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ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ: УПРАВЛЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА НОВИ И ТВОРЧЕСКИ  

ПРАКТИКИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИКТ В УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ  

РЕГИОН: БЛАГОЕВГРАД  

 

Повишаване мотивацията за учене чрез използване на информационно 

комуникационни технологии в обучението по български език и литература и  

математика 

I.  Идентификация на проблема и формулиране на темата на иновацията 

Екипът от директори и главни учители от Природо-математическа гимназия „Яне 

Сандански” и Първо основно училище „Св. Св Кирил и Методий”, гр. Гоце Делчев, 

СОУИЧЕ  „Св. Климент Охридски” Благоевград и Земеделска професионална гимназия  

„Климент Арк. Тимирязев” гр. Сандански, под ръководството на Иван Янчев - старши 

експерт по организация на средното образование в РИО – Благоевград, идентифицира 

проблема за необходимост за повишаване на мотивацията за учене у все по-голям брой 

ученици, подлежащи на задължително обучение.  

Наша задача е да направим учебния процес и всички съпътстващи го форми 

привлекателни за учениците. Използването на ИКТ е важен елемент, който дава огромна 

вариативност за представяне на учебното съдържание, и поставяйки ученика в центъра 

на процеса, води до нужната мотивация, по-високи резултати и постигане целта на 

образователната стратегия на МОМН. 

Резултатите от външното оценяване и ДЗИ по български език и литература 

красноречиво говорят, че е необходима по-задълбочена работа по отношение на 

създаване на текст от учащите. Осъзнатата необходимост от промяна  не е само в 

резултат на социално-икономическите промени в нашето общество през последните 

години. Тя е определена от  резултатите, които българските ученици показват по 

Програма за международно оценяване на учениците /PISA/ на Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през 2009г  за грамотността по четене 

и определянето  на  способността ученикът да разбира, използва и осмисля писмен текст 

по време на ученето не поставя българския ученик в челните места. Същото е и с 

постижения на учениците по математика и природни науки.  Постигнати  са  резултати, 

които са значително под средния за ОИСР. България се нарежда на 46-а позиция сред 

65-те участници в PISA 2009. 

В PISA 2009 сравнена с PISA 2000 е добавено шесто ниво, което служи за 

измерване на  най-високото  равнище на познания и умения при четене и математика, 

които 15-годишните ученици могат да притежават. Учениците с резултати, 



2 
 

съответстващи на шесто равнище от скалата по четене са готови да приемат новости,  да 

ги оценяват,  като се основават на всички достъпни данни.   По математика това са 

ученици  с необходимите познания и умения за извършване на сложни математически 

операции, като формулират концепции, обобщават, използват, свързват и сравняват 

информация  от различни източници, осмислят я и преобразуват от един вид в друг. Това 

шесто ниво е постигнато  само в 0,2 %   и 0,8%  съответно по четене и математика  от 

българските ученици, участващи в изследването. 

В училищата, участващи в проекта, е проведена анкета, в която около 70% от 

учениците посочват математиката за труден учебен предмет, а 56,6% от учениците, 

72,5% от родителите и 18,75% от учителите изказват мнение, че мотивацията за учене 

ще се повиши, ако в часовете по-често се използват ИКТ. С тяхното използване 

процесът на обучение ще е по-атрактивен, по-разнообразен както за учениците, така и за 

учителите,  

Въз основа на посочените по-горе факти и проведени консултации с местните 

власти екипът избра темата: „Повишаване мотивацията за учене чрез използване на 

информационно-комуникационни технологии в обучението по български език и 

литература и математика”. 

II.  Същност на иновацията 

Основна идея на системата от иновациионни практики е чрез умело 

комбиниране на традиционните методи и форми на обучение с използването на ИКТ  да 

се повиши мотивацията за учене по български език и литература и математика.  

Добрият опит, натрупан през годините в нашите училища, обогатен със 

съвременните възможности на ИКТ, е залегнал в иновацията, при прилагането на която 

няма ограничения за видовете училища. 

