кошчетата).
�� Разработване на проект се извършва по групи за опреде-

лен отрязък от време. Задава се тема с помощни въпроси 
като „Какво е отношението на вашите съграждани към от-
падъците в родния ви град?“, Как бихте популязирали мето-
ди, които не са толкова популярни (пр. компостиране) във 
вашия град?“.
�� Инцидент – В близкия парк се коментира конкретна про-

блемна ситуация (отпадъците, които ги заобикалят). Може 
да се използва и виртуална реалност, обсъждат се предло-
жения за решаване на проблема с неправилното изхвърляне 
на отпадъците. Може да се изработи интелектуална кар-
та, която да отрази характеристикта на всяко взето ре-
шение.

Към края на занятието учениците предлагат мерки за намаля-
ване на отпадъците в тяхното ежедневие. Учениците сами дос-
тигат до изводи като:
1. „В ежедневието се изхвърлят множество отпадъци, кои-
то нарушават равновесието в природата“.
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2. „Необходимо е по-ефективно третиране на отпадъци-
те, опазващи околната среда“.
3. „Ако всеки от нас се замисли за бъдещето на планетата 
Земя, то той би избрал да събира разделно“.
4. „Компостирането е най-малко разпространеният начин 
за третиране и е необходимо популяризирането му“.
5. „Ежедневно човек трябва да предприема мерки за справя-
не с отпадъците и грижа за природата“

В края на занятието достигаме и до активен опит, където:
Учениците прилагат на практика идеите, достигнати в пре-

дходните етапи. Те изготвят свой дневник с информация за това 
колко и какви отпадъци изхвърлят в тяхното ежедневие. Всичко 
е с цел намаляване на количеството отпадъци.

Осъзнават, че съгражданите имат нужда от повече информи-
раност. Разделяте се на групи и изготвят постери на тема: „Все-
ки от нас може да помогне, като...“

Учениците правят списък с опакованите и неопакованите 
продукти в своята кошница при пазаруване, попълвайки „Ми-
сия опаковка“.

Листовка „Мисия Опаковка“

Резултати (Входяща анкета) 
Анкета „Моят екологичен отпечатък“ 1

Продукти без опаковка Продукти с опаковка Опаковка, която може 
да бъде рециклирана

Драги ученици,
пред вас има анкета с 15 въпроса, отнасящи се до вашите екологични 

навици и поведение. В рамките на 15 минути от вас се изисква внимателно 
да прочетете всеки един въпрос и да заградите подходящия отговор. На 
въпрос № 14 е необходимо да свържете със стрелки изброените отпадъци 
с правилния цвят контейнер за разделно събиране.
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1. Малка част от храната ми е с опаковка:
А) да
Б) не

2. Обикновено изхвърлям:
А) никаква част от храната си
Б) една трета от храната си
В) половината от храната си

3. Всичките ми отпадъци от днес могат да се поберат в:
А) малка кутия
Б) малко кошче за боклук (5 литра)
В) голямо кошче за боклук (10 литра)

4. Аз събирам разделно всичките си хартии, кутии, пластмаси и 
стъкло:

А) да
Б) не

5. Аз многократно използвам предмети, вместо да ги изхвърлям:
А) да
Б) не
В) в повечето случаи

6. У дома ремонтираме някои предмети, вместо да ги изхвърляме:
А) да
Б) не
В) в повечето случаи
7. В каква торбичка най-често слагате покупките си от магазина?
А) от хартия
Б) от найлон
В) от плат

8. Аз избягвам употребата на еднократни предмети възможно 
най-често:

След приключване на анкетата ще коментираме отговорите и 
ще разберете какъв е вашият екологичен отпечатък. Това ще ви на-
кара да се замислите какво ще стане, ако всеки човек на планетата 
живее като вас!

Започвайте и ще видите, че изобщо не е трудно!
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А) да
Б) не
9. Аз използвам акумулаторни батерии:
А) да
Б) не

10. Вкъщи имаме електроника (компютър, телевизор, стерео 
уредба, Xbox, DVD, Game Boy и др.)

А) 0 – 5 броя общо
Б) 6 – 10 броя общо
В) повече от 10 броя
11. Когато изхвърляме хартия в правилния контейнер за разделно 

събиране, трябва да:
А) сгънем и почистим кутиите и кашоните
Б) без значение е как ще изхвърлим хартията
В) нямам представа

12 Когато изхвърляме стъкло в правилния контейнер за разделно съ-
биране, трябва да:

А) няма значение как ще изхвърлим стъклото
Б) изпразваме съдържанието и махаме капачките
В) нямам представа

13. Когато изхвърляме пластмаса в правилния контейнер за раздел-
но събиране, трябва да:

А) изпразваме съдържанието и смачкваме, за да се намали обемът
Б) няма значение как ще изхвърлим пластмасата
В) нямам представа

14. Разпределете изброените отпадъци в трите цвята контейнери:

А) пластмасови бутилки, найлонови 
торбички, кофички от кисело мляко

Б) вестници, кашони, картонени 
изделия, хартиени торби

В) стъклени бутилки и буркани от 
всякакви храни

зелен цвят контейнер

жълт цвят контейнер

син цвят контейнер
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15. Как оценявате собствените си знания върху въпросите, които 
касаят опазването на околната среда?

