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ИНТЕРАКТИВНО 
ОБУЧЕНИЕ

Интерактивно –
inter (взаимен); act 

(действувам)

Процесът на 
обучение се 

осъществява в 
условия на 

постоянно активно 
взаимодействие на 

всички ученици.

Ученикът и учителят 
се явяват 

равноправни 
субекти в 

обучението.

Диалогово 
обучение, което се 

осъществява по 
няколко оси: 

ученик – ученик, 
ученик – група; 

ученик – аудитория; 
група –аудитория; 
ученик - компютър





УРОКЪТ КАТО ФОРМА НА 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

основна 
единица за 
провеждане 
на занятие

1

задължително 
присъствие

2

работа по 
разписание  
и по единен 
план

3

работата си 
извършва по 
една тема

4

процесът на 
обучение се 
ръководи от 
учителя.

5



ПРИМЕРНА СХЕМА НА 
ИНТЕРАКТИВЕН УРОК

Мотивация – 2 минути   мозъчна атака или блиц 

Поставяне на задача – 2 минути (чрез название, епиграф)

Изходна информация и инструктаж – 2 минути (мини лекция, раздаден материал)

Практическо усвояване на материала чрез интерактивен метод -24 мин.

Дебати, семинар, снежна топка, проект

Резултати, изводи – 10 минути (Голям кръг, неочаквано предложение, дебати и др.)



ФИНАЛ НА УРОКА

Подходящо е в края на урока да се дадат отговори 
на въпросите:

Какво ново научихте на този урок?

Какви навици усвоихте?

По какъв начин ще ви бъдат полезни в живота?

Кое ви хареса в урока?



ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ
Работа по 

двойки                                       
Гражданско 

слушане                

Въртележка                                                  
Ролева игра

Работа в малки 
групи (4 
човека)           

Заеми позиция

Недовършено 
изречение                         
Дискусия

Мозъчна атака                                            
Дебати

Брауново 
движение                                  

13. 
Инсценировка

Дърво но 
решенията                                 

Проиграване 
на ситуация

Анкета,куиз и 
др.



АЛГОРИТЪМ ЗА 
ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ЗАНЯТИЕ С 
ИНТЕРАКТИВНИ 

МЕТОДИ

Подготовка Въведение

Основна 
част

Изводи 
(рефлексия)



РАЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ
• Този метод позволява на учениците да 

излязат мислено извън пределите на 
аудиторията или класната стая и да 
направят план на своите действия.

• Най-важното е,  че групата или 
отделният участник може да защити 
проекта си, да докаже неговите 
преимущества пред другите и да чуе 
различни мнения.



ПРОЕКТ „ВРЕМЕНА ГОДА“



ПРОЕКТ „ВРЕМЕНА ГОДА“



ПРОЕКТ „ВРЕМЕНА ГОДА“



ПРОЕКТ „ВРЕМЕНА ГОДА“



РЕЗУЛТАТИ

• Формиране на положително
отношение и интерес към
руския език.

• Използване на знанията и
уменията в етапа на
активизиране на лексиката.

• Развиване на способност да
преценяват адекватно причините
за своя успех или неуспех в
учението.

• Разбиране на достъпни по обем
текстове.

• Съпоставка на резултатите от
собствената дейност с тази на
другите участници в групата и с
другите групи.

• Умение да слушат учителя и да
отговарят на неговите насоки и
въпроси.



МОЙ ДОМАШНИЙ ЛЮБИМЕЦ – 9.А КЛАСС



МОЙ ДОМАШНИЙ ЛЮБИМЕЦ – 9.А КЛАСС



МОЙ ДОМАШНИЙ ЛЮБИМЕЦ – 9.А КЛАСС



ПРОЕКТ „МЫ ПРАЗДНУЕМ“

Цели на проекта в 9. клас:

Да научат за народните традиции;

Да разграничат групите празници:

* лични и  семейни - День рождения 

** национални – День России 

* Международни – Женский день, День космонавтики, 24 мая

**религиозни – Рождество, Пасха

Да усвоят лексиката по темата.

