
„Развитие на образователни техники според регионалния контекст” 

 

      

   Научно списание, създадено по време на изпълнението                                                                                                          

на проекта: „Разработване на образователни техники, започвайки 

от регионален контекст“                                                         

______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                  

 

Музика и движение: песента „Малка и изящна декорация на топка“ / стр.46/ 

Визуални изкуства и практически способности: рисуване върху стъклени топки 

Специфични дейности: 

- Дидактически свързани в една седмица дейности, обединени с дейности извън 

учебния план; 

Ключови думи: стъклена топка, декорации, фабрика за стъклени топки, технологичен 

процес, ръчна изработка, рисуване върху стъкло, опаковане 

Крайни продукти по учебния план: 

- Информационни листовки за технологичния процес на изработване на украси за 

стъклени топки; 

- Създаване на книги за украса на Коледно дърво; 

- Изложба на украси на Коледни стъклени топки; 

- Бележки по резултатите; 

- Колаж от снимки за изпълнението на проекта; 

- Коледно дърво в клас, украсено с рисувани от учениците стъклени топки 

Обучителни цели на проекта: 

- Затвърждаване на знания; 

- Развитие на уменията за устно и писмено общуване; 

- Развитие на положително отношение към ръчно изработените изделия; 

- Развитие на рисувателни умения; 

- Развитие на умения за устно описание на изделието; 

- Установяване на хоризонтални връзки между отделните предмети. 

Оперативни цели: 

Майчин език и общуване: 

- Да се определи технологичният процес за изработка на украса на стъклени топки; 

- Да се уточнят на идейна карта картини, свързани с производствения процес на 

стъкло; 

- Да се опише устно или писмено една стъклена топка; 

- Да се опознаят детайлите по производство на стъклени топки от презентацията, 

подготвена от учител.  

Математика и изследване на околната среда: 
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- Да се създаде способност да  се направи списък на декорациите върху стъкло, 

видени по време на посещението в завода;  

- Да се определи суровият материал, необходим за направата на стъклени топки; 

- Да се определят контурите на декорациите върху стъкло; 

- Да се определят цветовете в зависимост от изображенията; 

- Да се направят упражнения върху хартия с формата на стъклената топка 

 

Визуални изкуства и практически способности 

- Да се види как декорациите върху стъкло се правят ръчно; 

- Да се наблюдава техниката за правене на декорации върху стъкло; 

- Да се придобие способност за използване на техниката за рисуване върху стъкло 

Включени познавателни изисквания: 

- Да се научим как да разбираме информативен текст и как да се вземат детайлите от 

не литературен/информативен текст; 

- Да се създадат систематични връзки между стари и нови знания, изграждайки 

способността за синтез; 

- Да се разберат законите и трансформациите на околната среда; 

- Анализ на етапите на технологичния процес за изработка на стъкло; 

- Сравнение между детайлите от презентацията на учителя и обясненията на 

работниците; 

- Внедряване на умения и знания в нов контекст, свързан с посещението в завода; 

- Оценяване на други дейности на учениците, свързани с опазване на околната среда, 

дебати по темата за опазване на околната среда. 

Цели за персоналното развитие: 

- Устно и писмено развитие на езика въз основа на текстове и есета; 

- Развитие на познанието чрез оценка на знанията, разрешаване на проблемни 

ситуации, въвеждане на ново съдържание, развитие на критичното мислене и 

способността за екипна работа; 

- социо-емоционално развитие, основано на показване на нови артистични 

произведения, активно участие в учебния процес, възможност за самоизява, 

обсъждане на  идеи, мисли 

- психомоторно развитие чрез ръчно направени изделия по технологията за 

декориране на стъкло. 

Дидактическа стратегия: 

- познания:  познания за  синтез и анализ 

- Методи и процедури:  евристичен разговор, обяснения, колективно обсъждане, 

четене  с разяснения, дебати, наблюдение, учене чрез откриване, учене с помощта 

на компютър, упражнения, диаграми на Вен. 

- Ресурси от учебната програма: брошура за технологичния процес на изработка на 

декорации на стъклени топки , презентации на различни видове декорации, снимки; 



„Развитие на образователни техники според регионалния контекст” 

 

- Дидактическа организация на работата: фронтална, индивидуална, групова 

работа; 

- Учебни ключови въпроси: 

- Основен въпрос: „Как се прави Коледна украса?” 