А) зная доста неща
Б) не много задълбочени

Благодарим за участието!

Анкета „Моят екологичен отпечатък“ 2
Драги ученици,
пред вас има нова анкета с 15 въпроса, отнасящи се до ваши-

те екологични навици и поведение. В рамките на 15 минути от вас се 
изисква внимателно да прочетете всеки един въпрос и да заградите 
подходящия отговор. На въпрос № 14 е необходимо да свържете със 
стрелки изброените отпадъци с правилния цвят контейнер за раз-
делно събиране. 

След приключване на анкетата ще коментираме отговорите и ще 
разберете какъв е вашият екологичен отпечатък. Това ще ви накара 
да се замислите какво ще стане, ако всеки човек на планетата живее 
като вас!

Започвайте и ще видите, че изобщо не е трудно!

1. Всичките ми отпадъци от днес могат да се поберат в:
А) малка кутия
Б) малко кошче за боклук (5 литра)
В) голямо кошче за боклук (10 литра)

2. Аз събирам разделно всичките си хартии, кутии, пластмаси и 
стъкло:

А) да (виж Въпрос 3)
Б) не (Виж Въпрос 4)

3. Аз събирам разделно всичките си отпадъци, защото:
А) знам, че така опазвам природата
Б) вкъщи имаме такъв навик
В) всички съученици правят така

4. Аз не събирам разделно всичките си отпадъци, защото:
А) няма смисъл
Б) нямаме отделни кошчета у дома
В) никой в класа не прави така
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5. Аз многократно използвам предмети, вместо да ги изхвърлям:
А) да
Б) не
В) в повечето случаи

6. У дома ремонтираме някои предмети, вместо да ги изхвърляме:
А) да
Б) не
В) в повечето случаи

7. В каква торбичка най-често слагате покупките си от магазина?
А) от хартия
Б) от найлон
В) от плат

8. Аз избягвам употребата на еднократни предмети възможно 
най-често:

А) да
Б) не

9. Когато изхвърляме хартия в правилния контейнер за разделно 
събиране, трябва да:

А) сгънем и почистим кутиите и кашоните
Б) без значение е как ще изхвърлим хартията
В) нямам представа

10. Когато изхвърляме стъкло в правилния контейнер за разделно 
събиране, трябва да:

А) няма значение как ще изхвърлим стъклото
Б) изпразваме съдържанието и махаме капачките
В) нямам представа

11. Когато изхвърляме пластмаса в правилния контейнер за раздел-
но събиране, трябва да:

А) изпразваме съдържанието и смачкваме, за да се намали обемът
Б) няма значение как ще изхвърлим пластмасата
В) нямам представа

12. Коя група отпадъци са най-опасни за природата:
А) хартиени
Б) пластмасови
В) стъклени
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13. Защо събираме разделно отпадъците:
А) всички така правят
Б) спестяваме енергия и опазваме природата
В) нямам представа

14. Разпределете изброените отпадъци в трите цвята контейнери:

15. Как оценявате собствените си знания върху въпросите, които 
касаят опазването на околната среда?

А) зная доста неща
Б) не много задълбочени

Благодарим за участието!

Въпрос Отговори

Казанлък – общ брой 
анкетирани ученици 

17

брой %

1. Малка част от храна-
та ми е с опаковка:

А) да 11 65%

Б) не 6 35%

2. Обикновено 
изхвърлям:

А) никаква част от храната си 15 88%

Б) една трета от храната си 2 12%

В) половината от храната 0 0

3. Всичките ми отпадъ-
ци от днес могат да се 

поберат в:

А) малка кутия 11 65%

Б) малко кошче за боклук 
(5 л) 4 23%

В) голямо кошче за боклук 
(10 л) 2 12%

А) пластмасови бутилки, найлонови 
торбички, кофички от кисело мляко

Б) вестници, кашони, картонени 
изделия, хартиени торби

В) стъклени бутилки и буркани от 
всякакви храни

зелен цвят контейнер

жълт цвят контейнер

син цвят контейнер
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Въпрос Отговори

Казанлък – общ брой 
анкетирани ученици 

17

брой %

4. Аз събирам разделно 
всичките си хартии, 
кутии, пластмаси и 

стъкло:

А) да 12 71%

Б) не 5 29%

5. Аз многократно 
използвам предмети, 

вместо да ги изхвърлям:

А) да 8 47%

Б) не 3 18%

В) в повечето случаи 6 35%

6. У дома ремонтира-
ме някои предмети, 

вместо да ги изхвър-
ляме:

А) да 8 47%

Б) не 5 29%

В) в повечето случаи 4 24%

7. В каква торбичка 
най-често слагате по-

купките си от магазина?

