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      „ Разкажи ми и аз ще забравя, 

      покажи ми и аз ще запомня, 

      дай ми да опитам и аз ще разбера!” 
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1. 

Новите социално-икономически условия, глобализацията на света и тенденциите в 

развитието на обществото изискват съществено усъвършенстване на образованието като 

цяло. Всеки ученик проявява готовност за развитие, самостоятелност и самоутвърждаване. И 

ако той се управлява от неговата позиция, то тогава учението за него ще стане смисъл на 

живот. За такова управление на ученика са нужни качества, основани на толерантност, 

развитие и саморазвитие и се отнасят в голяма степен до учителя организатор и ръководител 

на образователния процес, в частност и на чуждоезиковото обучение.  

Свидетели сме на непрекъснати търсения на нови алтернативни форми на контрол и 

оценка на учебните постижения. В една от тях се превърна учебното портфолио. Идеята 

„портфолио” или „папка на индивидуалните учебни постижения” на учащите се става все по-

популярна като един от съществените елементи на модернизация на образованието, 

проявяваща се в цял свят. В духа на приетото от Съвета на Европа „Европейско езиково 

портфолио” пред учителя по чужд език се поставя нова творческа задача: да научи своите 

ученици да събират своите постижения и успехи, а дали ще се внедри тази иновация в 

учебния процес, дали ще бъде от полза за ученика зависи най-вече от това, как самият 

ученик ще оцени и разбере значимостта на своето портфолио за собственото си развитие. 

Всички постижения, събрани в портфолио, се превръщат във важна част от личната 

характеристика на учащия се, а опитът, придобит по време на попълването му, го научава 

точно и конкретно да подбира необходимата информация, да обобщава и анализира 

получените резултати. Това, разбира се, формира ново понятие за самия процес на обучение, 

който изисква от учителя и учащия се нови организационни и познавателни умения и повече 

време за реализация. Освен това създаването на учебно портфолио предполага 

сътрудничество мужду учителя и учащия се за достигане на успех, прилагане на усилия и 

прогрес в обучението, затова педагогът трябва да осигури в часовете си по чужд език 

простор на творчество, съобразителност, самостоятелност, познавателна и обществена 

активност у децата. Създаването на учебно портфолио е дълъг процес и отчитането на 

предимствата и недостатъците му по пътя на формиране тепърва предстои. Негова важна 

съставна част от обучението на учениците по чужд език се явява учебният проект.  

Целта на настоящия доклад е да се представи проектната дейност в чуждоезиковото 

обучение като иновационна структурна част от учебното портфолио и нейното 

значение за активизиране изучаването на руски и английски език. Методът „учебен 

проект” е един от пътищата за създаване на педагогическа проблемно-творческа ситуация на 

общуване между учител и ученик, в хода на който всеки ученик (независимо от наличните 

възможности) може да прояви инициатива, творчество, изследователски подход при 

преработване на чуждоезиковия материал. Чуждият език предполага създаването на 

максимално благоприятни условия за разкриване и проява на творческия потенциал на 

учениците при работа над проектите: развиват въображение, фантазия, мислене, формира се 

вътрешния мотив за говорене, възниква необходимост да се изкаже и вземе участие в 

общуването. Актуалността на този проблем се състои в това, че проектното обучение 

поощрява и усилва мотивацията на учениците в образователния процес, разширява сферата 

на субективността в процеса  на самоопределяне, творчество и конкретно участие, което 

способства за създаването на компетенции за изграждане на желана образователна среда. 

Обект на представяне са ученици от ІV клас, изучаващи руски език и ученици от VІ 

клас, които изучават английски език под формата на ЗИП в ОУ „Свети Иван Рилски” с. 