- въпроси по съдържанието: „Какво е украса на стъклена топка?” 

-                                                      „Какви детайли можем да видим върху такъв 

предмет?” 

-                                                     „Какви са етапите на производство на Коледна 

стъклена топка?” 
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-                                                     „От какви материали можем да направим украса 

върху стъкло?” 

-             „Посочете етапите от производството на украса върху 

стъкло!” 

-             „Как можем да определим цената на украсата върху 

топка?” 

- въпроси, свързани с разширяване на съдържанието 

                                                     „С какви други думи можем да опишем украсяването 

на стъклена топка?” 

             „Как можем да запазим украсата от една Коледа до 

друга?” 

             „Как можем да опишем украсата на стъклена топка в 

литературен и не-литературен текст?” 

Оценка на дейността: 

- системно наблюдение, устни заключения, лап-книги, работни листове; 

- изложба на ръчно украсени стъклени топки. 

Дидактическо описание на цялостните дейности 

Познавателните дейности и цялостният тематичен цикъл бяха замислени за четири 

часа работа на ден в училище и един ден за посещение на завода в Клуж-Напока. 

Междупредметен характер на дейността от познавателни понятия, свързани с 

направата на украса върху стъклени топки и свързаните с това дейности. Учениците 

имат възможност да придобият цялостна представа за технологичния процес на 

производство на украса върху стъкло. Ключовите идеи са съотносими с езика и 

общуването, математиката и художествените умения. Цялостният подход позволява 

създаването на пресечни връзки на един предмет с друг, като насърчава системно 

гъвкавата познавателна конструкция. 

Етапи на цялостната 

дидактическа дейност 

Описание на дейностите Познавателни дейности 

Опознаване на 

цялостната тема, 

активиране на предишни 

знания и научаване на 

нови неща 

-откриване на детайли за 

зимата, Коледа, 

Коледното дърво, 

орнаменти, украса на 

стъклени топки; 

-наблюдаване работата на 

работниците във 

-гледане на ppt 

презентации; 

- гледане на филм за 

орнаменти; 

-четене на детайли за 

украсата на стъклени 

топки в Wikipedia; 
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фабриката за украса на 

стъкло по време на 

посещението в завода; 

-описание на етапите на 

производство на 

орнаменти върху стъклена 

топка съобразно преките 

наблюдения и под 

ръководството на 

специалист; 

-откриване на суровините 

за украсата на стъклена 

топка през всичките етапи 

на производство; 

-анализиране на различни 

орнаменти от изложбата в 

завода; 

- описание на 

орнаментите върху 

стъклена топка 

-четене на научен текст; 

-попълване на работни 

листове с подробности за 

етапите на производство 

на орнаменти, 

характеристики и 

суровини. 

Работа по уроци с нов 
материал с разбиране на 

цялостното им 

съдържание и значение 

-разпознаване в текст  на 

думи, характерни за 

стъклени топки; 

-създаване на връзка 

между научно и 

литературно описание; 

-описание на 

производствения процес 

на стъклена топка по 

снимки, направени по 

време на посещението в 

завода. 

-лексикални упражнения; 

 

 

-откриване на ключови 

думи, идеи и определения 

в литературен текст; 

-изработване на карта на 

производствения процес 

чрез снимки. 

 

Затвърждаване на 

знанията 

-определяне значението на 

орнаментите върху 

стъклена топка по време 

на зимните празници в 

литературен и не-

литературен текст; 

-класифициране на 

декорациите върху стъкло 

по различни критерии: 

цвят, контур, размер; 

-създаване на връзка 

между думи и 

изображения; 

-обясняване значението на 

-четене с обяснение; 

-евристичен разговор; 

 

 

 

 

-попълване на таблица в 

работния лист; 

-решаване на 

кръстословици, свързани с 

ключови думи от 

производството на стъкло; 

-правене на изречения с 

ключови думи; 
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нови думи и изрази, като 

ръчно оформяне и др.; 

-затвърждаване на новите 

умения. 

