
 

 

 

 

Изготвил:           Съгласувал: 

Милена Тодорова              директор на  

                                            7 СУ „Кузман Шапкарев“  

д-р Лилия Стоянова 

                          

ОТЧЕТНА ФОРМА  

 

На Милена Тодорова – участник в квалификационна мобилност на тема Управление на 

класната стая и аудио-визуални проекти: усвояване на нови преподавателски умения 

- ERASMUS+ SI.2.VM.CLA“ 

Начало на курса: 2 декември 2019 

Край на курса: 13 декември 2019 

Продължителност: 12 дни 

Отчет на дейностите по време на обучението 02. 12. - 13.12.2019 г. 
 
Аудио-визуални проекти: усвояване на нови умения за преподаване 
Ден първи: – видео ресурси за класната стая. 
Ден втори: Как да използваме нашата камера творчески. Творчески инструменти. 
Архивиране и съхранение от различни устройства. 
Ден трети: Техники за видео снимане. Определяне на проекта / целите на 
преподаването. 
Ден четвърти: Редактиране на видеопроекта. Музикални библиотеки. 
Ден пети: Редактиране на видеопроекта. Качване и споделяне на проекти. Обзор на 
придобитите способности. 
Резюме: Управление на класната стая: 
Ден първи: Управление на класна стая с Google. 
Ден втори: Подходи, ориентирани към учителя/ученика. Проектно-базирано учене. 
Творчески упражнения за учениците. Поведение, емоции и правила.  Управление на 
класната стая с емоционална интелигентност. 
Ден трети: Поведение и конфликт. Решение: посредничество  на връстници. 
Подобряване на екипната работа и сътрудничество между учениците. Оценка на 
учениците с кликери. 
Ден четвърти: Проектно-базирано учене. Обърнатата класна стая и Кан Академия. 
Проектиране на собствена обърната класна стая. 
 



 

 

Ден пети: Разработване / подобряване на рубриката. Творчески упражнения, 
ориентирани към учениците. Всичко за мотивацията: най-добри практики за 
използване в класната стая. Приложение на наученото. 
 
Декември 2019: 

1. Използване на coggle.it за изготвяне на мисловни карти в уроците по човекът и 
природата и човекът и обществото.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Януари 2020: 

1. Презентиране на преминалия курс от квалификационната мобилност пред 

колегите от училището и запознаване на педагогическите специалисти от VII СУ 

“Кузман Шапкарев“ със следните сайтове и приложения: 

wevideo.com 

Coggle: Simple Collaborative Mind Maps& Flow Charts 

  https://freesound.org/search/?q=funny 

https://www.bensound.com/royalty-free-music/5 

 Сайтове за създаване на аудио-видео съдържание: 

https://www.podbean.com 

https://www.canva.com  

khanacademy.org 

 kapwing.com 

CC search creative commons .org  

onlinevideo converter  

speechnotes.co or dictation on app  

fromtexttospeech.com  

https://freesound.org/search/?q=funny


 

 

 Образователни приложения и игри: Kahoot, Plickers,EdPuzzle, Powtoon, StopMotion 

Курсът предизвиква учителите да насърчават своите ученици да изразяват себе си по 

начина, характерен за тяхното поколение – да реализират собствени проекти на 

мобилните си устройства,  да заснемат и обработват видеоматериали, да създават 

аудио материали с учебна цел, рекламни материали, корица за книга, календар, 

компактдиск, постер и т. н. Учителят трябва да научи учениците как да формулират и 

проектират идеите си, да им посочи откъде да намират ресурси за проектите си, с 

какви приложения да ги обработват, как да ги споделят. Учителят трябва да бъде 

ментор и треньор, а главно действащо лице в  дейностите да е ученикът. 

 

2. Открит урок пред студенти задочници по метода Flipped classroom (обърната 

класна стая). Като подготовка за часа учениците  се запознават с новия урок, 

всички трябва да са го чели и подготвили въпроси, допълнителна информация. 

Извличат се акцентите в урока с помощта на учениците. Попълват се страниците 

в учебните помагала, не се оставят за домашно. Вкъщи се подготвя следващия 

урок. 

3. Запознаване на четвъртокласниците с wevideo.com в дейности по интереси - 

клуб „Приятели на природата“. Учениците обработват с програмата заснето от 

тях видео района на училището.  

 

Февруари 2020: 

1. Тематична сбирка на Методическото обединение на началните учители с цел 
обучение за работа с www.wevideo.com и  www.coggle.it като подходящи за 
използване за учениците в 3.– 4. Клас 

Март 2020 

1. Планиране на „Дни на отворени врати“ за мултиплициране на добрия опит на 
учителите, получен по време на квалификационната мобилност, пред учители от 
другите училища в града и родители. 

Април  2020 

1. Използване на програмата Wevideo за изработване на видео, разпространено 

между учителите в училището по повод великденските празници. Публикувано  

в Microsoft Teams сред колеги 

2. Използване на Coggle.it   в онлайн уроците по време на дистанционното 

обучение за изготвяне на мисловни карти 

Май - юни 2020 

http://www.wevideo.com/


 

 

1. Стимулиране на учениците да използват мобилни приложения за създаване на 
собствено видео. Тема: пандемията и онлайн обучението. Създадени три видеа, 
публикувани на фейсбук страницата на ETwinning Bulgaria  

 
 

2. Използване на метода Flipped classroom при ежедневната урочна дейност. 

Учениците са разделени на пет екипа, всеки от които подготвя уроците за един 

ден от седмицата. Екипите са постоянни, но всяка седмица са дежурни в 

различен ден, за да могат да подготвят уроци по различни предмети. След 

подготовката на домашните, дежурният екип за следващия ден се събира в 17 ч. 

за разпределяне на задачите. Така се поддържа интерес и активно отношение 

към учебната дейност, учениците подготвят с помощта на родителите ресурси за 

урока или намират такива в интернет. Научават се да планират ангажиментите 

си и да бъдат отговорни. При дистанционното обучение немалка част от  

учениците повишиха ангажираността си към учебната работа и подобриха 

комуникацията в класа. 

3. Подготовка на онлайн предаване „Вселена 7“ по случай завършване на учебната 

година. Учениците създават и адаптират аудио-визуални ресурси за нуждите на 

предаването и развиват  комуникативни, критични, социални и творчески 

умения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 