Балван, общ. В. Търново. Базата за осъществяване на проектна дейност в часовете по 

английски и руски език е подчинена на структурата на учебните помагала, на предлаганите 

идеи за проекти след всеки раздел от учебния материал, любими приказки, народни 

празници и обичаи и пр. Задачите, които осъществяваме в проектната дейност са следните :  

1. Изучават се педагогическите, психологическите и методическите литературни 

източници по проблема „ проектът” и неговото приложение в чуждоезиковото обучение; 

2. Изследва се актуалността на проблема в рамките на нашето училище; 

3. Определят се най-продуктивните технологии за достигане на поставената цел; 

4. Определя се най-приемливата форма за въвеждане на метода „учебен проект”; 

5. Запознават се учащите с проектната дейност чрез разработка на колективни учебни 

проекти в извънкласна работа и последващо приложение в класно-урочната дейност; 

6. Изследва се резултативността на приложение на метода чрез отчитане на неговите 

положителни и отрицателни страни на приложение в нашето училище; 

В ежедневието си ние постоянно се сблъскваме с проекти: дизайнерски проекти, шоу 

проекти, бизнес проекти и т.н. В тълковния речник на българския език1 откриваме понятието 

„проект” със следните значения: 1) план, замисъл, идея; 2) чертеж, план, макет на сграда, 

машина; 3) предварителен план на дейност, развитие, договор. В „Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary”2 то се допълва със следното важно за нас значение: 2) Вид училищна или 

колежанска дейност, в която учащите се правят свои собствени проучвания и представят 

резултатите. В цялото многообразие от значения основното е, че дейността е планирана и 

представя краен резултат. За нас, учителите, учебният творчески проект представлява 

разработка и изготвяне на материала от идеята до неговата реализация, притежаващ 

субективна новост и изпълнен под ръководството на учителя. Функциите, които изпълняват 

творческите проекти са следните: 

- дидактическа – насочена към задълбочаване процеса на формиране на системата от 

политехнически, общотрудови и специални знания, умения и навици; 

- развиваща – развитие на моториката и творческите способности, психическите 

процеси (възприемане, внимание, въображение, памет, мислене и реч); 

- познавателна – разширяване на кръгозора на учащите се, познавателните интереси, 

формиране на мироглед; 

- възпитателна – възпитаване на положителни морално-волеви качества на личността 

на детето: инициативност, комуникативност, самостоятелност, широта на интересите, 

предприемчивост. Тази форма на обучение на учениците способства за развитие на 

колективната учебна дейност на учащите се, при която: 

 Целта се възприема като единна, изискваща обединяване на целия колектив; 

 В процеса на дейността между членовете на колектива се създават отношения на 

взаимна отговорност; 

 Контролът върху дейността се осъществява от членовете на самия колектив. 

Освен това, проектната дейност позволява на  учителя да осъществява индивидуален 

подход към всеки ученик, да разпределя задълженията в групите според способностите и 

интересите на децата.  

Принципи на проектния метод: 

o Връзка с живота; 

o Социализация; 

o Ориентация към крайния продукт; 

o Интеграция; 

o Ориентация по интереси. 

Методът „учебен проект” в чуждоезиковото обучение позволява успешно да се решава 

проблема за подбор на най-значимите знания в процеса на тяхното овладяване и практическо 

прилагане, като по забавен за учениците начин (използване средствата на изобразителното, 

музикалното и театрално изкуство, компютърни технологии и Интернет) да овладяват 

устното и писмено общуване  и в същото време го прави харесван и предпочитан метод на 

изява. Проектната дейност  направлява познавателната дейност на ученика, помага му  да се 



учи и да намира личностен смисъл. Резултатът може да се види, осмисли и използва в 

реалната практическа дейност.  

Етапи на работа над проекта: 

1. Работа над тематичната единица от уроци (овладяване на лексика, граматични 

образци, аудиране и четене на текстове по темата, активизация на материала в упражнения). 

2. Обсъждане на темата на бъдещия проект - учащите се търсят отговори на въпроси от 

проблемен характер. 

3. Формиране на творчески групи, разпределение на задачите между членовете от 

групата, работа над плана на проекта.  

4. Събиране на допълнителна информация – преса, друга учебна или художествена 

литература, Интернет и пр. 

5. Оформяне на проекта – зачита се всяко мнение и инициатива от страна на учащите 

се. 

6. Презентация на проекта – превръщане на този етап от работата в празник за 

учениците, поднасяне на сюрпризи на съучениците от другите проектантски групи или от 

другите класове. 

7. Отчитане на резултатите от работата – учениците имат възможност да изразят 

своето мнение, да обменят впечатление, награди. Всеки проект заслужава одобрение и 

похвала, защото в него е вложен труд и творчество. 

