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„Европа – нашият континент“ 

Проектно-базирано обучение по география и икономика в VII клас 

Урокът е реализиран във връзка с темата „Интерактивни методи на 

обучение“, като част от плана по проекта „Иновативни училища“ на МОН. 

 

1. ЦЕЛИТЕ на това проектно-базирано обучение (ПБО) са:  

 Конкретизиране и обогатяване знанията на учениците за изучаваният континент.  

 Повишаване интереса и мотивацията на учениците за учене чрез изследване и работа в 

екип.  

 Развитие на умения за логическо мислене – анализ, изказване на мнение, достигане до 

изводи.  

 Разширяване на уменията за самоконтрол и самооценка на собствените постижения.  

 Затвърждаване на досегашните знания по география, чрез по-различни интерактивни 

дейности в Moodle, повишаващи мотивацията им за учене. 

 Стимулиране на творческия потенциал на ученици, търсещи и откриващи нови знания. 

 Насърчаване на позитивните взаимоотношения между ученика и училището, както и 

между самите ученици. 

 Позитивно внимание и мислене учи децата да комуникират, да забелязват, да усещат и 

съпреживяват детайлите в света около тях, учи ги да мечтаят. Едно училище трябва да 

се изгражда на базата на хора, които споделят еднакви ценности.   

2. ВРЪЗКА С УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО ГЕОГРАФИЯ И 

ИКОНОМИКА В ШЕСТИ КЛАС И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ; 

Представяната практика кореспондира с общите цели на програмата за цялостно 

личностно развитие на учениците, за обогатяване на общата им култура, изграждане на 

правилни модели на социално поведение в ситуации на междуличностно и междукултурно 

общуване.  

Тя допринася за: развиване на  умения за изразяване на собствени  мисли и 

преживявания; изграждане на  поведенчески стратегии за общуване в конкретни ситуации; 

разширяване на  уменията за самоконтрол и самооценка на собствените постижения; 

овладяване на правила за позитивна обратна връзка;  
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Междупредметни връзки: с информационни технологии в 5-7 клас и с география 

и икономика в 5-7 клас. Междупредметните връзки дават възможност на учениците да 

разгърнат, както творческия, така и интелектуалния си потенциал.  

3. МЕТОДИ И ПОДХОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ: 

 методи на изложение: разказ, беседа, презентиране;  

 методи на самостоятелна работа на учениците: разработване на интерактивни дейности 

в Moodle; 

4. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ИНОВАТИВНАТА ПРАКТИКА: 

Представяното ПБО е на тема: „Европа – нашият континент” 

Използвах метода на проектно-базираното обучение и дизайнерски подход на учителя 

при организиране на дейностите, при който в центъра на обучителния процес се поставя 

ученика и неговите потребности и желания, а учителят влиза в ролята на творец по 

отношение на организация на дейностите, на ментор и фасилитатор.   

5. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 

Изборът на темата е с акцент използване на интерактивни дейности. Задачата се прие с 

огромен интерес от всички ученици. Темата дава възможност за разгръщане на творческия 

потенциал на учениците. 

Използвах интерактивни дейности, които са част от електронния учебник и учениците 

силно се мотивираха да изработят и те подобни. 

6. СТЪПКИ НА ПРОЦЕСА: 

 Формулиране на задачата и мотивиране на учениците: 

Разделих класа на V групи. Всяка група получи конкретна задача, по която работи в 

рамките на един месец. По време на тяхната работа ги насърчавах и мотивирах, съдействах 

им с допълнителни материали. Готовите материали бяха представени два дена преди 

събитието за оглед от учителя. Учениците имаха пълната свобода да разработят по свой 

начин поставените задачи. Те бяха запознати с темата и целта на урока.   

Първата им задача беше да измислят лого на отбора си. Отборите са както следва – 

„Германия“, „Франция“, „Великобритания“, „Русия“ и „Италия“. Учениците създадоха и 

баджове, които да отличават екипа им. 

Втората им предварителна задача беше да подготвят кратко представяне на държавата, 

от чиито отбор са – нещо интересно и вълнуващо. 

Третата им предварителна задача беше да създадат интерактивна дейност в Moodle, 

капитаните на отборите имаха локално зададени роли на преподавател и достъп до 
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съответните дейностите. По този начин учениците изработиха пет различни дейности. Три от 

които включихме в състезание на по-късен етап от урока.  

1. Интерактивно видео; 

2. Тест в реално време; 

3. Дейност за подреждане на природни зони по зададени илюстрации; 

4. Попълване на липсващи  думи в текст, отнасящи се за природата на Европа; 

5. Флашкарти; 

 Представяне:  

Интерактивните дейности бяха представени пред Мария Вълчева – старши експерт по 

обществени науки, гражданско образование и религия към РУО Търговище, ръководство на 

Първо СУ „Св. Седмочисленици” – гр. Търговище и преподаватели по география и 

икономика от Област Търговище, които бяха поканени  преди събитието. Позитивната 

реакция от страна на присъстващите при представянето беше изключително важна за нас и 

допълнителна мотивация за изпълнение на следващи творчески задачи. В края на урока 

гостите попълниха анкетни карти, с цел обратна връзка (приложение 2). 