-писане на 10-мин. Есе на 

тема: “Как да направим 

украса на стъклена топка“ 

Прилагане на 

цялостните постижения 

-затвърждаване на новото 

съдържание в практически 

ситуации; 

 

 

-описание на действията 

по украса на стъкло; 

 

-изразяване на чувствата, 

предизвикани от текста на 

песента  „Малка и изящна 

стъклена топка“ 

-ръчно украсяване на 

стъклена топка; 

-пресмятане на 

математически задачи със 

стъклена топка; 

-описание на стъклена 

топка; 

-украсяване на Коледна 

елха в класната стая; 

-дебат – украса на 

стъклена топка или украса 

на пластмасова топка; 

-слушане на музика и 

съответни движения. 

  

Включени умения и компетенции: 

 разбиране на устно и писмено съобщение; 

 устно и писмено изразяване; 

 сръчност; 

 способност за работа със съдържание, специфично за включените предмети; 

 способност за квалифициране по различни критерии. 

Начини за затвърждаване на постиженията: 

 дебати; 

 сесии за документиране; 

 колективно обсъждане; 

 предложения за работни задачи. 

Транспортни средства – междупредметен проект: Технологии – Физика – Химия – 

Математика – География – Биология – История – Румънски език – Английски език, 

7-ми клас 

                                                                                                             Херинеану 

Даниела Луиза 

                                                                                                    Учител в гимназия „Аврам 

Янку, Деж, Румъния 
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Време: 2 седмици                                                                                                       

 

Създател на проект, озаглавен „Превозни средства“ по следната структура 

No. Предмет Задача 

1. Технологии 

1 т. 

Класиране на транспортните средства 

Определяне на материалите за направата им 

Определяне на стъпките в технологичния процес за 

производство на метали. 

2. Физика 

1 т. 

Ева е в автобуса. Автобусът се движи. Спрямо кои 

предмети се движи Ева и спрямо кои е на място? 

1.автобус 2.Земята 3.къщите 4.седалката в автобуса  

                                                                                                  

 
3. Химия 

1 т. 

Да се посочи  мястото на металите в периодичната 

таблица. 

Да се обясни разликата между метали и сплави. 

Да се илюстрират физичните и химични свойства на 

металите. 

4. Математика 

Физика 

1 т. 

 

Да се намери средната скорост на влак, пътуващ от Деж до 

Клуж /60 км/, като се знае, че пътуването отнема 1 час. 

5. География 

1 т. 

Да се посочат градовете в нашата страна, в които има 

автомобилни заводи. 

6. Биология 

География 

Технологии 

1 т. 

Да се определи дали превозните средства замърсяват 

Ако отговорът Ви е да, посочете два начина, по които това 

няма повече да се случва. 

7. История 

1  т. 

На половин страница опишете историята на автомобила. 

Посочете вашия източник на информация. 

8. Румънски език 

1 т. 

По метода на квинтета, нарисувайте ромб с начална точка 

превозно средство по ваш избор /самолет, автомобил, 

кораб…/ 

9. Английски език 

0,5 т. 

Назовете на английски език 5 превозни средства. 

10. Френски език 

0,5 т. 

Назовете на френски език 5 превозни средства. 

Бонус – 1 точка 
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Междупредметен подход базиран на специфично съдържание на клас по биология 

                                            Кристина Даскалу, учител в гимназия „Аврам Янку“, Деж, 

Румъния 

 

Вик за промяна 

В днешно време думата промяна е част от нашия живот и е нещо, което чуваме 

натрапчиво. Очевидно образователната система не е чужда на това. Очевидно тази зона не 

трябва да остане безразлична към промените, към еволюцията или дегенеративната 

промяна, така, че необходимостта от нейната нагласа към инерцията на обществото става 

основна цел на днешната образователна политика. 

Изследванията в науката за образованието поддържат доста често идеята, че 

подходът, отношението и компетенциите, необходими на един човек да се справи с 

бъдещите предизвикателства, не може да се достигне с класическите предмети в училище. 

Най-новият аспект на образованието има за начална точка нуждата от съчетаване на 

теория и практика, подчертаване на тенденцията за приближаване на образователния 

процес до всекидневния живот и до нуждите на обществото, където живее. 