В зависимост от планирания резултат работата над проекта може да се осъществи по 

време на едно занятие, да се отделя повече време  или като домашна работа. В зависимост от 

темата на проекта и интересите на учащите се, съставът на участниците може да бъде 

различен – може да бъде личностен проект, но може и да бъде изготвен от повече участници, 

като количествения състав на групата може да се променя. Според нашите наблюдения най-

успешно се изготвя проект в група от 3-4 човека. По такъв начин, в класа се образуват 3-4 

творчески групи, работещи по една или различни теми, и класът не се разделя на „силни” и 

„слаби” ученици. В проектната дейност „силните” ученици успяват да разширят 

съдържанието на образованието за себе си, учат се да търсят противоречия, да поставят 

проблемни въпроси, да намират решения. За „слабите” е характерен личностния ръст, 

преодоляване на страха, участието им в проекта променя отношението им към предмета. 

Учейки се от „силните”, те започват постепенно да заемат понякога лидерски позиции, 

представят свои идеи, проявяват организаторски способности, т.е в тази творческа 

атмосфера, в която децата не седят традиционно на чиновете, поради разнообразната 

дейност, която трябва да извършват, те се променят, общуват, творят, изразяват себе си и 

формират характера си. 

Безспорна и от голямо значение е ролята на учителя в изготвянето на учебния проект, 

вземайки предвид възрастта и възможностите на своите ученици. Учителят е организатор, 

мотиватор, координатор, наблюдател, източник на информация. 

 

3. 

Основната задача на учителя по чужд език е да активизира дейността на всеки учащ 

се в процеса на обучение, да създаде ситуации на творческа активност, за да се постигне 

практическото овладяване на езика. След завършване на началната степен на обучение 

учениците трябва да владеят езика на битово ниво. По такъв начин се създава основа за по-

нататъшно овладяване на езика в по-горна степен на обучение и се създава база за по-

нататъшно разширяване на лингвистичния опит за втори, трети и т.н. език.  

Руският език се приема с по-голяма лекота от малките ученици поради познатата 

графична система и понятността. Впоследствие нарастващите по обем текстове в учебниците 

по руски език, наличието на падежни окончания, познатата графична система, но различния 

правопис, трудностите и в произношението превръщат близкородствения език да изглежда за 

повечето деца по-труден и от английския. В съвременния начин на живот английският език 

постепенно става важна предпоставка за успешна реализация в различни сфери на 

обществения живот. Това провокира желанието на огромен брой български ученици да учат 



английски език и да се надяват, че един ден ще могат да го говорят свободно. Ромите 

реалистично оценяват възможностите за реализация на своите деца в сравнение със своите 

перспективи, когато са били в детска възраст, като много по-ниски. Те са готови да 

пожертват някои свои новопридобити от демокрацията права като изучаването на ромския 

език, в името на засилването на интеграционните процеси и на по-успешното бъдеще на 

своите деца. Затова при избора на чужд език те на първо място посочват английски език. В 

уроците по английски език се придобиват различни умения с цел да се осъществи 

комуникативната функция на езика. Практиката показва, че в часовете учениците най-малко 

практикуват уменията си да говорят, за сметка на слушането, четенето и граматическите 

упражнения. Страхът от грешки прави учениците неспокойни и пасивни, а стандартните 

задачи и ситуации не провокират въображението им и проявата на творчество. Свободната и 

задушевна обстановка в клас подпомага комуникацията, а напрегнатата и изнервена 

атмосфера я затруднява. Диалозите от учебниците и традиционният начин на водене на урок 

водят до скучното отношение на учениците към чуждия език и не водят до създаване на 

приятна творческа атмосфера в клас.  

