
 

 

О Т Ч Е Т 

 

на предметната комисия по география и икономика 

за учебната 2019-2020 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 и взискателността 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, решаване на казуси. Благодарение оборудването на кабинета с 

компютър и телевизор могат да се използват съвременни образователни 

технологии в учебния процес. От 16.03.2020 г. учениците преминаха в 

дистанционна форма на обучение чрез електронната платформа Teаms. 

 

 II. Учебно-образователна дейност 

  

  Учениците от V-те класове работиха и представиха своите проекти: 

„Природни зони“ и „Антарктида“. 

           Ж. Щерева 

 Във връзка с изучаването на отраслите от третичния сектор на 

стопанството, учениците от IX-те класове представиха презентации на тема 

финанси. 

           Ж. Щерева 

 През месец януари учениците от X и XI класове подготвиха туристически 

маршрути за пътешествия в избрани части от България. За целта те направиха 

проучвания за природни и туристически ресурси в избраните дестинации. 

           Ц. Бакалова 

 В края на раздела „Природна среда на България“ учениците от X и XI 

класове след извършена проучвателна работа, подготвиха характеристика на 

защитени природни обекти /национални паркове, природни паркове, резервати/. 

           Ц. Бакалова 

 В началото на месец февруари ученици от Х д клас отбелязаха Деня на 

влажните зони под мотото „Влажните зони и биоразнообразието“. 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 

  



 

 Световният ден на Земята през 2020 година е по-специален, защото се 

чества за петдесети път. Тази година темата на празника е „Действия срещу 

измененията на климата – огромното предизвикателство на нашето време“. В 

тази връзка учениците от X и XI класове работиха по проект: Планетата е на 

предела на възможностите си. Какво може да направи всеки от нас?  

Направените от тях проучвания доведоха до споделянето на оригинални идеи за  

алтернативни енергоизточници, компостиране, за интелигентно пазаруване, за да 

се сведат до минимум отпадъците. 

           Ц. Бакалов 

 През месец юни учениците от IX б клас, показаха  своите умения за 

представяне на характеристики на страни от различни географски региони на 

света. 

           Ц. Бакалова 

  На 26.06. в IX б  се проведе състезание „Игрите на географията“ в Teams. 

           Ц. Бакалова 

 

 III. 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, VII а клас 

   Преподавател: С. Русева 

Първо място – Константин Георгиев, IX а клас 

   Преподавател: Ж. Щерева 

Първо място – Теодор Недев, XII а клас 

   Преподавател: Ц. Бакалова 

 

  Учениците се класираха за Националния кръг на олимпиадата по 

география и икономика. Тя се проведе на 29.06.2020 г. в град Русе. 

 София Енчева от XII д клас участва в заключителния кръг/14.12.2019г./ на 

ученическия географски конкурс „Пространство и време“, организиран от 

Историческия факултет на ВТУ и получи отличен резултат. 
 

 IV. 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 XII а клас, участник в тази група, се 

класира за Националния кръг на олимпиадата в град В  град Русе през месец юни. 

           Ц. Бакалова 

 



V. Професионално-квалификационна дейност: 

Обучение за работа с пликери. 

Обучение за работа в Teаms . 

Обучение за работа с бележници на ученици в One Note и Teams. 
 

  

        Изготвил: 

30.06.2020 г.           /Цветана Бакалова/ 

 
         


