
Иновативен открит урок по български език и литература с 11. Г клас на 

тема „Прозата на Вазов“- преподавател Гергана Гошева 

 

На 29.01.2019 г. от 11.00 часа в ПГРЕ „Г.С.Раковски“ – Бургас, се проведе семинар-

практикум „Планиране на урочната дейност по български език и литература“ с открит урок на тема 

„Прозата на Вазов” в ХI клас (урок за упражнение и затвърждаване на знанията по литература). 

Урокът бе изнесен от г-жа Гергана Красимирова Гошева– учител по български език и литература в 

ПГРЕ „Г.С.Раковски“ – гр. Бургас. Семинар- практикумът бе проведен във връзка с изпълнение на 

Годишния план на РУО – Бургас за учебната 2018-2019 г. в частта „Организационно и методическо 

осигуряване на дейността на директори, заместник-директори и учители чрез методическа подкрепа 

и квалификационна дейност” – „Методическа помощ на млади и новоназначени учители“ и 

на  личния  план на г-жа Венета Иванова – ст. експерт по БЕЛ в РУО-Бургас.  

 

 

 

Класът бе разделен на пет групи от по четири ученици, всяка от тях носеща името на герой 

от романа „Под игото“ на Иван Вазов. В рамките на един учебен час, за да проверят своите знания  

относно изучени произведения от творчеството на автора, учениците решаваха различни по 

трудност и вид задачи. За целта се използваха образователните платформи „Kahoot“ и “Learning. 

apps”- чрез мобилните си устройства групите получиха достъп до платформите и изпълняваха 

възложените задачи. 

 

   



Упражненията включваха въпроси със затворен отговор, игра на пъзел ( да свържат даден 

герой с негова реплика и/или характеристика), по един ученик от всеки отбор представи в рамките 

на минута образите на дадени герои, така че да бъдат разпознати от останалите членове в 

съответната група.  В края на часа се обяви отборното класиране и се определи победителят. Ученик 

от отбора победител игра „Стани богат“ (въпроси, степенувани по трудност, носещи определен брой 

точки на даден отбор). 

 
 

 

 
 

 

На открития урок присъстваха 12 учители от област Бургас, включени в Работно ателие 

„Подкрепа за младия учител“, учители по български език и литература, преподаващи в ПГРЕ 

„Г.С.Раковски“-Бургас, както и ученици от други класове с изявен интерес по конкретния предмет. 

В наблюдението се включи зам. - директорът по учебната дейност на ПГРЕ „Г.С.Раковски“– г-жа 

Неди Абрашева. 

 