Чуждият език като учебен предмет се характеризира с отсъствие на граници в 

неговото овладяване. Това облекчава преподавателите, които, отчитайки особеностите на 

своите възпитаници, могат да ограничат обема на изучавания език с цел той да бъде 

достатъчен за практическото му овладяване и приложение. За нас, учителите по чужд език, е 

от голямо значение, отчитайки възможностите и потребностите на учениците, да мотивираме 

и развием тяхната активност. Запознавайки се с новите тенденции и внедряването на 

учебното портфолио, вярваме, че това ще дисциплинира учащите се, ще въведе ред в 

обучението и живота им, ще повиши тяхната самооценка, ще се оптимизира 

взаимодействието с родителите и обществените институции. Обучението в проектиране 

ние определяме като необходимо за нашите ученици, защото прилагането на учебния проект 

има за нас не само образователен, но и възпитателен ефект. Съвместната дейност на децата, 

работата в групи и отчитането на общ резултат са дейности, които са продиктувани от 

живота /всеки проблем за решаване в живота ни може да се нарече проект, като например 

закупуване на подарък, посрещане на гости, сключване на брак, лятна почивка, възпитание 

на деца и т.н./ и подготвят учениците за него. Проектната дейност е една чудесна 

възможност нашите ученици да се докоснат до достиженията на науката и изкуството, като 

самите те стават откриватели. Отдавна е доказано, че децата учат по–добре, когато 

придобиват знанията по забавен и интересен начин. Проектната дейност е естествен начин да 

учим децата, провокирайки тяхното вродено любопитство. А любопитни са всички, 

независимо какви възможности имат, независимо какво е отношението им към ученето, 

независимо какъв е майчиният им език.  

 

І. Приказките в проектната дейност  

Защо приказки? 

 Приказките винаги са играли значителна роля в израстването на децата. Те не 

само помагат на децата да стимулират въображението си и да разберат света около тях, но те 

развиват говорните им умения и ги запознават с литературните произведения. Вълнението и 

драматичното очакване на развръзката поддържат вниманието и интереса на учениците.  

 Приказките са огромно езиково богатство. За стотици години са създадени хиляди 

приказки, които са се превърнали в образци на езикова култура на различни езици и учащите 

могат да ги четат и разказват в часовете по чужд език.  

 Оживената обстановка, създадена от приказките, провокира учениците и те 

започват да дискутират помежду си. Това ги прави по-уверени и те изразяват мнението си 

по-спонтанно, без да се страхуват, че ще сгрешат. Обстановката в клас от стандартна се 

превръща в креативна. Колкото по-често учителят дава такива задачи, толкова повече 

учениците са доволни да учат приказки на английски език и руски език. Учениците от 

слушатели стават разказвачи. Часът по чужд език се превръща в място, където децата 

разказват и показват своите езикови способности. Приказките лесно могат да се 

драматизират и това доставя огромно удоволствие на децата, независимо от тяхната възраст. 



Как използваме приказките? 

1. Приказките трябва да са съобразени с нивото на владеене на езика от учениците и 

тяхната възраст. Ако учениците не са достатъчно уверени в своите говорни умения, те трябва 

да имат по-дълго време за подготовка. Когато те станат по-уверени, с по-свободна и активна 

реч, езиковата трудност на текста може да се повиши. За да се повиши мотивацията на 

учениците, след изпълниението на даден проект е добре да се дадат точки или награда на 

най-добрия разказвач или група. 

2. Учениците слушат приказка, слушат втори път, като повтарят чутото. Това им дава 

възможност да развият произношението, интонацията, ударението. Когато научат добре 

приказката, те могат да се състезават за излъчване на най-добрия разказвач. Така ще се борят 

не само за награда, но ще станат много по-уверени, когато разказват на английски и руски 

език. Този проект е по-сложен и изисква учениците да се разделят на групи и всяка група да 

подготви приказката. Всеки член на групата учи две или три изречения. И тук с развиването 

на уменията може да се увеличава времето на участие на всеки ученик от 2-3 минути на 4-5 

минути. Важен момент в тази задача е разпределението на ролите. Учителят определя 

групите, но задачите вътре в тях се определят от самите деца. Работата в екип развива 

увереността и творчеството на участниците, атмосферата в клас става жива и съзидателна.  

3. Учениците се разделят на 3-4 групи и на всяка група се дава приказка, която те 

трябва да довършат за около 20 минути. Групите се стремят да завършат приказката по 

възможно най-интересния начин. Всяка група определя сама кой ще разкаже финала на 

приказката пред класа. За да има възможност всички да се включат, за да няма бягство от 

отговорност или пък винаги да разказва най-добрият, се тегли жребий.  

4. Учителят казва първото изречение на класа, а всеки един ученик прибавя своето 

към историята. Тъй като тук няма предварителна подготовка, никой не знае какво ще каже 

другият, не се знае как ще се развие историята. Това води до много забавни и изненадващи 

моменти. 