Когато решавате проблемите, с които се сблъсква образователната система, не се 

ограничавайте само до промяна в учебния план, а до промените, които са нужни по време 

на прилагането му. В края на краищата, учителите са единствените, които правят разлика 

между качествено образование и безполезна, глупава инициатива. Учителят е 

единственият, който планира, организира и осъществява дидактическата инициатива и по 

този начин обхватът на образователната инициатива зависи от неговата/нейната смелост и 

въображение извън предметите, интер или транс дисциплинарни. 

Новият подход в образованието има четири компетенции в основата си, които се 

смятат за междупредметни компетенции: да се научим да знаем, да се научим да правим, 

да се научим да живеем с другите, да се научим да бъдем. Отправната точка на нуждата от 

този нов вид подход е в днешната социално-икономическа динамика, във взрива на 

цифровизацията и развитието на нови технологии, които водят до заключението, че 

структурирането на информацията около някой предмет е остаряло, а нуждата от трансфер 

на знания е огромна. 

Ж.Мофет посочва, че най-мощният аргумент за междупредметност е точно фактът, 

че самият живот не може да се раздели на предмети. Междупредметност е това, което 

можем да намерим между предметите и в същото време в тях, но и това, което намираме 

извън тях. Нейната цел е разбирането на съвременния свят, създаването на връзки между 

предмети и компетенции, които обикновено се създават поотделно в различните училищни 

предмети. 

Водещият въпрос в подхода към междупредметността е “Как да обучаваме 

учениците така, че да са по-добре подготвени за живота?“ Като отговор на този въпрос 

съвременната педагогика предлага стратегии обучение-учене, използвани в 

междупредметния подход. Един от тях е проектът обучение-учене. 

                                                            Покана за игра 
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Много пъти съм питала моите ученици дали харесват биологията. В типичния 

случай, този предмет е хубав, привлекателен, интересен, въпреки, че има много трудни за 

запомняне понятия. Мога да кажа, че съм опитвала невъзможното, за да помогна на моите 

ученици да научат по-лесно новите теоретични понятия. Благодарение на тяхното 

любопитство съм се опитвала да ги накарам да усвоят трудно достъпни знания и да създам 

необходимите компетенции за средата, в която живеят. 

Наясно съм, че учениците имат пълна програма от шест часа на ден. Уморително е 

да четеш и пишеш толкова много часове на ден. Предвид това, логично е да отговорим на 

следния въпрос: „Какво можем да направим ние, учителите, за да подкрепим нашите 

ученици?“ Педагогическата теория посочва факта, че ние трябва да събудим тяхното 

любопитство, тяхната жажда за знания, да ги направим активни по време на часовете, да 

улесним учебния процес по приятен и достъпен начин. За изненада на тези, които 

пледират за традиционализъм в дидактическия подход, решението не е ново. Играта може 

да комбинира всички аспекти на обучението. 

С други думи, един от отговорите на тези изисквания е играта. По тази причина, 

подходът, който ще представя е с мотото: “Хайде да играем!“ Това означава, че включваме 

смешното в дейността обучение-учене-оценка в средното училище. 

Мисля, че интегриращите обучителни игри: „турнир за въпроси и отговори“ и 

размяна на роли дава възможност на ученика да затвърди и да използва активно 

придобитите вече знания. 

Цялостен междупредметен проект: Картофът 

Примерът, който ще предложа, представлява дейност, която има за цел да оцени и 

затвърди знанията на учениците по забавен и отпускащ начин, но и да създаде нови 

умения. Разбира се, този подход изисква сътрудничество с учители по други предмети, 

като се започне от цялостна тема, която учениците от 6-ти клас трябва да учат по други 

предмети. Избраната тема беше Картофът. За изследването трябваше да работя с учители 

по английски, математика, история, география и технологии. Заедно планирахме дейността 

и създадохме екипи. 

Първата стъпка беше да дадем на учениците въпросник относно яденето на 

картофи. Въпросникът посочи, че 25 от 27 ученици редовно ядат картофи. 20 ученика 

знаят за органичните вещества и витамини, които съдържат картофите. Под ръководството 

на учителя по математика учениците изчислиха процентите и направиха графична 

презентация на получената информация. 

Втората стъпка беше писането и решаването на математически задачи, базирани на 

обучението, графично представяне и интерпретация в диаграми. 