А) хартия 2 12%

Б) найлон 10 59%

В) плат 5 29%

8. Аз избягвам употре-
бата на еднократни 
предмети възможно 

най-често:

А) да 13 76%

Б) не 4 24%

9. Аз използвам акумула-
торни батерии:

А) да 8 47%

Б) не 9 53%

10. Вкъщи имаме елек-
троника (компютър, 
телевизор, стерео 
уредба, Xbox, DVD, 

Game Boy и др.)

А) 0-5 броя общо 3 18%

Б) 6-10 броя общо 8 47%

В) повече от 10 броя 6 35%

11. Когато изхвърляме 
хартия в правилния 

контейнер за разделно 
събиране трябва да:

А) сгънем и почистим 
кутиите и кашоните 10 59%

Б) без значение е как ще 
изхвърлим хартията 4 24%

В) нямам представа 3 17%
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Въпрос Отговори

Казанлък – общ брой 
анкетирани ученици 

17

брой %

12. Когато изхвърляме 
стъкло в правилния 

контейнер за разделно 
събиране трябва да:

А) няма значение как ще 
изхвърлим стъклото 3 18%

Б) изпразваме съдържанието 
и махаме капачките 12 70%

В) нямам представа 2 12%

13. Когато изхвърляме 
пластмаса в правилния 
контейнер за разделно 

събиране трябва да:

А) изпразваме 
съдържанието и смачкваме, 

за да се намали обема
13 76%

Б) няма значение как ще 
изхвърлим пластмасата 2 12%

В) нямам представа 2 12%

14. Разпределете избро-
ените отпадъци в три-
те цвята контейнери:

А) пластмаса
вярно-

5
грешно-12

вярно-
30%

грешно-
70%

Б) хартия
вярно-

4
грешно-13

вярно-
24%

грешно-
76%

В) стъкло вярно-11
грешно-6

вярно-
65%

грешно-
35%

15. Как оценявате 
собствените си знания 
върху въпросите, кои-
то касаят опазването 

на околната среда?

А) зная доста неща 11 65%

Б) не много задълбочени 6 35%
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Въпрос Отговори
Казанлък – общ брой анкетирани ученици 17

брой %

1. Всичките ми 
отпадъци от днес 
могат да се побе-

рат в:
(=Въпрос 3 от 

тест 1)

А) малка кутия 11 65%

Б) малко кошче 
за боклук (5 л) 6 35%

В) голямо кошче 
за боклук (10 л) 0 0

2. Аз събирам раз-
делно всичките 

си хартии, кутии, 
пластмаси и стък-

ло:
(=Въпрос 4 от 

тест 1)

А) да – Виж 
Въпрос 3* 14 82%

Б) не – Виж 
Въпрос 4* 3 18%

3*. Аз събирам 
разделно всичките 

си отпадъци, за-
щото:

А) знам, че 
така опазвам 

природата
13 93%*

Б) вкъщи имаме 
такъв навик 1 7%*

В) всички 
съученици правят 

така
0 0

4*. Аз не събирам 
разделно всичките 

си отпадъци, за-
щото:

А) няма смисъл 1 33%*

Б) нямаме 
отделни кошчета 

у дома
2 67%*

В) никой в класа 
не прави така 0 0

5. Аз многократно 
използвам предме-
ти, вместо да ги 

изхвърлям:
(=Въпрос 5 от 

тест 1)

А) да 9 53%

Б) не 3 18%

В) в повечето 
случаи 5 29%

6. У дома 
ремонтираме някои 

предмети, вместо 
да ги изхвърляме:

(=Въпрос 6 от 
тест 1)

А) да 9 53%

Б) не 5 29%

В) в повечето 
случаи 3 18%

120 Доника Димитрова



Въпрос Отговори
Казанлък – общ брой анкетирани ученици 17

брой %

7. В каква торбич-
ка най-често сла-

гате покупките си 
от магазина?
(=Въпрос 7 от 

тест 1)

А) хартия 2 12%

Б) найлон 9 53%

В) плат 6 35%

8. Аз избягвам 
употребата на 

еднократни пред-
мети възможно 

най-често
(=Въпрос 8 от 

тест 1)

А) да 13 76%

Б) не 4 24%

9. Когато изхвър-
ляме хартия в пра-
вилния контейнер 
за разделно съби-
ране, трябва да:
(=Въпрос 11 от 

тест 1)

