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Отчет за дейността  

на ПК по география и икономика 

за учебната 2018/2019 година 
 

 

I.  Система за работа 

Обучението по география и икономика в МГ „Баба Тонка“ се 

осъществява от пети до дванадесети клас. За постигане целите на обучение 

се залага на взаимното уважение, взискателността и съпричастността на 

учениците. Освен традиционните методи в урочната дейност се използват: 

работа в малки групи, работа в екип, интерактивни техники, ролеви игри, 

презентации, дебати, есета, изработване на постери, разрешаване на 

проблемни въпроси. Благодарение оборудването на кабинета с компютър и 

телевизор могат да се използват съвременни образователни технологии в 

учебния процес. 

 

II.  Учебно-образователна дейност 

Учениците от IX д клас за темата „Световно стопанство“ подготвиха 

афиши, карикатури и слогани. За регионите Европа и Азия под надслов 

„Пътуване без багаж“ представиха интересни факти за страни.  

Ж. Щерева 

 

На 14.02.2019 г. ученици от Х д клас отбелязаха Деня на влажните 

зони под мотото „Влажните зони и устойчивото градско бъдеще“. Те 

запознаха съучениците си с ролята им за осигуряване на по-жизнена среда 

за живеене, благодарение множеството важни функции, които 

осъществяват. Разгледаха възможностите за популяризиране и поддържане 

на биологичното разнообразие на влажните зони. 

Ц. Бакалова 

 

На 29.03.2019 г. Матю Машков от X а запозна класа с проекта на 

Китай „Изкуствено слънце“. 

Ц. Бакалова 

 

С презентации на тема „Климатичните промени на Земята и 

причините, които ги пораждат“ бе отбелязан Международния ден на 

Земята в Х в клас. Те бяха посветени на старта на глобалната кампания за 

повишаване на знанията по въпросите на околната среда и климата за 

периода до 22.04.2020 година. 

Ц. Бакалова 

 

На 17.04.2019 г. Матю Машков от X а клас представи своя проект за 

новостите в жп транспорта. Разкри пред съучениците си принципите на 

действие при влаковете на магнитна възглавница. 

Ц. Бакалова 
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На 29.05.2019 г., два отбора от деветите /а и б/ класове участваха в 

състезание „Какво знаем за континентите“. Първи се класира отборът на ІХ 

б клас. Отборите се оценяваха от жури в състав: Виктор Чорбаджиев и 

Веселин Събев от XII а клас. 

Ц. Бакалова  
 

 На 19.06.2018 г. се състоя интегриран урок между английски език и 

география с X а и Х б клас. Учениците показаха своите умения за 

представяне на характеристика на страни от различни географски региони 

на български и английски език. 

Ц. Бакалова 

 

I.  Резултати 

 

За поредна учебна година се проведе общински и областен кръг на 

олимпиадата по география и икономика. Резултатите от областния кръг са 

следните: 

 

Първо  място – Стефан Милков, VI а клас 

Трето място – Слав Монев, IX б клас 

Първо място – Теодор Недев, XI а клас 

Трето място – Веселин Събев, XII а клас 

 

Ученикът Теодор Недев се класира за Националния кръг на 

олимпиадата по география и икономика. Тя се проведе на 13 – 14.04.2019 г. 

в град Видин. Теодор Недев получи грамота за участие. 

 

II.  Извънкласна дейност 

 

 През изминалата учебна година бе създадена група за индивидуална 

работа, включена в Националната програма „Ученически олимпиади и 

състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за 

участие в ученически олимпиади“. Ученикът Теодор Недев от XI а клас, 

участник в тази група, се класира за Националния кръг на олимпиадата в 

град Видин през месец април. 

Ц. Бакалова 

 

III.  Професионално-квалификационна дейност: 

 

Създаване на учебно съдържание с добавена реалност /AR/ с 

помощта на онлайн инструмент /18 – 19.02.2019 г./ – един кредит; 

 

Вътрешноинституционална квалификация: „В царството на 

зелениката“ /10 – 12.05.2019 г./; 
  
Цветана Бакалова – председател на ПК по География и икономика 
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