Основната цел е да се повиши мотивацията за учене по математика и български 

език и литература в участващите училища чрез създаване на условия за съвместна 

работа на ученици и учители на базата на съвременните информационни и 

комуникационни технологии. 

Преки участници в 4-те училища са  400 ученици и 20 учители по български 

език и литература и математика в ІV и VІІ клас в основните училища и VІІІ и ІХ клас в 

средните училища. 

Непреки участници са останалите  2 000 ученици и 200 учители от училища, 

които са се присъединили към проекта. 
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Партньори са общините:  Благоевград, Сандански и Гоце Делчев, секциите на 

Съюза на математиците в България в посочените градове и училищните настоятелства в 

участващите училища. 

На практика дейностите по проекта  вече стартираха в нашите 4 училища, а от 

началото на втория учебен срок ще се присъединят още 8 училища, както следва:  

1. ПГИ "Иван Илиев", гр. Благоевград 
2. СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Симитли 
3. СОУ "Н. Вапцаров", гр. Петрич 
4. НУ "Яне Сандански", гр. Разлог 
5. СОУ "Н. Вапцаров", гр. Хаджидимово 
6. СОУ "Христо Ботев", с. Вълкосел, общ. Сатовча 
7. ОУ "Св. Кл. Охридски", с. Дебрен, общ. Гърмен 
8. ОУ "Христо Ботев", с. Дъбница, общ. Гърмен 
Днес ние обучаваме нов тип поколение, свързано с възможностите на Интернет, а 

свободното му време преминава пред компютъра. Предлаганата иновация цели по един 

непринуден начин да се използват придобитите умения и интересът към технологиите у 

младите хора и дозирано, в различни варианти, да се прилагат в часовете по БЕЛ и 

математика. Два основни предмета, формиращи умения и компетентности, важни и за 

останалите предмети. 

В  резултат на внедряването на иновацията ще бъде създаден  сайт с медиатека, 

достъпна за всички учители. 

Изградените навици за онлайн комуникация между ученици и учители е един от 

най-важните резултати от работата ни. Разработваните от екипа материали ще могат да 

се използват с наличната материално- техническа база в училищата на региона и не се 

нуждаят от допълнителни инвестиции, а само от продължаване на Интернет връзката. 

Създаденият в хода на работа опит ще бъде и предпоставка за бъдещо мултиплициране 

на иновационния подход и в други културно-образователни области и училища.  

Съществен елемент в иновационната практика, представяна от Благоевградски 

регион, е екипността и работата online - от процеса на разработка до релизацията, 

наред със съвместната работата на учениците и изграждането на техните компетентости. 

Използването на ИКТ в учебната дейност допринася за повишаване на мотивацията и 

ефективността на ученето и преподаването, поради мулти-сензорните подходи, 

различните методи на преподаване и начини на учене. Смятаме, че мотивацията за учене 

ще се повиши, защото: 

- ИКТ позволява на учителите да управляват класа по-ефективно, да подготвят 

помощни средствата за онагледяване на учебния материал, да разчупят рамката на 

традиционния урок като използват приложения, които улесняват работата им.  
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- За учениците ИКТ разнообразяват урока и го правят по-интересен и визуално 

атрактивен; дават нови възможности за възприемане на материала, в което участват 

повече сетива - визуализацията, съчетана със звук и цвят, улесняват запомнянето; 

насърчават самостоятелността в работата на ученика и самият ученик има повече 

контрол върху своето учене; подпомагат за по-бързото и ефективно справяне с 

домашното (управляваният достъп до интернет източници е полезен и важен). 

- Прилагането на ИКТ осигурява използване на интерактивни методи: 

симулации, ролеви игри и моделиране, които могат да допринесат за подобряване на 

ученето. 

III.  Апробиране 

Учители и ученици от училищата на екипа ще представят апробирани в часовете 

методически разработки по български език и литература  с използване на ИКТ. 