А) сгънем и 
почистим кутиите 

и кашоните
14 82%

Б) без значение е 
как ще изхвърлим 

хартията
2 12%

В) нямам 
представа 1 6%

10. Когато изхвър-
ляме стъкло в пра-
вилния контейнер 
за разделно съби-
ране, трябва да:

(=Въпрос 12 от 
тест 1)

А) няма значение 
как ще изхвърлим 

стъклото
2 12%

Б) изпразваме 
съдържанието и 

махаме капачките
15 88%

В) нямам 
представа 0 0

11. Когато изхвър-
ляме пластмаса в 

правилния контей-
нер за разделно 

събиране, трябва 
да:

(=Въпрос 13 от 
тест 1)

А) изпразваме 
съдържанието и 
смачкваме, за да 
се намали обема

16 94%

Б) няма значение 
как ще изхвърлим 

пластмасата
1 6%

В) нямам 
представа 0 0
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Въпрос Отговори
Казанлък – общ брой анкетирани ученици 17

брой %

12. Коя група отпа-
дъци са най-опасни 

за природата:

А) хартиени 0 0

Б) пластмасови 9 53%

В) стъклени 8 47%

13. Защо събираме 
разделно отпадъ-

ците:

А) всички така 
правят 0 0

Б) спестяваме 
енергия и 
опазваме 

природата

17 100%

В) нямам 
представа 0 0

14. Разпределете 
изброените отпа-
дъци в трите цвя-

та контейнери:

(=Въпрос 14 от 
тест 1)

А) пластмаса вярно-14
грешно-3

вярно-82%
грешно-18%

Б) хартия вярно-13
грешно-4

вярно-76%
грешно-24%

В) стъкло вярно-12
грешно-5

вярно-71%
грешно-29%

15. Как оценявате 
собствените си 
знания върху въ-
просите, които 

касаят опазване-
то на околната 

среда?
(=Въпрос 15 от 

тест 1)

А) зная доста 
неща 14 82%

Б) не много 
задълбочени 3 18%
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65 % 65 %

23 %
35 %

12 %

71 % 82%

59 % 53 %

29 % 35 %

12 % 12 %
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24 %

24 %

76 %

76 %

70 %

30 %

82 %

18 %

65 % 71 %

29 %35 %
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Резултати: Изходяща анкета
В резултат на провеждане на тези занятия се установява по-

вишаване на екологичните компетенции на учениците. Най-си-
лен ефект от обучението се установява по критерия „ знания“, 
следван от критерия „отношение“ и по-слабо изразен с критерия 
„поведение“, което изтъква необходимостта от регулярно про-
веждане на подобни мероприятия, за да се създадат по-трайни 
промени в поведението на учениците.

В заключение мога да препоръчам тази практика да се реали-
зира чрез дейностен подход и цикъла на Колб в часове не само 
в 7, но дори и в 5 и 6 клас. Не забравяйте – учениците могат да 
се включват активно в живота и разрешаването на проблемите 
на общността, което ще допринесе за повишаване на тяхната 
екологична компетентност и социална ангажираност.

65 % 82 %

18 %
35 %
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Александрина Шомова

СУ „Екзарх Антим I“

гр. Казанлък

ЗАЕДНО
ЗА ПРИРОДАТА

Природата е навсякъде около нас, тя полага основите на на-
шето съществуване и ни съпътства през целия ни житейски път. 
Без нея човек нямаше да съществува или би представлявал ниско 
ниво в еволюционната крива. Чрез избора за защита на природа-
та и нейното разнообразие човек прави заявка за едно по- светло 
и добро бъдеще за всички обитатели на планетата Земя.

Моята практика „Заедно за природата“ ангажира ученици в 
прогимназиален етап на обучение. Това е практика и проектно 
базирано учене за формиране на екологично мислене и поведе-
ние на учениците от V клас. Поредица от дейности, които въ-
веждат учениците в значима и актуална сфера на екологията и 
борбата с последиците от човешката дейност. Учениците опоз-
нават и споделят екологичните проблеми, които ги заобикалят, и 
търсят ефективни решения за справянето с тях посредством раз-
нообразни дейности. Това сформира не само адекватно поведе-
ние у подрастващите в съществуващата екологична обстановка, 
но и изгражда навици и иновативно мислене, чрез проекти уче-
ниците се научават да опазват природата около тях и оформят и 
себе си като бъдещи природозащитници и социално ангажирани 
личности.

Урокът е за преподаване на нови знания и формиране на 
навици и умения. Часовете се провеждат два пъти седмично в 
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Александрина Шомова редовната учебна програма и в извънкласни мероприятия. Те-
оретичната подготовка се извършва в редовни учебни занятия 
по Човекът и природата, а практическите занимания – в извън-
класни дейности.