Да развият уменията си за презентиране пред аудитория



СОЧЕЛЬНИК И РОЖДЕСТВО

Сходства и различия в ритуалите и 
трапезата на Рождество при 
българите и руснаците.



ВОСЬМОЕ МАРТА – ДЕНЬ ЖЕНЩИН



24 мая – День
болгарской культуры и 
славянской
письменности



24 мая – День 
болгарской 
культуры и 
славянской 
письменности



ЛИНКОВЕ КЪМ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА 9 КЛАС

• https://teams.microsoft.com/l/file/99109FA4-AB34-4A36-97F0-42A2ED55030D?tenantId=420584ab-4eec-41c7-
bb43-
7364d0a6fdfd&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fminedusci.sharepoint.com%2Fsites%2FSection_1690644
17275%2FShared%20Documents%2FGeneral%2F%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B
2%D0%BE%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2F
minedusci.sharepoint.com%2Fsites%2FSection_169064417275&serviceName=teams&threadId=19:176b648256af4
cc79e4d4217d4215ef1@thread.tacv2&groupId=e0bc745b-29f0-45aa-ad5a-bd8618f6692e

• https://teams.microsoft.com/l/file/DA4D9B71-1331-4A8A-8A8D-4E90F426AFA5?tenantId=420584ab-4eec-41c7-
bb43-
7364d0a6fdfd&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fminedusci.sharepoint.com%2Fsites%2FSection_1690644
17275%2FShared%20Documents%2FGeneral%2F%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%
D1%81%D0%B8%D0%B8!.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fminedusci.sharepoint.com%2Fsites%2FSection_169064417
275&serviceName=teams&threadId=19:176b648256af4cc79e4d4217d4215ef1@thread.tacv2&groupId=e0bc745
b-29f0-45aa-ad5a-bd8618f6692e

• https://teams.microsoft.com/l/file/afb82db7-fa08-47a5-8bb4-7ee3d5dc6758?tenantId=420584ab-4eec-41c7-
bb43-
7364d0a6fdfd&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fminedusci.sharepoint.com%2Fsites%2FSection_1690644
17275%2FShared%20Documents%2FGeneral%2F1591645854588_%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%20%D0%BC%D
0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fminedusci.sharepoint.com%2Fsites%2FSection_169
064417275%2F&serviceName=teams&threadId=19:176b648256af4cc79e4d4217d4215ef1@thread.tacv2&messag
eId=1591646011165&groupId=e0bc745b-29f0-45aa-ad5a-bd8618f6692e



ЛИНКОВЕ КЪМ ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ НА 9 КЛАС

• https://teams.microsoft.com/l/file/f612c822-d6e2-4dde-aa64-c16494cc307f?tenantId=420584ab-4eec-41c7-bb43-
7364d0a6fdfd&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fminedusci-
my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fmk24813357_edu_mon_bg%2FDocuments%2F%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%
BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20Microsoft%20Teams
%2F%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pptx&baseUrl=https
%3A%2F%2Fminedusci-
my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fmk24813357_edu_mon_bg%2F&serviceName=p2p&threadId=19:7477e024-33e0-4025-
a1fd-50c6730e44b4_776a7170-cd3b-42c6-9aea-263ba5241e05@unq.gbl.spaces&messageId=1591519075442

• https://teams.microsoft.com/l/file/9588ce0c-9389-4bfd-836a-eb45b44f303c?tenantId=420584ab-4eec-41c7-bb43-
7364d0a6fdfd&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fminedusci.sharepoint.com%2Fsites%2FSection_169064417275%2
FShared%20Documents%2FGeneral%2F%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%
D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%2F%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2
0%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fminedusci.sharepoint.
com%2Fsites%2FSection_169064417275&serviceName=teams&threadId=19:176b648256af4cc79e4d4217d4215ef1@thread
.tacv2&messageId=1591615691869&groupId=e0bc745b-29f0-45aa-ad5a-bd8618f6692e