Третата стъпка представи пътят на картофа от Америка до Европа и след това до 

Румъния. 

Четвъртата стъпка беше да се определят районите, в които се отглеждат картофи, 

по-специално в платото Трансилвания. 
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Петата стъпка беше свързана с теми, които учениците изучават по биология, 

касаещи растението, неговите функции, връзките му с други растения и различни 

любопитни факти за картофа. 

Шестата стъпка на проекта беше задача, която учениците имаха в часа по 

технологии: рецепти, в които основната съставка са картофите. 

Последната стъпка на проекта, която може да се смята за заключение, бяха две 

пиеси, написани и изиграни от учениците, в които те подчертават основните 

характеристики на картофа. 

Пиесите бяха преведени на английски език, заедно с реклами за пиесата и реклами 

за ползата от консумиране на картофи. 

Смятам, че учениците научиха много нови неща като се забавляваха. Без да имаме 

предвид отделните предмети, те търсеха информация от биологията, историята, 

географията, математиката, драматичното изкуство, като имаха за партньор обикновения 

картоф. 

Тъй като искахме да запазим жив техния опит от изпълнението на проекта, 

учениците от 6-ти клас събраха техните материали в брошура, озаглавена „Книга за тези, 

които обичат картофи“. 

Ако я прехвърлите, може да намерите интересни неща, като се започне от 

известните видове картофи: бели, червени, лилави. 

 

Глобална кампания за насърчаване на образованието: „От основните права до 

реалността“ 

                                    Ирина Френтиу, учител начален етап, гимназия „Аврам 

Янку“, Румъния 

Глобалната кампания за образование е годишно мероприятие, което се провежда по 

цул свят от неправителствени организации, професионални обединения и неформални 

групи граждани. Можем да кажем, че кампанията за образование се осъществява от 

гражданското общество с цел борба срещу глобалната криза в образователната сфера. 

Мисията на движението е да насърчи мерките на правителствата за осигуряване на 

всеобщо право на висококачествено, безплатно, публично образование. 

Мотото на тазгодишното издание е „Всеобхватно, обществено, висококачествено, 

безплатно образование от основните права до реалността“, целящо да мобилизира 

общественото мнение за достигане на четирите цели за непрестанно развитие: „предлагане 

на всеобхватно, честно образование на всеки човек“. 

2020 година е много важна за образованието. Тази година е важна също и за 

глобалната про-образователна кампания, която става на 22 години. 

Ако започнем с националния контекст на Румъния, целите, които следваме тази 

година са: 
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Фактори за решаване и осведоменост на обществото по отношение на образователните 

рискове за големи категории румънски деца; представяне на ефективни мерки, 

осигуряващи честен достъп до образование; насърчаване и улесняване участието на 

учениците в процеса на вземане на решения, които засягат качествено образование за 

всяко дете в Румъния. 

 Съгласно партньорството между неправителствената организация „Спаси децата“ и 

румънското Министерство на образованието, румънските училища помагат за 

внедряването на глобалната кампания за образование. 

 От 7 до 13 декември 2020 г., като учител в начален етап, се присъединих с 4-ти В  

клас към дейностите на кампанията, посветени на важната роля на образованието в живота 

на човека. Започвайки с това, заедно с моите ученици установихме известни трудности: 

много деца не могат да се възползват от правото на образование, едно от десет деца не 

ходи на училище, много деца напускат училище, има разлика между деца от различни 

среди, дискриминация на деца със специални потребности. 

 С радост мога да кажа, че през тази седмица, дори в трудната пандемична 

обстановка, моите ученици успяха да разберат основната роля на образованието. Те 

осъзнаха съществени неща за учениците от тяхната възрастова група и формулираха 

осъществими решения срещу глобалната криза в образованието. 

 Дейностите от кампанията, които предложих, имаха важно емоционално 

въздействие върху моите ученици. Те бяха нетърпеливи да изпратят на властите своите 

съобщения под формата на рисунки, колажи, писма или петиции. 

Описание на кампанията с 4-ти В клас 

Название на проекта: „От основното право на образование към действителността“ 

Цел на проекта: 

 Обществена осъзнатост за правото на свободно, качествено, всеобхватно 

образование. 