Основните цели на споделената практика са изграждане на 
осъзнато и трайно екологично мислене и поведение в ученици-
те от пети клас. Те се запознават с различни видове организми, 
тяхната среда и начин на живот, с последиците от човешката 
дейност и методите за намаляване до минимум ефекта ѝ върху 
заобикалящата ги флора и фауна. При работата в екип се науча-
ват да работят в една посока и за една обща кауза, която елими-
нира в даден момент социалните и личностните им различия. 
Социалната ангажираност, която се изгражда в тях, ги кара да се 
чувстват значими и съпричастни към проблемите на обществото 
и природата. Не на последно място природата ги учи, че нищо в 
света не се губи и всяка промяна води след себе си последствия, 
с които трябва да се справят заедно, помагайки на другите.

Използваните методи са проектно базирано учене, беседа, на-
блюдения, мозъчна атака, ролева игра, използване на смартфони 
и интернет за учебни цели. Похватите, които са приложени, са 
основно поставяне на задачи, експеримент, демонстриране с на-
гледни средства. Инструментите включват поставяне на задачи 
за самостоятелна и екипна работа и работа с интернет.

Използваните материали са работни листове, маркери, пред-
мети, подходящи за рециклиране, семена, брашно, балони, 
хартия, вода, боички за безотпадна технология и минимална 
употреба на замърсяващи средства, използване на кошчета за 
боклук на територията на училището.

Нужна е подготовка на учителя, която се изразява в изготвя-
не на презентация за предварително запознаване с някои видове 
животни, техните особености от гледна точка на механизми на 
приспособяване и начин на живот. Нужно е учениците да носят 
необходимите материали за практическите занятия.

Споделената практика се състои в следните етапи:
1. Теоретична подготовка на учениците в часовете по Чо-
векът и природата.
2. Провеждане на експеримент и отглеждане на растения 
от семе до младо растение.
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3. Изработка на хранилки за птици.
4. Посещение на СНЦ „Зелени Балкани“ в град Стара Загора 
за опознаване на застрашените видове птици.
5. Изработка на послания към бъдещето върху рециклирана 
хартия и подходящи постери.
6. Изложба на изработените постери по коридорите на 
училището.
7. Обработка и запознаване с възможностите за рециклира-
не и социална ангажираност.

Очакваните резултати са:
�� Формиране на екологично мислене в учениците.
�� Създаване на навици и умения, които ще помогнат на де-

цата да бъдат по-добри хора и активни граждани на наше-
то общество.
�� Формиране на социална ангажираност и съпричастност.
�� Изграждане на социални компетентности и подобряване 

уменията за работа в екип.
�� Вглеждане в съвременните проблеми на природата около 

нас и вътре в нас и придобиване на способности за справя-
не с възникналите проблеми.

При реализацията на подобна практика децата ще се научават 
свободно да споделят и да изработват самостоятелно механизми 
и начини за справяне с екологичните проблеми, създадени от чо-
век. Пряко да наблюдават въздействието на човешката дейност 
върху всяко живо същество. Ще се научат да работят като едно 
цяло за постигане на поставената цел и задача.

Практиката може да се обновява и допълва, като се съобрази 
с региона, екологичното равновесие и последиците от човеш-
ката дейност. Всяка добавка ще доведе до по-високи резултати 
и отглеждане на по-добро, иновативно и здравословно мислене 
при учениците.

Практиката е подходяща и за ученици от начален етап, защото 
още в най-ранна детска възраст трябва да се поставят основите 
на екологичната култура и мислене, за да изграждаме социално 
ангажирани личности и пазители на природата. 

Източници:
онлайн ресурси и интернет.
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Кристина Ганева-Градинарова

СУ „Вела Благоева“

гр. Велико Търново

Имам 33-годишен опит като учител по химия в СУ „Вела 
Благоева“. Най-голямо значение за професионалното ми из-
растване имат: обученията по европейските програми 
Комен ски и Еразъм+, участието в българската учителска 
прог рама в ЦЕРН, Швейцария, обучение по иновативни 
прак тики и обмяна на образователен опит от Академията 
за лидери към фондация „Америка за България“. Член съм на 
клуб „Активно учителство“. Участвала съм в лятно училище 
за работа по подхода „Връстници обучават връстници“ в 
с. Ковачевци. Обучена съм за работа с програми за здравно 
образование. Имам ученици, класирани на призови места на 
олимпиадите по химия и опазване на околната среда. Член 
съм на професионалната учебна общност в нашето училище.

