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Примерен учебен план (обучение в реална среда) 

 

Времет

раене 

на 

дейнос

тта  

Изискване за 

знания/умени

я  

Дейности на 

преподавателя 

Дейности на обучаемите  Изискване за 

материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-

на работа, 

цялата група) 

Коментари 

10 мин.  Основни 

граматически 

времена 

Умения за 

боравене и 

описание на 

факти   

Добри 

лексикални 

познания 

П. раздава текста за 

упражнението за четене с 

разбиране   

О. четат текста Компютър и 

мултимедия/ 

Мобилни 

устройства 

(смартфони; 

таблети; 

компютри) 

Първо 

индивидуално, 

после в малки 

групи  

Ако обучаемите не разбират 

текста, преподавателят може да 

им позволои да използват 

речници (хартиени или онлайн)  

40 мин.  П. раздава 4-те упражнения 

на обучаемите  

О. правят 4-те упражнения Хартия и пособия 

за писане 

Индивидуална 

работа 

 

10 мин.  П. слуша отговорите на 

обучаемите и модерира 

дискусиите 

О. споделят своите отговори с 

цялата група и участват в 

дискусия  

N/a Цялата група П. се грижи дискусията да тече 

гладко.   
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Времет

раене 

на 

дейнос

тта  

Изискване за 

знания/умени

я  

Дейности на 

преподавателя 

Дейности на обучаемите  Изискване за 

материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-

на работа, 

цялата група) 

Коментари 

10 мин.  П. раздава верните отговори 

на упраженията  

О. си проверяват отговорите 

взаимно  

N/a Работа по 

двойки 

 

 

10 мин.   П. обобщава урока О. дават обратна връзка на 

преподавателя и споделят коя 

част от урока най им е / не им 

е допаднала  

N/A Цялата група  

 

Примерен учебен план (дистанционно обучение/онлайн) 

 

Времет

раене 

на 

дейнос

тта  

Изискване за 

знания/умени

я  

Дейности на 

преподавателя 

Дейности на обучаемите  Изискване за 

материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-

на работа, 

цялата група) 

Коментари 
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Времет

раене 

на 

дейнос

тта  

Изискване за 

знания/умени

я  

Дейности на 

преподавателя 

Дейности на обучаемите  Изискване за 

материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-

на работа, 

цялата група) 

Коментари 

Преди 

урока  

Основни 

граматически 

времена 

Умения за 

боравене и 

описание на 

факти   

Добри 

лексикални 

познания 

П. кани обучаемите да се 

присъединят към виртуалната 

класна стая Wiki (чрез имайл 

или код) и се уверява, че 

всеки е влязъл успешно в 

системата и е готов да 

започне работа по задачите  

О. си правят акаунти в 

системата  

Компютър; 

Мобилни 

устройства 

(смартфони; 

таблети; 

компютри); 

Интернет 

Индивидуална 

работа 

 

50 мин.  П. моли обучаемите да отидат 

на страницата, „Текст за 

четене с разбиране“, да 

прочетат текста и да направят 

4-те упражнения.  

През цялото време П. следи 

за гладкото протичане на 

дейностите и е в готовност да 

отговаря на въпроси и да 

оказва съдействие при 

О. четат текста и отговарят на 

въпросите  

 

Компютър; 

Мобилни 

устройства 

(смартфони; 

таблети; 

компютри); 

Интернет 

Индивидуална 

работа 

Ако обучаемите не разбират 

текста, преподавателят може да 

им позволои да използват 

речници (хартиени или онлайн) 
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Времет

раене 

на 

дейнос

тта  

Изискване за 

знания/умени

я  

Дейности на 

преподавателя 

Дейности на обучаемите  Изискване за 

материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-

на работа, 

цялата група) 

Коментари 

необходимост  

5 - 10 

мин. 

 П. чака обучаемите да качат 

своите файлове в класната 

стая  

Обучаемите качват своите 

файлове в класната стая 

Компютър; 

Мобилни 

устройства 

(смартфони; 

таблети; 

компютри); 

Интернет 

Индивидуална 

работа 

 

15 мин.   П. обобщава урока в секцията 

за дискусии и моли 

обучаемите да изразят своите 

мисли относно урока 

О. дават обратна връзка на 

преподавателя и споделят коя 

част от урока най им е / не им 

е допаднала 

Компютър; 

Мобилни 

устройства 

(смартфони; 

таблети; 

компютри); 

Интернет 

Цялата група  
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