• https://teams.microsoft.com/l/file/5714d164-3cf0-48ef-b75e-be5a546b241c?tenantId=420584ab-4eec-41c7-bb43-
7364d0a6fdfd&fileType=pptm&objectUrl=https%3A%2F%2Fminedusci-
my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fak19449017_edu_mon_bg%2FDocuments%2F%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B
E%D0%B2%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20Microsoft%20Teams%
2F24%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20-
%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE
%D0%B9%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20-
1.pptm&baseUrl=https%3A%2F%2Fminedusci-
my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fak19449017_edu_mon_bg%2F&serviceName=p2p&threadId=19:370c0651-3332-43b5-
a07d-cadf29ae5605_776a7170-cd3b-42c6-9aea-263ba5241e05@unq.gbl.spaces&messageId=1591646735783



ПРОЕКТ „ПУШКИН – СТРАНИЦЫ
ЖИЗНИ“

Участници – учениците от 
11.а клас и учителят

Цел на проекта – събиране, 
систематизиране и 

оформяне във вид на 
презентации на най-важни 

етапи от живота и 
творчеството на Александър 

Пушкин

Задачи –да се събере 
информация и да се 

оформи във вид на 
мултимедийни презентации. 

Задачите се изпълняваха 
индивидуално.



ТЕМИ НА ПРОЕКТИТЕ

«Француз» в 
Царскосельском 
лицее - Антония

Служба и карьера 
Пушкина -
Божидара

Южная ссылка -
Виктория

Пушкин в 
Михайловском -

Габриела

Личная жизнь 
Пушкина. Наталья 

Гончарова - Георги

Болдинская осень -
Добринка

Пушкин в Псковском 
крае - Зорница

Дуэль и смерть 
поэта - Ивайло

Гражданская 
лирика Пушкина -

Иванка

Роман в стихах 
„Евгений Онегин“ -

Лидия

Маленькие трагедии 
Пушкина - Камен

Проза Пушкина -
Мирослава

Пушкин драматург 
– Мария-Магдалена

Любовная лирика -
Симона



УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА

Запознайте се с 
информацията от 
предоставените 

източници .

Направете 
презентации по 

темите. 

Презентациите да са 
по 6-8 слайда. Първият 

слайд е заглавен. 
Информацията да е 

на граматически 
правилен руски език.

Да има няколко 
изображения и/или 

снимки. 

Изпратете ми 
презентациите да 
14.04. -17.00 часа 



ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

• развиване на навици за самостоятелна работа с информация по 
изучавана тема;

• работа с оптимална за ученика скорост;

• повишаване на интереса към творчеството на гениалния поет;

• активизиране на потенциала на ученика;

• включване в съвременното пространство на информационното 
общество



11.А КЛАС

За да представят 
презентациите, учениците 
разполагаха с 6-7 минути.

След това отговаряха на 
въпроси, зададени от 
аудиторията и учителя.













ЛИНКОВЕ КЪМ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА 11.А КЛАС

• https://teams.microsoft.com/l/file/1067006e-6899-45d9-a104-
24adddf87d51?tenantId=420584ab-4eec-41c7-bb43-
7364d0a6fdfd&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fminedusci-
my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fgm10346166_edu_mon_bg%2FDocume
nts%2F%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B
7%D0%B0%20%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20Micr
osoft%20Teams%2F%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8
2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F1.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fminedus
ci-
my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fgm10346166_edu_mon_bg%2F&service
Name=p2p&threadId=19:542a439f-5eb4-4124-9d93-
e922ab1f1fa6_776a7170-cd3b-42c6-9aea-
263ba5241e05@unq.gbl.spaces&messageId=1586795872597