ИЗБИРАМ
ХРАНАТА НА БАБА

Реализирана е с петокласници, но може да се 
приложи за всеки етап на обучение, дори и в 
детските градини

ЗА АВТОРА:
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Резюме: 
За реализирането на проекта „Избирам храната на баба“ съм 

използвала проектно-базираното обучение. При него фокусът 
е върху практическата дейност, изпълнена чрез екипна рабо-
та, насърчаваща формирането на по-задълбочено, творческо и 
самостоятелно мислене. В края на процеса децата трябваше да 
създадат определен продукт – постоянна изложба във фоайето 
на училището с макети на здравословни храни, да обучат де-
цата от начален етап и групи от две детски градини, да подгот-
вят пикник със своите родители, за който да приготвят полезна 
домашна храна. При този подход учениците проявяват голямо 
старание и мотивация. Вземат сами решения, мислят заедно, 
общуват помежду си и се чувстват подкрепени. Сами подбират 
методите, средствата и ресурсите за да достигнат по най- ат-
рактивния начин до крайния резултат. Учат се на толерантност. 
В екипната работа всеки изразява таланта си. Партньорската 
критика през тези няколко месеца подобри качеството на про-
дуктите. Подкрепата от родители, учители и институции /РЗИ, 
РИОСВ, Лабстандарт ВСЕ, МОБАЛ „Стефан Черкезов“, пекар-
на „Хляб и приятели“/ допренесе децата да бъдат по-уверени в 
своите възможности и способности. 

Вид на урока: комбиниран

Цели:
�� създаване на навици у младите хора и техните семейства 

за здравословен начин на живот;
�� придобиване на знания за храните, които осигуряват 

здраве и пълноценна енергия;
�� изграждане на социални и граждански компетентности у 

децата.

Методи, похвати, инструменти:
Подход: проектно базирано обучение
Методи – обсъждане в групи, интерактивни игри, мозъчна 

атака, ситуиране, връстници обучават връстници, дискусия, екс-
перимент.

Нагледни средства: постери, диаграми, карикатури, рисун-
ки, кръстословици, схеми, макети, таблици.
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Дидактически ресурси:
Мултимедийни продукти: слайдшоу, база от данни, обуча-

ващи програми, електронни образователни ресурси;
Интернет ресурси: уеб документи, уеб страници – текстова 

информация;
Уеб базирана мултимедия: модел за мултимедийни и он-

лайн уроци, дистанционни форми на учене (уебинари), презен-
тации с Powerpoint.

Необходими материали и техника/и: 
�� Техника: лаптоп, мултимедия.
�� Материали: картони, маркери различни цветове, тебе-

шири, цветни залепващи листчета, макетни ножчета, сти-
ропор, темперни бои, флипчарт.

Предварителна подготовка – на учителя/на ученика:
�� Предварителна подготовка на учителя: да формулира 

ясно целите и задачите на проекта, да определи целевата 
група, учебното съдържание, което учениците трябва да 
усвоят до края на проекта, ключовите компетентности, 
които е нужно да придобият, да определи крайния продукт 
на проекта, да определи ресурси и инструменти за реали-
зиране на набелязаните цели, да осъществи връзка с инсти-
туции.
�� Предварителна подготовка на учениците: да се запозна-

ят с целите и задачите на проекта, да знаят какви компе-
тентности ще придобият след приключването му, какъв е 
крайният продукт от проекта, да оформят своите екипи, 
да планират дейности (как да съберат необходимата ин-
формация, да я обменят с възрастни и съученици и да полу-
чат крайния продукт).

Ход на урока:
Учителят запознава учениците с целите и задачите на проек-

та. Обособяват се отделните групи, които сами планират своите 
дейности. При възникнали проблеми учителят предлага на деца-
та разнообразни учебни ситуации. Те имат свободата да изслед-
ват каквото им е интересно и да го презентират по възможно 
най-атрактивния начин. Учителят осигурява връзка с институ-
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циите. Той помага на децата да споделят пред обществеността 
събраната от тях информация.

Очаквани резултати:
Учениците да са по-уверени в своите знания и способности, 

сами да изготвят здравословното си меню, да се научат на толе-
рантност и търпение, да са креативни и да мислят критично, да 
подобрят комуникацията помежду си и с по-възрастните, да се 
адаптират по-лесно в обществото.

Изводи: 
Учителят е модератор в една отворена учебна среда и предла-

га голямо разнообразие от учебни ситуации. Не е непосредствен 
регулатор на процеса.

Децата усвояват знания и умения, планирайки сами своите 
дейности и играейки.

В обучението да се привлекат възможно повече родители и 
институции. 