5. Учителят разделя класа на групи и им поставя задача сами да подготвят и 

представят приказка, която да не е по-дълга от 5 минути. За да се избегне потенциалната 

опасност, най-добрите разказвачи да доминират над останалите в подготовката, при 

следващата задача те трябва да са в една група и за да спечелят, трябва да се потрудят 

повече. 

В заключение може да се посочи, че начините на използване на ценното приказно 

богатство, са различни. Учениците трябва да се окуражават да търсят интересни истории и 

вършейки това, те неусетно ще подобряват уменията си да четат, пишат и разказват на чужд 

език свободно. Работата по групи, приятелството и взаимопомощта в проектната дейност 

още повече засилват ползата от този стил на работа. В такава атмосфера на приповдигнат дух 

учителят и учениците с лекота извършват лексикалните и граматически упражнения. 

ІІ. Индивидуалните проекти, предложени от учебните помагала 

Училището не е място за подготовка на бъдещи възрастни, а мястото, където детето се 

учи да живее в обкръжаващата го среда и да работи съвместно с другите членове от 

колектива. За да достигне резултати в тези си знания, обучението трябва да бъде 

ориентирано спрямо неговите интереси и потребности и да се основава на неговия личен 

опит. Индивидуалният проект е идеалния показател за изследването на детето на собствената 

си личност, на неговите интереси, желания и възможности. В същото време, търсейки 

материали за създаване на своя проект, то изследва и обкръжаващия го свят, потребностите и 

възможностите му и в каква степен те са съизмерими с тези на детето. За да прецени най-

точно и най-мотивирано своята дейност в личностния си проект, ученикът трябва да 

отговори на следните въпроси: 

 Какво ме интересува най-много?  

 С какво искам най-много да се занимавам?  

 С какво се занимавам най-много в свободното си време?  

 Кои са ми любимите учебни дисциплини?  

 Кое е това, за което искам да науча повече, да го изследвам?  

 С какво в себе си аз се гордея и искам да го покажа?  



Ученикът разширява своите познания, търсейки материали от печатни издания, 

телевизия и Интернет, към своята дейност приобщава и семейството си, приятели, 

съученици. Така ученикът осъзнава своето значение за околните, значението и на своята 

ученикова дейност. В тази група проектна дейност широко се използва любимото занимание 

на децата в наши дни, а именно компютърът и Интернет, като така те имат възможност да 

разширяват своите възможности в света на информационните технологии. За 

целесъобразността на използване на компютъра в учебния процес можем да изтъкнем 

следните дидактически негови възможности: 1) разширяване на възможностите за 

самостоятелна творческа дейност на учащите се, особено при изследване и систематизиране 

на езиковите явления; 2) възможност за построяване на личностно ориентирано обучение; 

3)бързо усвояване на материала и развитие на познавателните способности на учащите се; 

4)развитие на мотивацията на ученика – положителните емоции повишават интереса към 

предмета; 5) развитие на мотивацията и на самия учител – използването на компютър в 

уроците по руски и английски език му помага да оцени по-добре способностите и знанията 

на детето, да го разбере и подбуди да търси нови, нетрадиционни форми и методи на 

обучение. Компютърът естествено се вписва в живота на училището и се превръща в още 

едно ефективно техническо средство, с помощта на което може значително да се разнообрази 

процесът на обучение. 

ІІІ. Проекти, породени от народни празници и обичаи на изучаваната страна 

Познанията за страната, носител на изучавания език, нейните празници и обичаи 

поддържат интереса към езика. Следователно мотивацията към изучаването му ще се 

увеличи и укрепи, ако въвеждаме в обучението повече елементи от странознанието. Тяхното 

съчетаване с езиковите явления, които представляват не само комуникативни средства, но и 

начин на запознаване с нова за учениците действителност, дава възможност на учителя 

ефективно да реши практическите, общообразователни и възпитателни задачи. Освен това 

нагледността, която трудно може да се постигне в традиционните условия, и активното 

участие на учениците в учебния процес способстват за по-доброто усвояване на материала. 

Учителите и учениците се превръщат в създатели на обучаващи продукти. 