Съвместното използване от партньорските училища и публикуването им в сайта ще даде 

възможност  популяризиране и споделяне на педагогическата иновация. (Виж 

Приложение 1.) 

Използването на ИКТ в учебния процес подобрява умението на учениците да 

презентират като им позволява да демонстрират своето разбиране в дадена област. Чрез 

изготвяне на презентация учениците да се учат да селектират, да анализират и 

обобщават информация, да проявяват творчество. Някои ученици се мотивират от 

идеята за изява пред своите съученици.  Те ще участват по-активно в съответния час, ако 

ги използват като разработват мултимедия за съответния урок по български език и 

литература.  

Използването на текстообработващите програми в часовете по БЕЛ активизира 

ученици, които проявяват слаб интерес към писането. Работа им става по-прегледна и 

подредена, те повишават своето самочувствие и ангажираност. Тази технология се 

използва за развитие на комуникативните способности и за творческо писане чрез 

създаването на доклади, информационни табла, училищно списание. Използването на 

текстообработката води и до усъвършенстване на уменията на ученика за композиция на 

текста. Мотивиращо въздействие върху учениците оказва й възможността за 

проверяване на правописни грешки чрез текстообработващите програми. За развитието 

на комуникативните технологии и творческо писане ще допринесе използването и 

прилагането на добра практика в обучението по чужд език от Asia-Europe Classroom Net. 

Тя ще позволи на  учениците от партньорските училища да работят в сътрудничество 

помежду си. За целта ще бъдат избрани 4 различни теми, по една за всяко училище. 
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Учениците от съответното училище написват глава по темата и я предават на партньор 

по приложения график.  Втората, третата и четвъртата глава се дописват от ученици от 

друго училище като се спазва графика, жанра и героите. Училището, започнало темата, я 

завършва и я публикува в окончателния и вариант на сайта.  

Използваният метод на работа ще повиши желанието на учениците да създават 

текстове. Те ще развият способността си да вършат значима работа и да бъдат оценени 

за това. Сътрудничеството помежду им също повишава мотивацията за учене. При 

писането на  текст, свързан с исторически проблем, учениците ще търсят информация за 

средата, за нравите на хората, за да може текстът, който създават  да бъде достоверен. 

Така ще се осъществи интердисциплинарност с историята.  В  текста за строителството 

на палат или друга сграда, те ще се запознаят с някои технически и  математически 

понятия и ще ги включат в своя разказ. Изискването, текстът да бъде автентичен, ще ги 

ангажира, те да преработват събраната информация и да спазват закона за авторското 

право. Сътрудничеството между самите ученици в партньорските  училища ще развие и 

техните граждански умения и всички ще си дадат сметка за ползите от това. Работата по 

написване на текст от различни автори  /ученици/ ще бъде забавна за тях, а използването 

на Web инструменти за контакт ще обогати и развие ИКТ компетенции на учители и 

ученици. 

Времеви график за отговорностите по изпълнението на темите 
 

месеци февруари март април май юни 

Тема 1 ЗПГ СОУИЧЕ ПМГ І ОУ ЗПГ 

Тема 2 І ОУ ЗПГ СОУИЧЕ ПМГ І ОУ 

Тема 3 ПМГ І ОУ ЗПГ СОУИЧЕ ПМГ 

Тема 4 СОУИЧЕ ПМГ І ОУ ЗПГ СОУИЧЕ 
 

Използването на ИКТ в обучението по математика позволява формулирането и 

проверката на хипотези. Ученето е на базата на търсене на решение на проблеми и 

оценка на правилността им. Необходим е по-индивидуализиран и независим процес на  

учене  вместо механично заучаване и прилагане на формули. Акцентът е върху 

активността на ученика. Използването на платформи като Geogebra и Geonext, Elica 

създават условия за изследвания от страна на ученика и оценка на постигнатото, а това 

са умения, които са необходими в живота. 

