
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www. unextyou.com 

UNEX Култивиране на устното изразяване 

   
Заглавие: Бъди учителят 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] 
отразява вижданията само на автора и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било 
използване на съдържащата се в нея информация. № на проекта: 2019-1-BG01-KA201-062549 

https://www.facebook.com/UNEX-T-YOU-102628145037262 
 

https://www.facebook.com/UNEX-T-YOU-102628145037262


 
Заглавие: Бъди учителят 

Ключови думи: #говорене, #устно изразяване 

Продължителност: 15-20 мин. на урок, в зависимост от темата на урока 

Описание: 

Много често се случва ученик да каже „Ако аз бях учителят щях да...“. Ето това 
упражнение може да даде възможност на учениците да влязат в ролята на учителя и да 
бъдат преподаватели дори и за малко.  

Чрез упражнението учениците ще имат възможност да преподават на своите 
съученици, предварително подготвена тема от учебния материал.  

Цели: 

1. Развиване на умения за представяне пред публика/ класът/; 
2. Упражняване на говорене с правилна дикция;  
3. Усвояване на умения за задържане на вниманието на учениците; 

Дейности: 

• Преди урока 
Учителят е разпределил отделни уроци или теми от учебния материал между 
учениците. По определен график учениците следва да се подготвят по темата 
преди деня на представянето им; 
 

• Основни дейности по време на урока 
1- В началото на часа, ученикът, който ще бъде преподавател поздравява 

класа и започва да води урока си според предварително подготвен план. 
2- Следва логичната последователност на преподаване, като самостоятелно 

взема решения, относно хода на урока; 
3- По време на урока е подпомаган от главния преподавател, следвайки 

неговите съвети; 
4- „Стажант преподавателят“, по свое усмотрение, използва нагледни 

материали- бяла дъска, видео и/или музикални клипове, нагледни 
материали; 

5- Учениците следва да вземат активно участие и да изпълняват поръченията 
на Стажант-преподавателя; 

 
• Обратна връзка - След края на урочната сесия се провежда дискусия 

между учениците- стажант- преподавателя и Учителя. 
 



 
Препоръки към учителите  

 Подготовката на уроците преди реалното преподаване е изключително важно. 
Преподовотелят трябва да стимулира, насърчава и подпомага учениците. По време на 
уроците трябва да указва съдействие при необходимост. 

Необходими материали  

• Технически средства като бяла дъска, аудио и видео материали; 
• Други материали в зависимост от темата на урока. 

Обратна връзка  

• Упражнението беше ли полезно за учениците? 
• Какво е било интеесно за стажант-преподавателите? Какво ги е затруднило? 
• Учениците участваха ли активно? 


