
Методическа обосновка на работата по темата „Повишаване 
мотивацията за учене чрез използване на ИКТ в обучението 

по БЕЛ” 
 

 

През втория учебен срок на 2012 година стартира работата по 

посочената тема като етап от Националния конкурс за директори 

„Иновации в управлението”, в който директорът на ЗПГ участва. Целевата 

група бяха ученици от осми и девети клас.  

Началото бе трудно, защото работата изискваше използването на 

ИКТ да не бъде само за изготвяне на презентации, а да бъде подчинено на 

крайната цел – създаване на литературни произведения, писани на 

ротационен принцип от учениците на четирите училища в областта, 

участващи в проекта. Иновативната идея мотивира учениците и разпали 

тяхното въображение. Наред с мултимедийните презентации към четирите 

урока през месеците февруари и април, бяха създадени и четири 

литературни произведения: две новели със заглавия „Междугалактическа 

любов” и „Апарух и загубеният Млечен път”, както и два разказа със 

заглавия  „Един есенен ден” и „Един живот – една голяма мъдрост”. 

Тема първа започна от нашата гимназия. Идеята за фантастичната 

новела „Междугалактическа любов” беше на учениците от IX – а,б,в 

класове.Те сами избраха заглавието и жанра. Следващият етап от работата 

бе задача за домашна работа, в която деветокласниците да представят 

своите проекти за експозицията на новелата. Идеята на преподавателя бе 

да се стигне до единно решение и да се постави завръзката в края на част 

първа. Учениците писаха домашните си работи в продължение на една 

седмица, като обменяха e-mail, споделяха идеи и редактираха сами 

текстовете си. В рамките на един учебен час те презентираха материалите 

си в трите паралелки поотделно. Целта бе постигната – въображението на 

учениците ги бе отвело в различни галактики и те представиха невероятни 



сюжети. Интересни и най - разпалени бяха дискусиите за имената на 

галактиките и героите, както и за времето на действието. От всяка 

паралелка бяха излъчени трите най – интересни версии. Оттук нататък 

селекцията бе по – лесна. От предложените варианти учениците избраха 

този на Атанас Влахов от IX-а клас, който бе най – сполучлив. Така част 

първа от фантастичната новела „Междугалактическа любов” стана факт и 

бе продължена от СОУИЧЕ, ПМГ, I ОУ. Спонтанно се роди идеята да се 

илюстрира тескта като в тази дейност се включиха Андон Костов от IX-а 

клас и Снежана Голова от IX-в клас. 

През месец юни трябваше да допишем новелата. Когато се получиха 

материалите от училищата партньори, учениците забелязаха някои 

неточности и разминавания в слюжета между отделните части, които 

водеха до противоречия. Така първоначалната идея губеше своя смисъл. 

Наложи се отново да се обсъди какъв да бъде финалът. За две седмици 

учениците с ентусиазъм предлагаха варианти. Те рязко разграничиха 

своите мнения в интернет. Едни предлагаха хепиенд, а други твърдяха, че 

това е твърде банален похват в литературата. Повечето бяха на мнение, че 

на финала трябва да се случи нещо непредвидимо и героите да изживеят 

някаква драма. В часа по литература се презентираха най – интересните 

предложения, като най – активен бе отново Атанас Влахов от IX-а клас. 

 Работата по проекта продължи поетапно с участието на учениците 

от осми и девети клас в дописването на останалите произведения по 

същата методика. 

Учениците от VIII а и б клас  работиха по две теми: „Аспарух и 

изгубеният млечен път” и „Един живот- една голяма мъдрост”. И в двата 

случая учениците продължиха текстовете, подадени от училищата 

партньори. Основните насоки се обсъждаха по време на час, като всеки 

ученик изпращаше своя готов вариант на e-mail на преподавателя. От всяка 

работа се набелязваха основните идеи, докато се стигна до окончателния 



вариант, който учениците харесаха. Така ИКТ бяха активно използвани в 

обучението по БЕЛ.  

 Изводите на преподавателите по БЕЛ са: 

1. Учениците активираха творческите си умения и осъзнаха, че 

литературата е едно необятно изкуство. 

2. Мотивираха се за четене на литературни произведения и тълкуване 

на художествени тесктове по интернет. 

3. Използват с успех ИКТ в часовете по БЕЛ за създаване и 

редактиране на собствени текстове.  

4. Мотивацията на учениците за участие по време на часовете се 

повиши значително. 


