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                                 ОТКРИТ УРОК С ИНОВАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ 

                                              ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

    

 

 

 

                                            ФРАНЦИЯ  

 
                                           ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ 

                         

 
  

 

1. Вид на урока – Франция – урок за нови знания. 

2. Продължителност – 40 мин. 

3. Тип на урока – обърната класна стая 

4. Цели: 

а/ Образователни: 

 Учениците сами научават урока като използват презентация, направена от 

учителя и допълнителни материали /видеа/ качени в MOODLE / учене в 

електронна среда/. 

 Активизира се любопитството и мотивацията, което засилва интереса към темата 

и фокусира желанието за разбиране и прилагане на усвоените знания. 

 Учениците сами  извличат, тълкуват, използват географска  информация, за да 

конструират своето знание  за особеностите на Франция. 

б/ Възпитателни 

 Включване на учениците като равнопоставени и преки участници в учебния 

процес  ще доведе до формиране на точни знания и компетенции, култура на 

поведение и цялостно възприемане на темата. 

 Ще се формират умения за самостоятелно учене. 

 Индивидуализиране на обучението. 

 Учениците ще затвърдят ученията си за работа в екип, изработване на продукт, с 

помощта на приложението  MindMaple Lite и работа в MOODLE. 

 

5. Междупредметни връзки с български език и литература, информационни 

технологии,  изобразително изкуство, музика  и технологии и предприемачество. 
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6. Използвани методи: 

6.1. Дидактически средства 

Обърната класна стая е инструктивна стратегия, отменяща традиционния 

образователен модел на преподаване на учебното съдържание в класната стая. Това  

е съвременен педагогически метод, в който типичният урок в клас и домашната 

работа сменят местата си. Учениците учат уроците си у дома, а в клас разглеждат и 

осмислят урока, сътрудничат си в дискусии и работят върху упражненията под 

ръководството на учителя. 

 

6.2. Методи. 

 Учене чрез действие – собствен опит 

 Обратната връзка чрез тест /направен преди урока в MOODLE/ веднага дава 

информация на учителя и на ученика /защото той може веднага да види 

грешките си/ къде са пропуските в усвояването на темата. В клас всеки ученик 

има възможност да обсъди наученото вкъщи, да зададе своите въпроси на 

учителя си и да затвърди знанията си чрез упражнения и дискусии. 

 Ситуационен метод – Учениците  създават мисловна карта на Франция, 

характеризирайки особености на  географското положение, природните 

особености и ресурси и нейното икономическо развитие. 

Мисловната карта се изработва с приложението  MindMaple Lite и се качва в 

 MOODLE в предварително създадена книга „Франция в мисловни карти” 

 Креативните методи са свързани с екипната работа, създаването на 

образователен продукт,  презентиране пред аудитория и формирането на 

ключови компетенции свързани с географското и гражданското познание  за 

изграждане на обща комуникативна компетентност на учениците и ценностно 

осмисляне на заобикалящия ги свят. 

 Диалогичност 

 Дискусията- води до конструиране и аргументация на географското 

познание. Изясняват се причинно-следствените връзки, които затрудняват 

учениците, преодоляват се възникналите проблеми при самостоятелното 

учене и се дискутират интересни факти. 

 Обсъждането – провокира защита на собственото мнение, подкрепено от 

рационални доводи, защото вече са  формирани географски знания и 

компетенции по темата. 

 „Мозъчната атака” – генерирането на идеи по време на екипната работа 

дава възможност да се вземат най-правилните според учениците решения за 

съдържанието на мисловната карта, презентацията или рисунката. 
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Ролята на учителя е много добре да подготви и организира познавателния 

процес и след това само да насочва и оперативно да подпомага дейностите,  а да 

оставя учениците свободно да вземат решения. 

 

 

7. Структура и ход на урока: 

 

7.1. Предварителна подготовка 

 Учениците влизат в MOODLE, запознават се с качените материали от учителя. 

Ученикът може многократно да гледа презентацията, да чете материалите и да 

гледа видеата и със своя темп на работа да придобие необходимите знания и 

компетенции. 

 След като си научат урока учениците трябва да решат тест в MOODLE за 

обратна връзка. Тестът не се оценява от учителя, а учениците могат да видят 

грешките си, за да отстранят пропуските и да попитат в час учителя за 

трудностите. 

 В часовете по информационни технологии учениците се запознават и работят с 

приложението MindMaple Lite за изработване на мисловни карти. 

 Учениците се разделят на екипи.   

 

7.2.  Ход на урока. 

 Кратка дискусия по урока за отстраняване на пропуските и проверяване 

на знанията. 

 Учителят представя своята Франция в картини и снимки. 

 Учителят поставя задачи на отделните екипи. Всеки екип разполага с 

компютър с Интернет, на който е инсталирано приложението MindMaple 

Lite и атлас. Един от екипите  получава различна задача, да нарисуват 

рисунка, чрез която да представят Франция.  

 След като направят мисловните карти учениците ги записват като снимка 

и  ги качват  в MOODLE - книга „Франция в мисловни карти”. След като 

нарисуват картината учениците я снимат и също я качват в MOODLE - 

книга „Франция в мисловни карти”. Всеки екип има достъп до отделна 

глава от книгата. 

 Говорителите на екипите презентират като показват своите мисловни 

карти на екрана. Учителят коригира грешките. 

 По-късно /вкъщи/  учениците могат да покажат книгата на родителите си 

и така да популяризират направеното от тях. По този начин и родителите 

стават час от образователния процес. 
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7.3. Край на часа. 

Учителят оценява работата на екипите.  Поставя домашна задача на учениците. 

 

 

 

 

 

   Преподавател по география и икономика Росица Станкова 

 

 

 

 

 


