ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА
УЧЕНЕ ЧРЕЗ РАЗЛИЧНИ ИЗВЪНКЛАСНИ
ДЕЙНОСТИ

В съвременното училище мотивацията заема основно място
във всяка дейност. Водеща задача в работата на всеки учител е да
направи учебния процес и всички съпътстващи го форми
привлекателни за учениците. Точно затова основната цел в работата
ми е да повиша мотивацията за учене на децата от класа и да засиля
интереса им към всички предмети, независимо дали са сред любимите
им. Извънкласната и извънучилищната дейност ангажират по
естествен начин въображението, способностите и интересите на
децата и несъмнено повишават мотивацията и ефективността на
учене на всеки ученик.
В настоящата презентация съм включила няколко извънкласни
прояви, които значително повишиха личната мотивация на всеки един
от учениците в класа.

ПОСЕЩЕНИЕ
НА ДЕТСКИ ОТДЕЛ НА НБ «ИВАН ВАЗОВ»
За стимулиране активността на ученика е необходимо да му се
поднасят интересни факти, да му се предоставя възможност за изява,
да получава признание за положените усилия и за постигнатите
резултати.
Всяко едно от тези неща, бяха реализирани изключително лесно,
чрез няколко посещения на детски отдел на НБ «Иван Вазов».
Още с първото посещение се обогатиха познанията на учениците,
свързани с голямото авторово и жанрово разнообразие в света на
литературата. Децата получиха ценни съвети, свързани с
изграждането на читателска култура, формиране на читателски вкус
и значително повишиха интерса си към литературата.

Всяко дете получи възможност да даде мнението си в анкета за «Найпредпочитана детска книга». След като вече се регистрираха като
читатели, всеки от тях получи и правото да участва в конкурс за «Найактивен детски читател». Единственото условие, което трябваше да
изпълнят е да четат много книги!

За да продължи да се стимулира читателската
активност и да се даде възможност за изява на всеки ученик,
си направихме “Читателски дневник на IV-д“. В него всеки
ученик пишеше препоръка за книгата, която беше прочел.
Всяко дете се стараеше да прочете и напише препоръка за
„най-интересната книга“. Непрекъснато четяха и обсъждаха
вече написаните препоръки, разменяха си книги и бързаха да
открият все по-интересна книга. Включиха се дори и
директорите на училището и някои родители, които ни
препоръчаха доста интересни книги.
Постепенно нашият читателски дневник се напълни с
разнообразни препоръки. Учениците толкова се увлякоха в
четенето, че си организираха сами състезания за най-много
прочетени страници през почивните дни. Удивяваха се на
резултатите, които бяха постигнали.

Всички чакаха с нетърпение всяко следващо посещение в библиотеката,
дори и учениците със СОП. Това породи и идеята да бъдем поканени като
гости в обновената читалня. Учениците демонстрираха, че всеки има своето
място в света на книгите. Показаха, че различията между тях не са от
значение, защото се справиха прекрасно като отбори, играейки на
образователната платформа „Кахут“ (Kahoot).
Всичко това безспорно мотивира учениците да четат и спомогна за
сплотяването на класа!

ПОСЕЩЕНИЕ
НА ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
Тази инициатива се реализира още във втори клас. Идеята беше, по
напълно непринуден и игрови начин, да се засили интересът на учениците
към математиката и да се мотивират да постигат високи резултати.
Всеки ученик трябваше да избере и да реши „най-трудната“ задача,
с която щеше да предизвика студентите от Педагогическия факултет
да се справят. Така учениците вложиха много усилия и демонстрираха
доста
добри
познания
по
математика,
подготвяйки
предизвикателствата за каките и батковците. Когато отидохме в
университета, всяко дете имаше възможност да зададе задачата, която
беше подготвило. Студентите пък трябваше да се справят с нея, а
учениците да я проверят дали те са я решили правилно.

Накрая преподавателката на студентите похвали всяко от децата
за отличната подготовка по математика, която демонстрираха.
Обясни им, че за да успеят да станат още по-добри математици е
необходимо системно да решават разнообразни задачи. Бъдещите
учители им разкозаха колко е хубаво да си студент и ги посъветваха да
учат усилено, за да станат и те студенти, когато пораснат.
Така всеки ученик получи признание за работата си и изпита
чувството на радост и удовлетворение от постигнатото.
През следващата учебна година, заедно с колеги и деца от други
класове, посетихме и филиала на Техническия университет.

ПОСЕЩЕНИЕ НА КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ В
ПЛОВДИВ
Тази инициатива беше реализирана в трети клас. Идеята се зароди,
когато след една презентация за град Пловдив, с голямо съжаление
установих, че 80% от децата бяха посетили до момента само един от
всички културноисторически обекти, кито бях включила. Това ме накара
да предприема тази инициатива и да ги запозная с историята на техния
роден град.
„Научната ни експедиция“ стартира от Културен център-музей
ТРАКАРТ. Там децата разгледаха жилищна сграда от III-IVвек, със
запазена, изящна многоцветна подова мозайка и значително количество
битови предмети, характерни за този период. След изчерпателната
беседа, свързана с този обект, учениците имаха възможност да
направят виртуална разходка по всички обекти, които ни предстоеше да
посетим.

Така нашата разходка стана още по-вълнуваща, защото децата с
карти в ръце откриваха и отбелязваха всяко място, през което вече сме
минали. Аз само им подсказвах, кой е следващият обект, който ни
предстои да открием. Така нашата разходка в Пловдив се превърна в
едно невероятно приключение. Накрая бях доволна, че вече всяко дете
беше посетило Римския стадион, Античния театър, Археологически
комплекс "Небет тепе" и Тракийското селище, Музей на Възраждането
и националноосвободителните борби, Етнографския музей, Регионалния
археологически музей, Историческия музей, Църквата "Св. св.
Константин и Елена", Паметника на Съединението и много др. обекти.

В края на този ден всички ученици бяха на мнение, че ученето на
уроците по човекът и обществото не е скучно занимание! Убедиха се и в
това, че Пловдив е град с изключително богата история, архитектура и
култура.

ЗЕЛЕНО И ЧИСТО УЧИЛИЩЕ
Тази инициатива беше изцяло провокирана от учениците. Още в
първия ни час на класа, темата беше " Зелено и чисто училище ". Децата
трябваше да направят списък с предложения на дейности, които ще
подобрят вида на училищния ни двор. Едно от тях беше да засадим
цветя, храст или дърво. С помощта на двама родители, идеята скоро
беше изпълнена. По време на засаждането, учениците си припомниха
доста, неща за растенията, които вече бяха учили по човекът и
природата. Другата им идея, която веднага успяхме да реализираме,
беше всяка последна седмица на месеца, в час по физ. възп., вместо да
играем, да почистваме училищния двор. При всяко почистване събирахме
огромни количества отпадъци.
Тези дейностибяха достатъчни
за създаване на интерес и
положително отношение у учениците към природата и науките, които я
изучават.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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