ИКТ дават възможност за диференциран подход и индивидуално отношение в 

учебния процес: имат положително въздействие върху някои ученици, които са 

отрицателно настроени  към традиционните форми на обучение; надарените и 



6 
 

талантливите деца се мотивират от възможностите да развиват самостоятелни дейности 

и да ги представят в час; децата със СОП могат да участват равностойно в учебния 

процес чрез подходящо подбрани задачи - когато ученикът осъществи контакт със света 

около него, мотивацията му да получава нови познания и да общува се увеличава. 

ИКТ осигуряват възможност за модерна организация на образователния 

процес както в учебния час, така и в периода на подготовката за него чрез екипна работа 

за създаване на иновативни ИКТ базирани продукти. Методологията на използване на 

иновациията мобилизира и въвлича обучаемия в изпълнение на задачи, изискващи 

активно участие, събужда въображението и креативността.  

Възможностите за използване на ИКТ са големи по отношение прилагането им в 

различни съдържателни области, разнообразни форми на организация на учебната 

работа и етапи от процеса на учене. Те стимулират любопитството и интереса на 

учениците и улесняват усвояването на научни понятия и персонални умения чрез 

увлекателни образователни дейности. Чрез интерактивни методи учениците изживяват 

удоволствието да видят плода на своя труд, съчетан с продуктите на техни съученици и 

да усетят ефективността на екипната работа.  

Положителните емоции са двигател в активността на ученика в процеса на 

усвояване на нови знания, прилагането им и най-вече в комбинирането на знания от 

различни културно-образователни области. 

Очакван резултат е и подготовката за по добро предствяне в предстоящото 

изследване на PISA, ДЗИ и НВО. Чрез използване на ИКТ в обучението по БЕЛ и 

математика създаваме условия учениците да се научат да мислят, да анализират 

информация, представена в различен формат.  

Оценяване на резултатите от внедряване на иновативните практики  

Реалната проверка на полезността на иноновациите е в резултатите от практиката. 

Сравнение на резултатите на учениците, участващи в експеримента, по темата (темите) 

от учебното съдържание по математика и по БЕЛ, които са разработени в рамките на 

проекта, с тези на контролната група, които не участват в проекта. В резултат на 

обучението по съответните теми на двете групи ученици да се предложи един и същ тест 

или друго задание, като бъдат сравнени количествените резултати на двете групи. 

 Методологията за оценка на полезността ще се базира на: 

• Анкети с родители, ученици и учители преди, в хода и в края на 

експеримента; 

• Контролни и класни работи на учениците; 
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• Външно оценяване (ІV и VІІ клас); 

• Сравняване на успеваемостта на учениците преди и в края на 

експеримента; 

• Мнението на главните специалисти в общините, експертите в РИО по 

БЕЛ, математика, начално образование и на външни специалисти от 

катедрите по методика в ЮЗУ и др. 

Индикаторите, които ще се използват за тази оценка са два типа: От една страна 

в %: 

• % отучениците, които са намалили броя на  неизвиненитеотсътствия в 

часовете по математика и по БЕЛ (в сравнение с първия учебен срок). 

• % от учениците, които са намалили броя на неизвинените отсътствия във всички 

часове (в сравнение с първия учебен срок). 

• % от учениците, които са се включили в различни извънкласни форми през 

втория учебен срок в сравнение с първия учебен срок. 

• % от учениците, които са повишили интереса си към математика и БЕЛ, като 

са били мотивирани да вземат участие в различни състезания и конкурси по 

по-горе посочените предмети, а също така и по предметите от 

природоматематически и хуманитарен цикъл (например Великденско 

математическо състезание, „Европейко кенгуру”, конкурси за есе по 

български, история и т.н.). 