Бележки:
http://www.teacher.bg/ – мрежа на учителите новатори
http://content.e-edu.bg/course/category.php?id=9 – национален образователен пор-
тал
http://www.znam.bg/com/home – общообразователен интернет портал
http://ucha.se – онлайн видео уроци
www.smartclassroom.bg – безплатна онлайн платформа за смесено обучение/ blended 
learning/
http://ctsc.tc.columbia.edu/ – Център за технологии и училищна промяна
Желева, М. (1997) Хипертекст, мултимедия и хипермедия. – Нови образователни 
технологии. – Проблеми при използването им в България, сб. Информационни тех-
нологии в образованието, т. 1, с.71 – 83.
Радев, Пл. Кратка дидактика. Fast Print Books, Пловдив, 2016.
Сергеев, И. С. Как организировать проектную деятельнось учащихся: Практичес-
кое пособие для работников общеобразов. учрежд., М., АРКТИ, 2003.
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Практиката е организирана като съвместна екипна работа на 
учител по музика и учител в начален етап, за да потопят ученици-
те в неповторимо преживяване на интеракцията наука и музика.

Урокът е разработен по проект „Enhancing Student and Teacher 
Success through STEM Education“ по програма Еразъм+, съфи-
нансирана от ЕС, който се реализира паралелно и по програма 
eTwinning и продължи от 2017 до 2019 година. Участници в про-
екта са 6 начални училища от България, Финландия, Австрия, 
Румъния, Словакия и Португалия. Нашето училище е автор и 
координатор на проекта.Темата на практиката е свързана с изу-
чаване на електропроводимостта в природата чрез музика в ча-
совете по Човекът и природата и в индивидуалните часове по 
музикален инструмент.

Урокът е свързан с рубриката за нови знания ,,Искам да знам“, 
създадена от учителя в начален етап допълнително към уроците 
в учебника по Човекът и природата във връзка с проекта по про-
грама Еразъм+ проект „Enhancing Student and Teacher Success 
through STEM Education“ 2017–2019. На учениците се предос-

Марина Иванова-Стефанова

СУ „Екзарх Антим I“ 

гр. Казанлък

МУЗИКА И ПРИРОДА
ПРАКТИКА ЗА IV КЛАС
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тавят знания за електропроводимост, за затворена електрическа 
верига, електропроводимост на различни природни материали и 
на човешкото тяло.

Ученици от IV клас разучиха в индивидуалните часове по му-
зика кратки мелодии, подбрани от мен. В часовете по музикален 
инструмент се разучиха, като се изговарят височините и се так-
туват нотните трайности, изсвирват се на акордеон или пиано. 
В следващия час по Човекът и природата двамата учители пред-
ставят начина на свирене, след което учениците изсвирват на 
плодовото пиано предварително научените музикални откъси и 
затвърждават знанията за електропроводимостта.

Електричеството е вид енергия, която може да се натрупва на 
едно място или да тече от едно място на друго

За да представим знанията за физичното явление електропро-
водимост, използвахме MaKey MaKey – мултифункционална 
платка, действаща като проводник на електрическа енергия.

Малко количество електроенергия преминава от компютъра 
към ябълката. За да завършите веригата, човекът на снимката 
трябва да държи заземен проводник. Този заземяващ проводник 
работи като обратен път за електричеството.

За да работи като верига, електричеството трябва да тече по 
кръгова пътека, от източник на захранване (когато използваме 
MaKey MaKey, нашият компютър е източникът на захранване) 
към обект (на снимката ябълката е обект) и след това обратно 
към източника на захранване (той преминава през човека об-
ратно към лаптопа). С MaKey MaKey всичко, което провежда 
електричество, може да се превърне в бутон за вашия компютър.

Направихме „бананово пиано“, където бананите бяха използ-
вани като клавиши на пиано и проводници на електрическата 
енергия. Учениците научиха различни мелодии и ги демонстри-
раха пред класа и гости на открития урок.

Материалите, които са необходими за осъществяване на уро-
ка, са:
�� Комплект звуковъзпроизвеждаща система с платка MaKey 

MaKey;
�� електропроводими природни материали – плодове;
�� компютър и тонколони. 
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Целите на урока са възпитателни – създаване на траен инте-
рес към науката и музиката чрез използване на нетрадиционни 
средства; мотивиране за допълнителна и разширена подготовка 
при изучаване на Човекът и природата и за подобряване на нот-
ното ограмотяване, свързано с изпълнението на музикален ин-
струмент; развиващи – развиват музикалния слух; осъществяват 
връзка на двигателната активност при движенията на двете ръце 
при осъзнати тоново-височинни съотношения.

Използвах похвата „учене чрез правене“, емпиричният метод 
и различните му етапи – наблюдение, индуктивен, дедуктивен и 
т.н. – са в основата на този урок, присъства и анализаторският 
похват в пряка връзка с теоретичния метод за установяване на 
съотношенията между звуковите височини и трайности.

Очакваните резултати са:
1. Осъзнаване на електропроводимостта на различни ма-
териали, човешкото тяло и понятието електрическа вери-
га.
2. Осъзнаване на звуковисочинните съотношения на тоно-
вете и техните трайности.
3. Практическо приложение – развитие на двигателната ак-
тивност за прилагане на описаното по точка 2.