Отбелязването на празниците на различните националности може да бъде чудесна 

възможност децата да научат за традициите и ценностите на съответната страна, да се научат 

да уважават различните културни традиции. А когато това става съвместно с учители, 

родители, деца, резултатите са учудващо добри. Родителите споделят с децата си какво 

точно се прави на дадения празник (Коледа, Василица...). Учителите разказват на учениците 

за традиционните руски и английски празници. Когато се планира такъв вид дейност, 

правилата на добрата практика продължават да се прилагат. Отбелязването на празниците е 

един от пътищата за приобщаване на родителите към учебната дейност и създаване на 

подходяща среда за културно развитие и емоционално преживяване на децата. Те се 

окуражават да споделят чувствата си, да споделят информацията, която имат за съответния 

празник, да правят разлика между различните празнични ритуали, да ги сравняват с техните 

собствени празници. Децата се превръщат в „гости” на чужд празник, който не е част от 

тяхната собствена култура. Учениците трябва да осъзнаят, че всеки национален празник е 

културно значим и важен. Това води до уважение към всеки един обичай. 

Проект “Старый Новый год (запознаване учениците и с „Масленица”) и Банго 

Василий” 

Цели на проекта: 

 Да запознае учениците с разнообразието в културата на отделните нации и 

етноси; 

 Да накара учениците да осъзнаят, че те не живеят в хомогенна среда; 

 Да накара учениците да осъзнаят, че всяка социална група има същите 

конституционни права; 

 Да се развие у учениците уважение към различните; 

 Да се развие у учениците солидарност 

 Да се подпомогне развитието на отборния дух у учениците. 

 



4. 

В последно време в списъка на социалните потребности попадат следните необходими 

качества, които трябва да притежава младата личност: владеене на универсални методи на 

дейност, владеене на комуникативни навици, навици на колективен труд, владеене на 

специфични навици на учебен труд (способност за самообразование), норми и еталони на 

социална активност (възпитаност). Ако ученикът притежава тези свойства, то той  в голяма 

степен на вероятност ще може да се реализира в съвременното общество. Освен това, такова 

образование ще има ново качество, защото то е друго, ново в сравнение с това, което се 

реализира в предметно-нормативния модел. Умението да се използва методът на проектите е 

показател за високата квалификация на преподавателя, на неговата прогресивна методика на 

обучение и развитие.  

Методът „учебен проект” позволява да се създава по време на урока изследователска 

творческа атмосфера, където всеки ученик е въвлечен в активен творчески познавателен 

процес на основата на методиката на сътрудничество.  

В работата си отчетохме следните недостатъци на учебния проект: трудно е да се 

построи проектът така, че в него всеки ученик да намери личностнозначима цел; ходът на 

проекта е често непредсказуем, излизащ от рамките на стандарта; непредсказуема понякога 

се оказва и продължителността на проекта, прехвърляща първоначално установените 

срокове. 

Въпреки това положителните страни са повече, мотивиращи са за продължаване на 

обучението чрез учебен проект: децата работят с желание и интерес и, несвършили още този, 

се интересуват за следващия, което за нас е най-добрата оценка. В процеса на изпълнение на 

проекта учащите се стигат до извода, че успехът на всеки зависи от успеха на целия проект, 

затова всеки влага максимум старание. А това е огромен стимул за активното усвояване на 

езикови знания. Овладявайки културата на проектиране, ученикът се научава да мисли 

творчески, самостоятелно да планира своите действия, да прогнозира възможните варианти 

на решение, да реализира усвоените от него начините за действие и езиков материал. 

Работейки над проекта, учениците се научават да работят колективно, да се отнасят към 

задачата за изпълнение с отговорност, да оценяват своя труд и труда на своите приятели, 

изработват по естествен начин такива умения и навици като търпение, отговорност, 

колективизъм, взаимопомощ. Но учителят е добре да знае, че проектната дейност не е 

самоцел, тя само допълва учебния процес, поддържа в учениците стремежа към 

самореализация и служи и като мотивация за изучаване на учебния материал. 
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Приложение: 

Презентация със снимков материал от проектната дейност по чуждоезиково обучение в 

ОУ„Св. Иван Рилски” с. Балван, общ. Велико Търново 
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