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ПРОЕКТ  

„Вечният календар – символ на точност и иновативен метод за 

изучаване на география” 

Проектно-базирано обучение по изобразително изкуство, география и 

икономика и музика в VI клас 

Урокът е реализиран във връзка с темата „Интерактивни методи на обучение“, 

като част от плана по проекта „Иновативни училища“ на МОН и проведен във връзка 

със седмицата на географията от 12 до 17 ноември 2018г., обявена от списание 

„Геомедия” и 14.11.2018г. – световен ГИС ден. 

1. ЦЕЛТА на това проектно-базирано обучение (ПБО) е:  

 Конкретизиране и обогатяване знанията на учениците за изучаваните 

континенти. 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. ; 

 Чрез изобразителното изкуство и иновационните методи учениците да 

изразят своето отношение към предмета география и икономика.; 

 Да затвърдят досегашните знания по география, чрез по-различни, 

нетрадиционни методи, а именно чрез изобразителното изкуство и музиката.; 

 Да се стимулира творческия потенциал на ученици, търсещи и откриващи 

нови знания и развива детското художествено творчество и въображение по 

зададената тема.; 

 Да се промени отношението на учениците  за по- силно усещане за 

единност.; 

  Чрез новите иновационни методи и групова работа да се повиши и 

мотивацията за учене.;  

 Да се насърчат позитивните взаимоотношения между ученика и училището, 

както и между самите ученици.;  

 Да се насърчат и да се развиват в децата социални умения и компетенции, 

които ще са им полезни в бъдеще.;  

 Позитивно внимание и мислене чрез изобразителното изкуство се формират 

изключително много умения. То 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.  

 Да възпитава в дух на гражданско отношение, чрез създаването на 

художествен проект, който да насочи вниманието им към разнообразни 

художествени дейности и важни обществени теми.   
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2. ВРЪЗКА С УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, 

МУЗИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО  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 си за самоконтрол и 

самооценка на собствените постижения; овладяване на правила за позитивна 

обратна връзка;  

Междупредметни връзки: с информационни технологии в 5 клас, география и 

икономика в 5 клас, музика и изобразително изкуство в 6 клас. Междупредметните връзки 

дават възможност на учениците да разгърнат, както творчески, така и интелектуалния 

им потенциал. Пеенето е една от основните дейности в урока по музика. За 

съвременния шестокласник то е емоция и разтоварва стреса и напрежението, зарежда с 

позитивната енергия на груповото съпрежижявне. Така урокът по география и 

икономика може да бъде забавен и да доставя емоционално удовлетворение.; 

3. МЕТОДИ И ПОДХОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ : 

 методи на изложение: разказ, беседа, презентиране;  

 методи на самостоятелна работа на учениците: разработване на проектно-

базирано обучение като комплексен интерактивен метод на проекти, 

работа в екип; 

 

4. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ИНОВАТИВНАТА ПРАКТИКА: 

 

Представяното ПБО е на тема: „Вечният календар – символ на точност и 

иновативен метод за изучаване на география” 

 Използвахме 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 влезе в ролята на творец по отношение на 

организация на дейностите; на ментор и фасилитатор.   

 

5. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 

Избора на тема: Изборът на темата е много актуален и нашумял. Задачата се прие с 

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

творческия потенциал на учениците.  

Намиране на връзка с учебната програма : не беше трудно да намеря връзката на 

моите идеи за ПБО с учебната програма на МОН (описана по-горе). 
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Намиране/изработване на примерни за учениците материали, които да 

предизвикат техния интерес, да ги насочат и вдъхновят за изпълнение на 

задачата.  

Гледахме няколко примерни модели на вечен календар. Учениците силно се 

мотивираха да изработят календар, актуален във всеки един момент. 

6. СТЪПКИ НА ПРОЦЕСА: 

 Формулиране на задачата и мотивиране на учениците: 

 

По география и икономика: 

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

рамките на една седмица. По време на тяхната работа ги насърчавах и мотивирах, 

съдействах им с допълнителни материали. Материалите бяха представени два дена 

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

по свой начин поставените задачи.  

 

По изобразително изкуство: 

Учениците бяха запознати с темата и целта на урока.   

 Указания към учениците: 

Определихме групите на произволен принцип по география и икономика, чрез 

теглене на листчета. Разяснихме задачите.  

Процес на работа по проектите - изобразително изкуство: 

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА: VI “Г”  КЛАС  

Изработване на вечен календар по повод седмицата на географията, обявена от 

списание „Геомедия”; 

Първи урок (15.11.18г.) – разделяне по групи; 

- група на момчетата и група на момичетата; 

ОТГОВОРНИЦИ: 

Магдалена и Оля – момичета; 

Ивайло и Димитър – момчетата; 

 

Подготовка и необходими материали:  

Два еднакви куба изработени от картон; 

Кадастрон, каширан картон, бои, маркери, лепила червени листи А4- 24 на брой,  

ГЕОГРАФСКИ АТЛАС 

Втори урок (16.11.18г.)  

Работа по задачите. 
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Трети урок (22.11.18г.) – завършване на кубовете с континенти, оцветяване и 

прикрепяне на листите с месеците; 

В продължение на 3 учебни часа работихме с учениците от VI „Г“ по план и по групи.  

 Процес на работа по проектите – география и икономика: 

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА: VI “Г”  КЛАС  

Класът беше разделен на III групи, като всяка трябваше да подготви постер или 

презентация с включени интересни факти за континентите Африка, Антарктида и 

Южна Америка и да излъчат по един говорител /презентатор/. 

Алекс Йорданов имаше задача да направи презентация на тема „Календарите”, с 

която да даде начало на урока. 

Всеки ученик имаше задача да отговори на въпроса „Какво би било, ако Земята 

беше куб?”. В час, да изберат най-впечатляващите мнения, да обобщ ят някои и да ги 

споделят по време на урока. 

Магдалена Димитрова имаше специална задача да измисля задача, която да е 

насочена към съучениците и.  

 Представяне на проектите:  

Проектите бяха представени пред преподаватели, ръководство и гости на Първо СУ 

„Св. Седмочисленици” – гр. Търговище. Позитивната реакция от страна на 

присъстващите при представянето беше изключително важна за нас и допълнителна 

мотивация за изпълнение на следващи творчески задачи. 

Урокът включваше разказ за процеса на работа по проекта от госпожа Силвия 

Малинова. Учениците споделиха своите мнения относно въпроса „Какво би било, ако 

Земята беше куб?”. След това във вид на презентации, разказаха интересни факти за 

трите континента. По време на презентирането учениците изпълниха песен, изучавана в 

час по музика, върху учебното съдържание по география и икономика. По този начин 

внесоха много настроение на гостите. В края урокът приключи с игра. Магдалена 

Димитрова посочи 15 ученици, които изтеглиха листче, на което имаше име на 

географски обект от континента Южна Америка. Задачата на избраните ученици беше 

да залепят листчетата на природо-географскиа карта на континента и да споделят какво 

знаят за него. Учениците показаха огромни знания и компетенции. 

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

мен. 

Изборът на тема, актуална и интересна за учениците, ги включи в активно, 

задълбочено учене чрез правене и преживяване, с резултат -  продукт, който представя 

самите тях.  

Един от най-важните изводи е, че е важен 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. 

 

Изготвили: 

Силвия Малинова 

 /учител по изобразително 

изкуство/ 

Мирела Маринова 

 /учител по география и 

икономика/ 

Румяна Николова 

 /учител по музика/ 

 

 

 

 


