
На 20.04.2018 година в ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ - град Пазарджик, което от 

тази учебна година е в списъка на иновативните училища, се осъществи 

мултидисциплинарен урок  в V б клас на тема „Един ден в моя квартал”. Мария 

Бонова,  Катя Митрева и Атанаска Пенева доказаха, че учителите от това училище 

умеят да работят в екип, като идеално съгласуваха дейностите си, за да осъществят 

целите на урока.  

Мария Бонова привлече интереса  с разнообразни въпроси на английски език, които 

провокираха  учениците и ги накараха да  споделят на чуждия език какво харесват и 

какво не харесват в своя квартал. Диалогът беше непринуден и пълноценен, защото 

учениците трябваше да говорят за своето ежедневие и да разпознават  популярни 

сгради в града ни.   

 За да изпълни поставените цели,  Катя Митрева  раздели класа на три екипа, 

които имаха различни задачи, но всички бяха посветени на основната концепция на 

урока. Фокусът беше изместен към ключовия израз „един ден” , като беше защитена 

идеята, че познаването на квартала е началото на любовта към родния град.  

Екип Пишещи имаше най-трудната и най-творческата задача, която ги 

предизвика да бъдат творци и да развихрят въображението си.  С цел да заинтригуват 

читателя или слушателя те  трябваше да напишат съчинение върху една от следните 

теми: 

Сутрин, когато се събудя 

Моят квартал рано сутрин 

Светът от моя прозорец 

           Учениците от екип Любознателни трябваше да прочетат текст, посветен на град 

Пазарджик, като трябваше да отговорят върху няколко въпроса, развиващи тяхната 

функционална грамотност. Лесно и спокойно, под умелото ръководство на Катя 

Митрева, те стигнаха до важния  извод, че понякога въздействието върху чувствата и 

преживяванията е много по- силно и по-трудно достижимо, отколкото конкретното 

изброяване и описание на забележителностите на града.   

Трудна беше задачата  и на учениците от  екип Знаещи, които трябваше да 

демонстрират своите знания. За да се намали напрежението, госпожа Митрева 

използваше иновативните методи   Светкавица,  Часовник и други. Всички екипи се 

справиха отлично, като показаха как протича най-натоварената част от „един ден” в 

училище.           След като класът изпълни всички задачи по БЕЛ, с играта Kahoot! те 

имаха възможност да отдъхнат . Разнообразните въпроси и  състезателният  характер на 

тази иновативна игра  предизвикаха небивал интерес. На практика се доказа, че ученето 

може да бъде интересно и забавно, както и че учениците могат да се учат от 

собствените се грешки. Важно е да се отбележи и  мигновената обратна връзка.  

Учителката веднага можеше да провери нивото на овладяване на знанията. 

В най-натоварената част на деня движението на автомобили и хора по улиците 

на града е изключително интензивно и тук на помощ се притече  Атанаска Пенева, 

която демонстрира Петминутка по безопасност на движението. По интересен и 

интерактивен начин бяха припомнени важни правила за  движение с велосипед и бяха 

коментирани снимки, изпратени от самите ученици с примери за неправилно паркиране 

или опасни кръстовища в квартала, в който живеят. Преподавателката по ИТ 

използваше приложенията Microsoft Sway и Microsoft Forms на Офис 365. 

          Екипът от учители и съмишленици  на практика  доказа, че приложението на 

иновативни методи и подходи не е самоцелно, а заради това децата да използват и 

прилагат своите знания и умения в живота, който е пълен с предизвикателства и 

изненади. 