Изводи:
4. Осъществяването на нетрадиционната интердисци-
плинарна връзка между музика и Човекът и природата пока-
за големи възможности за усвояване на знания по физиката и 
други научни дисциплини.
5. Музиката притежава силата да завладява вниманието и 
да съдейства за трайно усвояване на знанията
6. Преподаването на знания в научните дисциплини чрез 
езика на музиката го прави по- атрактивно и достъпно за 
учениците.
7. Интересът на учениците към музициране се засилва след 
урока.

Използвани източници (материали, документи, онлайн ресурси и други)
Кратки мелодически последования, материали, свързани с начина на работа на 
MaKey MaKey.

135Марина Иванова-Стефанова



https://www.youtube.com/watch?time_continue=141&v=uUwssc1EkM&fbclid=IwAR26bW
3rP_wRBUhSA-JbNsMRbYZ- Rt2Fv1Pfyu016gQxs2Y0pv0gQY3YOtI
https://science-for-children.weebly.com/10451083107710821090108810861087108810861
0741086107610801084108610891090.html
https://apps.makeymakey.com/piano/
https://makerbus.blog/2014/05/12/how-does-a-makey-makey-work/
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Симона Тодорова

СУ „Емилиян Станев“

гр. Велико Търново

СРЕДНОВЕКОВНОТО
БЪЛГАРСКО КЕРАМИЧНО НАСЛЕДСТВО

Изработка на керамично пано, VI клас

Завършила съм битова и художествена керамика в град 
Троян, и научно образователна степен магистър със специал-
ност Педагогика на обучението по изобразително изкуство 
– стенопис във ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий‘‘.

От учебната 2017–2018 година до момента преподавам 
изобразително изкуство в Средно училище ,,Емилиян Ста-
нев‘‘ град Велико Търново.

Основната целева група, с която работя, са ученици от 
прогимназиален етап (V–VII клас).

От учебната 2018–2019 година главно в V и VI клас работим 
с глина, като след първото ни участие в национален конкурс 
,,Да уловиш мига‘‘ в град Русе спечелихме първо място в раз-
дел приложни изкуства.

ЗА АВТОРА:
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В своята същност изобразителното изкуство има за цел да 
отрази културата, ценностите и обичаите на един народ. Неслу-
чайно представителите на Средновековието и Просвещението 
са наричали изкуството ,,учител на нравите‘‘ и ,,училище за до-
бродетел‘‘.

В процеса на обучение и възпитание децата усвояват базови 
културни ценности и норми на обществото. Една от основните 
цели на образованието е насочена именно към съхраняването, 
запазването, предаването и развитието на културата.

Предаването и развитието на културните ценности в част-
ност тези на средновековната българска керамика бяха в осно-
вата на уроците, които проведох в шести клас. Целите, които си 
поставих, бяха свързани основно с надграждането на знанията 
на учениците за средновековното българско царство, респектив-
но керамиката от този период и керамичните техники. Имайки 
основата от знания за съответния исторически период, придоби-
ти по история и цивилизации и керамика, децата успяха изклю-
чително бързо да се ориентират в изпълнението на поставените 
им задачи.

Керамиката е пластично изкуство, което развива творческия 
потенциал на децата. Възпитава ги във търпение и сръчност.

Методите, които използвах, са демонстрация на различни ке-
рамични техники за изграждане на съдове и тяхната декорация 
– сграфито керамика, както и мултимедийни презентации. Про-
дължителността на практиката бе четиринадесет учебни седми-
ци по два учебни часа всяка седмица.

Разделих класа на две групи, като първата група имаше за цел 
да открие информация за техниката на изработка на сграфито 
керамично пано, и символиката на глаголицата. Втората група 
имаше за задача да се запознае с възникването, разпростране-
нието и приложението на сграфито керамиката в средновековна-
та българска държава. Следващия етап от нашата работа се със-
тоеше в изработката на цветен художествен проект на избрана от 
всеки ученик буква или буквосъчетание от глаголицата, като и 
различни символни рисунки на митологични животни (грифон, 
лъв, орел, гълъб и др.). Проектите ни послужиха за онагледяване 
при работа с пластичния материал. Всеки от учениците получи 
определено количество глина и инструменти. Чрез упражнявани 
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предварително в хода на обучение керамични техники децата 
започнаха да изграждат своите проекти.

Препоръчително е педагогът да бъде предварително запознат 
със спецификата на работа с пластичен материал като глината. 
Не на последно място е добре с децата да бъдат дискутирани и 
упражнявани различни керамични техники и тяхната връзка с 
определен исторически период.

Чрез проектирането и изграждането на керамични пластики 
и пана се дава възможност на учениците да развият творческото 
и пространственото си мислене.
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