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„ Разкажи ми и аз ще забравя,

покажи ми и аз ще запомня,

дай ми да опитам и аз ще разбера!”

Китайска поговорка



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.



Цел на доклада: 

Проектната дейност в ранното 

чуждоезиково обучение като 

иновационна структурна част от 

учебното портфолио и нейното 

значение за активизиране изучаването 

на руски и английски език

«Всичко, което аз научавам, зная за какво ми 

трябва, къде и как   мога да приложа тези 
знания » - това е основният тезис на

съвременното разбиране на метода
проектиране



Актуалност:
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.

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.



Учебният проект:

представлява разработка и изготвяне на

материала от идеята до неговата реализация,

притежаващ субективна новост и изпълнен под

ръководството на учителя



Функции на проектния метод:

• дидактическа

• развиваща

• познавателна

• възпитателна

Принципи на проектния метод

• връзка с живот;

• социализация;

• ориентация към крайния продукт;

• интеграция;

• ориентация по интереси.



Типове проекти
1. По доминиращата дейност на учащите се:
• изследователски
• творчески
• ролеви, игрови
• информационни
• приложни
2. По предметно-съдържателна област:
• монопроекти
• междупредметни
3. По продължителност
• краткосрочни
• със средна продължителност
• дългосрочни

Ролята на учителя
- мотиватор

- координатор

- наблюдател

- източник на информация

- организатор на проектите 



Задачите, които осъществяваме в проектната 

дейност са следните:
• Изучават се педагогическите, психологическите и методическите 

литературни източници по проблема „ проектът” и неговото 

приложение в чуждоезиковото обучение;

• Изследва се актуалността на проблема в рамките на нашето 

училище;

• Определят се най-продуктивните технологии за достигане на 

поставената цел;

• Определя се най-приемливата форма за въвеждане на метода 

„учебен проект”;

• Запознават се учащите с проектната дейност чрез разработка на 

колективни учебни проекти в извънкласна работа и последващо 

приложение в класно-урочната дейност;

• Изследва се резултативността на приложение на метода чрез 

отчитане на неговите положителни и отрицателни страни на 

приложение в нашето училище.



Етапи на работа над проекта:

- Работа над тематичната единица от уроци (овладяване на лексика, 

граматични образци, аудиране и четене на текстове по темата, 

активизация на материала в упражнения).

• Обсъждане на темата на бъдещия проект - учащите се търсят отговори 

на въпроси от проблемен характер.

• Формиране на творчески групи, разпределение на задачите между 

членовете от групата, работа над плана на проекта. 

• Събиране на допълнителна информация – преса, друга учебна или 

художествена литература, Интернет и пр.

• Оформяне на проекта – зачита се всяко мнение и инициатива от страна 

на учащите се.

• 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.

• 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.



Приказките в проектната 

дейност
• Огромно езиково богатство;

• Поддават се на драматизация;

• Стимулират и развиват говорните умения;

• Позволява работа с компютър;

• Запознаване с детски сайтове от Интернет-пространството 

на изучаваната страна и т.н.

“The Enormous Turnip”; “Репка”
- съобразена e с възрастта и възможностите на      
учениците; 
- добре позната на родния език;
- няма прекалено много непознати думи (не повече 
от шест думи или фрази);
- илюстрирана богато и илюстрациите се виждат 
добре от всички ученици по време на четенето и 
отиграването.



Използване на Интернет-пространството на изучаваната 

страна за запознаване с приказката



Учебна дейност в работен екип





Така отегчителната граматика се 

превръща в игра



МАЛКИТЕ АРТИСТИ - ПРЕЗЕНТАЦИЯ



ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРОЕКТИ

Как да изберат учениците темата 

на личностния си проект
Отговорете на въпросите:
 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? 



Дидактически възможности на компютъра: 

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; 

КОМПЮТЪРЪТ В ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ



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. 



Проекти, породени от народни празници и обичаи на 

изучаваната страна

“Старый новый год, Масленица и Банго Василий”



В работата си отчетохме следните недостатъци на учебния 

проект: 

трудно е да се построи проектът така, че в него всеки ученик да 

намери личностно-значима 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, не приключили още 

с този, се интересуват за следващия, което за нас е най-добрата 

оценка на тази дейност. Учителят трябва да знае, че проектната 

дейност не е самоцел, тя само допълва учебния процес  и 

мотивира изучаването на учебния чуждоезиков материал.

Умението да се използва методът на проектите е 

показател за високата квалификация на 

преподавателя, на неговата прогресивна методика на 

обучение и развитие.



МАРИАНА СТЕФАНОВА, РУМИЕЛА МАРКОВА 

e-mail: ou_balvan@abv.bg