От друга страна в абсолютни стойности: 

• Броят на училищата, използвали иновацията; 

• Броят на учителите, използващи тази иновативна система; 

• Броят на учениците, които я използват; 

• Броят на децата със СОП, които се мотивират за по-добри постижения; 

• Формите на подготовка, в които се използва – ЗП, ЗИП, СИП, 

полуинтернатните групи, в консултации с изоставащи и напреднали ученици, 

в извънкласни форми – клубове и др; 

• Броят на публикуваните добри практики  в сайта; 

• Броят на посетителите на сайта; 

IV.  План за приложението на иновацията 

1. Обсъждане в методическите обединения и представяне на резултатите на ПС в 

нашите училища 

2. Изготвяне на план график за изпълнение на иновацията- виж Приложение 1 
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3. Официално откриване и  първа среща с директорите на училища от втората 

вълна- включването им Google групата 8.02.2012 г.в Благоевград 

4. Съвместна работа с учителите от новите училища и отразяване на дейността им.  

5. Проследяване и работа във всички училища в процес на реализация и 

актуализиране при необходимост. 

6. Отчитане и приемане на резултатите от ПС в училищата и докладването им на 

регионална среща. 

7. Изготвяне на научното съобщение (доклад)  

8. Публикуване на резултатите 

V. План на дейностите по публичност и информиране 

1. Представяне на работа на екипа в сайтове на участващите училища и РИО и 

НИОКСО срок 31.01.2012 отг.- г-н Янчев 

2. Създаване на сайт на работата по темата – срок 01.02.2012 отг- ПМГ и ІОУ 

3. Официално откриване-08.02.2012 г.отг. г-н Янчев 

4. Поетапно попълване съдържанието на сайта съгласно Приложение 1 

5. Изготвяне и разпространяване на печатни рекламни и информационни материали: 

a. Календар – срок март 2012 отг. СОУИЧЕ 

b. Листовка – срок –август 2012 отг. СОУИЧЕ 

c. Информация и статии в специализирани списания и вестници 

• АЗБуки  – срок: май 2012-Е. Божикова 

• Математика и информатика  – срок: Септември 2012 –К.Марчева 

d. Информация в печатни медии за масово разпространение - г-н Янчев 

• Вестник „Струма” Февруари 2012 

• Вестник „Вяра” април 2012 

6.  Съобщения по радио и телевизия – по едно съобщение във всяка от посочените 

медии- г-н Емил Терзийски 

a. БНТ и БНР февруари 2012 

b. Телевизия „Око” март  

c. Радио „Фокус” април 

d. Радио „Дарик” май 

7. Информация в информационни сайтове – отг.К.Марчева- при текущи събития 

a. Е-79 

b. Инфомрежа 

c. Фактор нюз 
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d. Blagoevgrad.eu 

8. Докладване и обсъждане на резултатите на ПС и гостуване в други училища с цел 

разпространяване на опита, привличане на нови училища отг. г-н Янчев 

9. Представяне на резултатите в семинари и конференции, организирани от други 

институции срок: Октомври 2012  отг.г-н Янчев 

10. Провеждане на регионална конференция Юли 2012 отг. г-н Янчев 

VI.  Бюджет 

Разходите в представения бюджет ще бъдат разпределени в 12-те участаващи 

училища от 08.02.2012 г и средствата са в рамките на делегираните ни бюджети. 

№ Наименование Единица мярка Количество  Единична цена Общо (лева) 
1 Домейн име на сайта на 
проекта 

Брой (за 1 
година) 

1 17,46 лв 17,46 лв 

2 Хартия - копирна Пакет от 500 
листа 

8 6,00 лв 48,00 лв 

3 Тонер Брой  4 50,00 лв 200,00 лв 
4 Рекламни материали - 
календар 

Брой  30 2,40 лв 72,00 лв 

5 Рекламни материали - 
брошура 

Брой  150 2,40 лв 360,00 лв 

6 Командировки Брой  20 30,00 лв 600,00 лв 
 ОБЩО    1 297,46 лв 
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Приложение 1. 
План за експериментиране на иновацията / Уроци, занимания в групи, 

извънкласни дейности,/ 
 

период 
Дейност клас 

м2 м3 м4 м5 м6 

А.Уроци БЕЛ             
1.1.Старогръцка литература-
обобщение 

8 
ЗПГ 

        

