
 

 
ИКТ и Проектно-ориентираното 

обучение като средство за 

повишаване на мотивацията за 

учене и развиване на интегративни 

компетентности 



• Да подготвим специалисти; 
• Да  достигнем европейските стандарти; 
• Да издигнем имиджа на училището; 
• Да привлечем повече ученици; 
• Да създадем по-добра среда за учене;  
• Да приложим нови иновационни 

технологии в традиционната педагогика. 
 



Липса на мотивация за учене; 
Липса на умение за учене; 
Социално-битови проблеми;  
Различни навици при всеки. 

 



Да приложим:  
ИКТ и Проектно-ориентираното обучение 

като средство за повишаване на мотивацията 

за учене и развиване на интегративни 

компетентности 

 



 



Мотивацията  е движещата сила, която 
стои зад всички действия на индивида 
 

Мотивацията е временно и динамично 
състояние, което не трябва да се бърка с 
индивидуални черти от характера на 
човека или емоционални състояния. 
 

 



Вътрешна - настъпва, когато хората са 
вътрешно мотивирани, за да създадат 
нещо, което предизвиква задоволство у 
тях. 

Външна - настъпва, когато хората са 
мотивирани от външно задоволство 
като пари, оценки и др. 



Принадлежност – как да ги накараме да 
принадлежат към училището, така както 
принадлежат към любимия футболен 
отбор? 

Увереност – как да ги научим да се 
себеуважават, без това да се превръща в 
прекалена гордост и самочувствие? 

Самоусъвършенстване – как да ги 
мотивираме да се самоусъвършенстват? 



Създаване на подходяща за учене среда; 
Поставяне и постигане на реалистични 

цели; 
Инициативност в ученето; 
Изискване на обратна връзка и 

външен контрол според нуждите; 
Прилагане на принципи за стимулиране 

и повишаване на мотивацията; 
Поддържане на добра дисциплина за 

учене. 



Позитивното отношение мотивира.  
Кои са условията, които мотивират? 

Спомнете си ваш учител, приятел или 

родителите, които са ви подкрепили да се 

справите успешно с нещо, само като са ви 

окуражавали, че ще успеете. Това е пример 

за първия принцип – положителното 

отношение мотивира. 



Удоволствието мотивира.  
Със сигурност сте имали моменти на 

истинска наслада от нещо, което сте 

правили сам или с приятели. Спомняте ли 

си, колко силно мотивирани сте били за 

успеха и сте го постигнали? – Радостта 

мотивира. 

 



Да се чувстваш значим мотивира.  
Ако се замислите и поразровите в паметта 

си, ще успеете да намерите моменти, когато 

вашето мнение е било много ценно. Вашите 

идеи са били смислени и важни. Хората са 

се вслушвали във вас. Бяхте ли мотивиран? 

Обзалагам се, че сте били! Това е пример на 

третия принцип – да се чувстваш значим, 

мотивира. 



Успехът мотивира.  
Много хора се мотивират, когато успеят да 

направят нещо добре. Чувствате, че 

усилията, които полагате си струват и 

искате да постигнете успешен резултат. 

Това е четвъртия принцип – успехът 

мотивира. 

 



Личната полза мотивира.  
Всеки човек се интересува: “Какво ще 

спечеля от това?”. Когато служителите, 

участниците в курс на обучение или който и 

да е друг, види какви са личните му ползи, 

се мотивира. 

 

 



Яснотата мотивира.  
Шестия и последен принцип най-лесно би 

бил разбран, ако се замислите за ситуация, в 

която не сте били мотивирани. Има голяма 

вероятност, просто да не сте били 

достатъчно наясно със задачата, която 

трябва да извършите. Инструкциите са били 

доста двусмислени. И ето - получавате 
шестия принцип – яснотата мотивира 

 



 Насочихме мислите 
си и усилията в 
следната насока – 
какво би накарало 
нашите ученици да 
не задават въпроса 
 „Това за какво ми е?“ 



Междупредметните връзки 



През учебната 2012-2013 година 
направихме опит да използваме уменията 
на учениците от 12 клас по ИТ и знанията 
им по английски език за създаване на 
интерактивни разработки. Очакванията ни 
бяха това да събуди техния интерес и да 
засили  мотивацията им за работа в 
часовете по ИТ. 



Те са средство за получаване на трайни и 
задълбочени знания; 

Изграждане на добър понятиен апарат; 
Допринасят за вярна представа за 

природата и обществото; 
Те интегрират методи от един учебен 

предмет в друг; 
Допринасят за  изграждане на рутинни 

умения и навици . 
 



С провеждане на активно учене и 
използване на проекта като средство за 

осъществяване на междупредметни 
връзки в часовете по Информационни 
технологии и Общообразователните 

учебни дисциплини 
  



Подтикнем учениците към  разработване 
на идейни проекти, свързани с учебното 
съдържание 

Да съдействаме и подпомагаме тези 
проекти да бъдат реализирани 

 



Да направим часовете по английски език 
за петокласниците интересни и забавни 

 



Да намерим интересна тема, да определим 
подтемите и задачите, към какво се 
стремим  и как ще оценим полученото. 
 



Електронен учебник по английски език за 
нашите петоклсници 
 

 



Учебникът се състои от шест модула 
Създадохме екипи, всеки екип пое по 

един модул 
Всеки член на екипа получи урок, който 

да разработи 



Да набавим необходимите ресурси за 
осъществяване дейностите в периода по 

предварително изготвен график. 
 

И това вече е решено – учениците от 5а 
клас ще предоставят периодично 

учебниците си по английски език за работа 
в часовете по Информационни технологии. 

 
 



От преподавателите по Информационни 
технологии по отношение на 
техническото изпълнение 

От преподавателката по английски език 
по отношение на съдържанието 







 

 

Modul1_UNIT 2 - Ralica.ppt
Modul1_UNIT1 - Tedi.ppt
Modul1_unit 3 - Radi.ppt
Modul2_UNIT_2 - Stliana.ppt
Modul3_UNIT 1 - Mihaela.ppt
Modul3_UNIT 2 - Nadya.ppt
Modul3_Unit3 - Spaska.ppt
Module5_UNIT 3 - Ani.pptx
Module6_UNIT1 - A trip to London.ppt
Module6 -UNIT 2 -dani i mihi m..pptx
Module6_UNIT 3 gergana 12a.pptx


















Осъзнаването на бъдещата полза от 
продукта засилва активността и 
желанието да участват в обучението 

Интерактивността води до засилване на 
интереса 

Удовлетворението и радостта водят до 
повишаване на мотивацията 
 
 





http://www.diuu.bg/ispisanie/broi24/24

kt/24kt2.htm 

http://www.inspirelearning.net/2009/02/

6-principa-za-motivacia/ 

ec.europa.eu/bulgaria/documents/news 

 



Учениците от 12а клас – Випуск 2013 
Учениците от 5а клас (2013) 
Учениците от 5 клас, уч. 2013/2014 г. 
Преподавателски екип: 

Светлана Стоилова 
Светла Ботова 
 
 