• https://teams.microsoft.com/l/file/AE3D4B24-1AD2-4F1B-B2FC-
7B766923ABB6?tenantId=420584ab-4eec-41c7-bb43-
7364d0a6fdfd&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fminedusci.sharep
oint.com%2Fsites%2FSection_169064417326%2FShared%20Documents%2FG
eneral%2F%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8
F%2F%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D
1%80%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD.pptx&baseUrl=h
ttps%3A%2F%2Fminedusci.sharepoint.com%2Fsites%2FSection_16906441732
6&serviceName=teams&threadId=19:cbb6a85b624e4a97be98e7dee9431a
07@thread.tacv2&groupId=8002b815-693f-40c5-a5de-e3c58da96880



ИНТЕРАКТИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЛЕКСИКАТА  
НА УРОЦИТЕ ПО РУСКИ ЕЗИК 

Всички съвременни лингвистични процеси намират 
отражение на първо място в лексиката на руския език. 
Това поражда определени трудности за усвояване на 
руската лексика у чужденците, особено когато са 
далеч от руска езикова среда. Освен това
многозначността, омонимията, обширната
синонимия и особеностите на лексикалната
съчетаемост усложняват процеса на усвояване.



ЗАПОМНЯНЕ

• Най-добре се запомня:

а) при дозиране на лексикалния материал 
(заучаване на 10-12 нови думи в един урок); 

б) чрез мнемотически способи; 

в) чрез емоционально украсен материал;

Г) чрез визуални тематични редове;

д)създаване на  образен код (картинка –дума) 

е) с метода на графическия образ на думата
(кръстословица, игрословица).



«ФИЛОЛОГИЧЕСКИ И СОЦИОКУЛТУРНИ
ПРОБЛЕМИ НА РУСИСТИКАТА» 

• На 14 декември 2019 година в гр. София (Република
България) се проведе педагогически форум
«Филологически и социокултурни проблеми на
русистиката» с участието на представители от Армения,
Афганистан, България, Грузия, Казахстан, Киргизстан,
Македония, Русия и Украйна. В работата на Форума
взеха участие 253 русисти, включително студенти,
директори но детски градини и училища,, учители и
методисти, експерти, преподаватели от вузове и
представители на органите за управление на
образованието.



СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА РУСКИЯ 
ЕЗИК КАТО ЧУЖД ЕЗИК



АСОЦИАТИВНИЯТ ЕКСПЕРИМЕНТ

• В мастър класа «Асоциативният експеримент като
индикатор на особеностите на езиковата личност»
професор Ефремов от университета «А. Херцен»
разгледа асоциативния експеримент като един от
най-ефективните методи за изследване на
езиковата и когнитивната картина на света на
носителите на даден език. Отделен фрагмент бе
посветен на описанието на съществуващите
асоциативни речници на руския език и различните
начини за анализ на техните сведения.





РАБОТЕН МОМЕНТ ОТМАСТЪР



РУСКИЯТ НЕ Е СКУЧЕН
• На 25 юни се отбелязва Денят на славянското единство.

Можем да съдим за близостта в светоусещането и в бита на
славяните по техни пословици и поговорки, които показват не
само езиково, но и ментално сходство.

• Например в България казват „Впрегна каруцата пред коня“, а
в Русия – „Поставил телегу впереди лошади“.На руския израз
Когда рак на горе свистнет съответства българският „Когато
на коня му пораснат рога“.

На нелицеприятния фразеологичен израз „Главата му е пълна
с бръмбари“ точно съответства руският „Его голова полна
жуков“.



ПРЕДИМСТВА НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ 
МЕТОДИ

• Повишават интереса на учениците;

• Провокират активното участие на всеки ученик;

• Помагат за ефективно усвояване на материала;

• Осъществяват обратна връзка;

• Формират мнение и отношение у ученика;

• Формират житейски навици;

• Помагат за промяна в поведението.



„ДА“ НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ

• Акцент върху действието, а не върху 
обсъждането

• Ценност на отделния участник в екипа

• Отборен дух

• Взаимно зачитане

• Свободно себеизразяване

• Демократичност

• Комуникативност