Когато Зевс, преобразен като бял бик, отвлякъл дъщерята на финикийския цар Агенор 

– Европа, и я завел на остров Крит, едва ли е предполагал, че името и ще се превърне в 

нарицателно за стопански и културно развит регион. Заобиколен от водната стихия и 

начумерените гънки на Урал, оформили причудливите му контури, континентът се задъхва, 

но сърцето му пуслира в ритъма на забравеното време. Земите на Европа са заселени още в 

древността, благоприятните условия са помогнали на хората да оцелеят и до ден днешен. 

Континентът е изключително разнообразен, интересен и любопитен. Урокът „Европа – 

нашият континент” протече по по-различен начин. 

В началото на урока учениците се представиха с кратка презентация за съответната 

държава на отбора им. След което бяха подготвени 5 листчета с въпроси върху 

представянето. Всеки отбор изтегли по едно листче и отговори на въпроса правилно. Това 

доказа, че учениците бяха максимално концентрирани в началото на часа.  

Първата дейност, която беше представена бе интерактивна презентация с интересни 

факти за Берлин, включваща и въпроси към отборите.  

Втората дейност – тест в реално време, включващ шест въпроса върху изучавания 

материал. На учениците им се пускаха директно въпрос след въпрос, а те имаха 15 секунди 

време да отговорят.  
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Припомниха се част от изучените факти за Европа, след което се проведе състезание. 

То премина в три кръга. След приключване на задачите един от отбора  записваше точките, 

попълвайки предварително начертаните таблици за резултати (приложение 1).  

Първи кръг – Природата на Европа – Имаха текст с липсващи думи, които те 

трябваше да попълнят. Всяка вярно маркирана дума носи по една точка, но всяка грешна 

дума им отнема по една точка - 3 минути време за работа.  

Втори кръг – Флашкарти –5 минути време за работа и 15 флашкарти. Учениците 

трябваше да са внимателни при написването на имената, да спазват граматичните норми на 

българския език. На някои от тях в скоби  е подсказано по какъв начин да ги попълнят.  

Втори кръг – Природни зони – време за работа 4 минути, критериите освен точност 

са време и брой премествания. Учениците трябваше да разпознаят природните зони от 

изображения 1-6 и да ги подредят по географска ширина, като започнат от най-северната.  

След приключване на всеки кръг дейностите се проверяваха. Призовото първо място си 

поделиха отборите „Италия” и Франция”. Отборите получиха сертификати. Всички ученици 

се справиха повече от перфектно! 

7. ОСНОВНИ ИЗВОДИ: 

Използвахме метода на проектното обучение. В центъра на обучителния процес се 

поставиха учениците и техните потребности и желания, а моята роля беше на творец по 

отношение на организация на дейностите; на ментор и фасилитатор.  

Новото ниво, на което беше издигнато взаимодействието учител-ученик, което се 

основава на  принципите на педагогиката на сътрудничеството (ученикът и учителят са  в 

активна позиция на творци, мнението на ученика е важно, той може да разчита на подкрепата 

на учителя), се оказа мотивиращо и обучаващо както за учениците, така и за мен. 

Изборът на тема, интересна за учениците, ги включи в активно, задълбочено учене 

чрез правене и преживяване, с резултат -  продукт, който представя самите тях.  

Важен е не само резултатът, а и самият процес на достигането му. Именно в процеса 

се развиха новите взаимоотношения, той допринесе за създаването на творческия климат и 

активност в часа. 
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Приложение 1 

 

ОТБОР  

……………………… 

 
Кръг Време  Опити  Точки Общо  

Първи 

кръг 

     

Втори 

кръг 

   

Трети 

кръг 
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Приложение 2 

Анкетна карта 

 

Уважаеми гости, 

Вашето мнение е важно за нас. Ще сме Ви благодарни, ако го споделите чрез попълване на 

тази анонимна анкетна карта. 

 

1.Какви бяха очакванията Ви за настоящият открит урок по география и икономика?  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2.Какво според Вас е иновативното в този урок? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3.Моля отбележете до колко сте съгласни със следните твърдения? 

 Откритият урок беше планиран и много интересен.  

Не съм съгласен;    

Само някои неща ми харесаха;    

Напълно съм съгласен; 

 

 Работата на учениците в екип беше полезна. 

Не съм съгласен;    

Само някои неща ми харесаха;    

Напълно съм съгласен; 

 

 Теоретичните знания на учениците се използваха в практически задачи. 

Не съм съгласен;    

Има какво още да се желае;   

Напълно съм съгласен; 

 

4.Други коментари и препоръки: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Благодарим Ви!  