1.2.Делото на Кирил и Методий- 
нови знания 

8     
ЗПГ 

    

1.3. Блага Димитрова - жизнен път и 
творческа биография-нови знания 

9 
ЗПГ 

        

1.4. Научен стил - упражнение 9     ЗПГ     
2.1 Алеко Константинов – житейски 
път и творческа автобиография 

7 Първо 
ОУ 

        

2.2 Бай Ганьо – жанрови особености 
на творбата, творческа история и 
прототипи 

7    Първо 
ОУ 

      

2.3 Сложно съставно изречение 4        Първо 
ОУ 

  

2.4. Образуване на глаголи 4  Първо 
ОУ 

        

2.5. Звуков състав на думата. 
Широки и тесни гласни. 

4      Първо 
ОУ 

    

3.1.Части на изречението 7   СОУИЧЕ       

3.2 Страданието на човека в разказа 
„По жътва” от Елин Пелин 

7     СОУИЧЕ     

3.3. „Открий съответствията”, 
дидактична игра - работа в 
логопедична група-  

4   СОУИЧЕ      

3.4. Книжовни норми в българския 
език 

8 СОУИЧЕ         

3.5. Проблемът за смисъла и 
безмислието на човешкото 
съществуване – „Дервишово семе”, 
Н. Хайтов 

8  СОУИЧЕ    

3.6. Наречие 4  СОУИЧЕ    

3.7 Шипка, Дора Габе 4 СОУИЧЕ     

4.1. Лицата на любовта 8  ПМГ    

4.2. Йордан Радичков – живот и 
творчество . 

8     ПМГ 

4.3. Живот и дело на Кирил и 
Методий. 

9  ПМГ    

Въпросът за отвъдния свят в 
апокрифа „Ходене на Богородица по 
мъките”. 

9     ПМГ 
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Б.Уроци математика            
1.1.Системи линейно неравенства с 
едно неизвестно 8  ЗПГ    

1.2.Окръжност и триъгълник 8         ЗПГ 
1.3. Подобие 9   ЗПГ       
1.4.Правоъгълен триъгълник 9         ЗПГ 
2.1. Неравенства, свеждащи се до 
линейни 

7    Първо 
ОУ 

      

2.2. Видове успоредници 7        Първо 
ОУ 

  

2.3 Умножение с двуцифрено число 4    Първо 
ОУ 

      

2.4.   Урок за обобщение (Проверете 
можете ли сами да решите) 

4        Първо 
ОУ 

  

3.1. Лице на правоъгълник- 
упражнение 

4 СОУИЧЕ     

3.2. Умножение с двуцифрено число   СОУИЧЕ    

3.3.Математическа изложба  4 - 9 СОУИЧЕ         

3.4. Правоъгълен триъгълник 7   СОУИЧЕ       

3.5. Видове успоредници 7       СОУИЧЕ   

3.6. Приложение на теоремите за 
вписан и периферен ъгъл 

8     СОУИЧЕ     

3.7 Геометрично място на точки в 
равнината 

8   СОУИЧЕ   

3.8 Занимателни задачи в сборна 
полуинтернатна група 

4-7    СОУИЧЕ  

4.1Графично представяне на 
решенията на системи линейни 
уравнения 

8 ПМГ     

4.2 Използване на графики на 
функции при решаване на 
неравенства 

8  ПМГ    

4.3. Външно вписани окръжности 8   ПМГ   

4.4. Геометрично място на точки,от 
които дадена отсечка се вижда под 
даден ъгъл. 

8    ПМГ  

4.5.Свойства на подобните 
триъгълници 

9 ПМГ     

4.6.Метрични зависимости в 
правоъгълен триъгълник.Питагорова 
теорема 

9  ПМГ    

4.7.Метрични зависимости в 
правоъгълен триъгълник.Питагорова 
теорема 

9   ПМГ   

4.8.Тригонометрични функции на 
остър ъгъл 

9    ПМГ  

 