 Сигнализиране на обществените власти относно мерките, необходими за 

преобразуване на законното право на образование в реални мерки. 

Цели на кампанията: 

 Осъзнаване от обществените и вземащите решения фактори на рисковете в 

образованието, произтичащи от здравословната криза Ковид-19 с акцент върху 

нуждата от вземането на спешни мерки  за овладяване на влиянието им върху 

уязвимите деца. 

 Насърчаване на учениците да осъзнаят проблемите, свързани със здравословната 

криза в образованието и да търсят решение. 

 Изпращане на съобщение до членовете на румънския парламент и правителство за 

приоритетите на общността от ученици, учители и родители по отношение правото 

на образование. 

Целева група: ученици от 4-ти В клас 
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Очаквани резултати: 

 Осъзнаване от учениците на ролята на основното право на образование; 

 Подчертаване на важността от взаимодействие и приемственост в образователната 

общност; 

 Промяна на общественото съзнание по отношение дискриминацията на уязвимите 

ученици или на тези със специални потребности. 

Материали: 

 Рисунки, колажи; 

 Писма; 

 Есета; 

 Обществени петиции. 

Работен период: от 7-ми до 13-ти декември 2020 г. 

Оценяване: 

 Изложба на работата на учениците в класната стая; 

 Рекламиране на кампанията в интернет страницата на училището. 

 

Отворено писмо от ученик: 

13 декември 2020, Деж 

 

Ваше Превъзходителство, господин Президент, 

Госпожи и господа от Правителството на Румъния 

Пиша Ви, защото искам да знам някои неща, касаещи правото на образование и 

равните 

възможности за всички деца. 

 От моя гледна точка, всички деца имат право на образование, но не всички от тях 

имат възможността да упражняват това право. Всички знаем, че някои хора живеят в 

жестока бедност, някои родители нямат възможност да изпратят децата си на училище 

заради изолация, здравословни проблеми или специални потребности на децата. 

Изоставянето на деца и липсата на подкрепа от възрастните също е проблем. 

 Смятам, че вие, като представители на румънската държава, трябва да помогнете в 

тази ситуация. Как да го направите? Добре, това, което прецените, че е подходящо за всяка 

ситуация.Бих искала  да направя някои предложения: дайте им училищни пособия, дрехи, 

храна, безплатен транспорт и при специални ситуации, специализирана грижа и внимание, 

за да се осигури техния успех и да се подпомогне тяхното обучение. 

 Като смятам, че моят глас ще бъде чут и Вие ще предприемете необходимите 

действия за по-ефективно, равноправно, приятно образование, което превъзмогва всички 

трудности, бих искал да Ви благодаря от името на бъдещето на Румъния.                                       

                                                                   Искрено Ваша, 

                                                                                            Поп Джорджана-Дариана, ученичка в 

ІV В клас 
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                                                                                            Гимназия „Аврам Янку”, Деж, 

Румъния 
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                                                                        План на урока 

Учител: Херинеану Даниела Луиза 

Училище „Аврам Янку” 

Заглавие:  Получаване на тъкан от конци 

Тип на урока: споделяне на нови знания 

Цели: 

О1 – да се определи дреха, тъкан и плетка, въз основа на снимки и обяснения 

О2 – да се посочат дрехи от снимките и определенията 

О3 – да се определи технологичния процес /изпридане, изтъкаване, изплитане/, въз основа 

на изображения и определения 

О4 – да се разпознаят технологичните процедури по изображения и определения 

О5 – да се класифицират тъканите въз основа на изображения, като се използват работни 

листове 

О6 – да се класифицират технологичните процеси в текстилната промишленост като се 

ползва дадения работен лист 

О7 – да се реши проблемът с цената на готовия продукт 

Стратегии: 

1. Разговор, обяснение, колективно обсъждане, графики 

2. Начини за организиране на дейността – индивидуално /on-line/ 

3. Оценка: устни въпроси, интерактивни писмени въпроси, работни листове 

4. Средства: компютър, видео-проектор, работни листове 

Етап Съдържание 

Разбиване на леда Учителят показва снимки на суровия материал /овца и памук/ и 

крайния продукт / рокля и костюм/. Учениците трябва да кажат как 

от суровия материал /памук, вълна/ се е стигнало до крайните 

продукти /дрехи/ 

 

Метод на колективно обсъждане за привличане на вниманието 

 

 
Преговор 

Обявяване на темата 

и 

Аз знам: 

Учителят задава въпроси, за да направи кратка проверка на 

знанията на учениците, необходими в учебния процес:  
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целите определение и класифициране на тъканите, изчисляване на 

бюджета и цената на изделието /математика/ 

Метод: Аз знам, Аз искам да знам, Аз научих 

Аз знам 

-Припомняне на 

предишни знания 

Аз искам да знам 

-разбиране на 

оперативните 

цели, въз основа 

на дебатите на 

учениците 

Аз научих 

-Затвърждаване на 

Новото 

съдържание 

Какво са 

текстилни влакна? 

Да се даде 

определение на 

текстилни влакна 

 

Как може да 

класифицираме 

текстилните 

влакна 

Да се назове 

технологичният 

процес за 

получаване на 

текстилни влакна 

 

Дайте примери на 

текстилни влакна 

Да се разпознаят 

текстилните влакна 

 

Аз искам да знам: 

По време на 

дискусиите 

учениците 

определят целите 

  

 

О1 

 

 

 

О2 

Чрез графика на тъканите:  влакна, конци, тъкан, плетка, учителят 

ги представя на учениците. Чрез дискусиите с учениците и с 

помощта на изображения и кратки видеа, определението за тъкан е 

постигнато. 

Тъкани и технологичен процес в текстилната промишленост –

дидактичен процес, за да се достигне до изпълнение /разбиране 

на точния смисъл/ 

О3 

О4 

 

                             изпридане                                             тъкане

 тъкани 

дрехи 

дрехитект                                                                     производство 

Текстилни  

 Тениски 

                                                                                             плетене 

 

Чрез тези дискусии се изясняват разликите между тъкани и плетки. 

По снимки учениците разпознават тъкани и плетки. 

 

Диаграма на Вен: 

Избройте приликите и разликите между тъканите за дрехи и 

плетените тъкани 

Текстилни  

влакна 

Текстилни 

нишки 

дрехи 
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                                                      ПРИЛИКИ 

 

Като използва графиките, учителят представя технологичния 

процес и въз основа на снимките и видео материалите показва на 

учениците съответните определения. 

Учениците разбират по-добре някои от новите определения, като 

тъкани, плат, плетки 

 

От теорията към 

практиката 

О2, О4 

Учителят представя снимки и кратки видео материали за крайните 

продукти, направени от плетки /тениски, спортни костюми, 

чорапи, шалове, шапки, пижами/ и тъкани /рокли, поли, панталони, 

сака, палта/, а така също и с какви инструменти за плетене, като 

игли, са направени. 

Обратна връзка 

О5, О6 

Учителят дава задача на учениците да попълнят празните места в 

кръговете, за да класифицират тъканите и технологичните процеси. 

 

 
 

Практика Изработване на гривна по видео материал 

  

 

Работен лист 

Интегриран подход – Технологии, Биология, География, Физика, Химия, Математика, 

Румънски 

7-ми клас 

Попълнете следния работен лист: 

1. Биология 

Плетени 

тъкани 

Разлики: 

Тъкани за 

дрехи 

Разлики: 
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Определете произхода на естествените влакна. Дайте примери. 

2. География 

Посочете областите, в които се отглеждат животните и растенията, използвани като 

суровини 

за получаване на тези влакна и други продукти. 

3. Физика 

Определете силата на влакно, което дърпа шейна. 

4. Химия 

       Посочете физично и химично явление, което може да се приложи на влакното. 

5. Румънски език 

Напишете стихотворение от пет реда, което да започва с думата нишка или гривна 

Обяснете израза: Да следваш червената нишка на историята 

6. Математика 

Определете бюджета за изработване на гривна, ако една ролка мохер струва 10 леи, 

картонът струва 1, а работата 5 леи 

Цената, като знаете, че печалбата е 30 леи. 

7. Физическо възпитание 

Предложете упражнение с въже. 

8. Технологии 

Направете вълнена гривна, като използвате видеото за пример. 

http://youtu.be/kGgFgCMbelk 

                                                                                            

 

 

 

 


