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Abstract: Quality education is reduced not only to the acquisition of knowledge, but also to the develop-
ment of the individual, creates conditions for the manifestation of his creative and individual abilities for good 
social realization.

Summary lessons are difficult and annoying for students, and the competitive element is a favorite activi-
ty for children. That is why the teachers of Bulgarian language and literature at the First Primary School „St. St. 
Cyril and Methodius“ in the town of Gotse Delchev, we decided that we could turn boring lessons into a com-
petition“ Do you know Bulgarian and do you know literature?“. Long-term observations show that the competi-
tion motivates students to present themselves with dignity not only to their teachers and classmates, but also 
to parents and other audiences. The magic of the competition captivates them and imperceptibly leads to the 
accumulation of lasting knowledge and practical skills to deal with learning content in an informal environment.

The competition develops students’ curiosity and analytical thinking, makes them more responsible, builds 
their mental resilience and perseverance, shows their strengths and weaknesses, teaches them to maintain self-
control, control their emotions, improve, create skills for communication and work in a team in solving various 
tasks. Competitive spirit helps to turn the lesson from hardship into an attractive form of training for adolescents.

Keywords: competition, competencies in Bulgarian language and literature, creative abilities, motivation for 
learning.

Качественото образование се свежда не само до усвояване на знания, но и до развитие на личност-
та, създава условия за изява на нейните творчески и индивидуални способности с цел добра социална 
реализация.

Уроците за обобщение са трудни и досадни за учащите, а състезателният елемент е любимо занима-
ние за децата. Затова учителите по български език и литература в Първо основно училище „Св. Св. Кирил 
и Методий“ в град Гоце Делчев решихме, че можем да превърнем скучните уроци в състезание „Знаете 
ли български език и познавате ли литературата?“. Многогодишните наблюдения показват, че надпрева-
рата мотивира учениците да се представят достойно не само пред учителите и съучениците си, но и пред 
родители и друга публика. Магията на състезанието ги увлича и неусетно води до натрупване на трайни 
знания и практически умения да се справят с учебното съдържание в неформална среда. 

Състезанието развива любознателността и аналитичното мислене на учениците, прави ги по-отговор-
ни, изгражда психическата им устойчивост и упоритост, показва силните и слабите им страни, учи ги да 
запазват самообладание, да владеят емоциите си, да се усъвършенстват, създава умения за общуване и 
работа в екип при решаването на различни задачи. Състезателният дух спомага за превръщане на учеб-
ния час от тегоба в привлекателна форма за обучение на подрастващите.

I . Кратко въведение
Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Гоце Делчев има 35-годишна традиция от-

носно използването на състезанието в обучителния процес по български език и литература. Първоначал-
но този вид за проверка и затвърждаване на знанията се използваше при обобщителните уроци, но в по-
следствие състезанието се обособи като неразделна част от честванията по случай патронния празник на 
училището в навечерието на най-българския празник – 24 май.
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Методика на обучението

Наблюденията показват, че състезанието дава възможност да се повиши качеството на обучението, 
подобряват се образователните резултати на учениците и тяхната удовлетвореност от учебния процес, 
стимулира се активното учене, критичното мислене и креативността им. Придобивайки самочувствие на 
знаещи, учениците смело се включват и в множество извънучилищни състезания, конкурси и олимпиади.

Състезанието дава възможност на учащите да сверят своите възможности с тези на другите и когато 
не успеят да победят, се мотивират следващия път да бъдат по-подготвени. Победителите се превръщат 
в модел за подражание и събуждат интереса и на останалите в групата към същия успех. 

II . Цели и задачи:
Чрез участията в състезания учениците:
1. Да затвърдят знанията и уменията си за изученото по български език и литература.
2. Да усъвършенстват уменията си за прилагане на практика на правописните, граматичните и пун-

ктуационните правила.
3. Да си припомнят изучените литературни текстове и прилагат знанията при новосъздадени ситу-

ации.
4. Да придобият самочувствие на знаещи и можещи.
5. Да се превърнат в активна страна в процеса на обучение и да се подготвят да решават предизви-

кателства от реалния живот.

III . Подготовка за състезанието .
Учителят по български език и литература оповестява пред учениците предстоящото състезание. Обяс-

нява каква е неговата цел, какви задачи включва и какви резултати се очакват. От всяка паралелка учени-
ците сами излъчват участници за състезанието.

Определя се жури от учители или по-големи ученици, които подготвят задачите за отделните кръго-
ве на състезанието. 

Често провеждаме състезанието извън класната стая – читалищната библиотека, Дома на културата, 
фоайе на хотел и др. Това мотивира участниците за по-добро представяне. Публиката е не само от учени-
ци, но и учители, които са преподавали на участниците в началния етап на образование, техни настоящи 
учители, класните им ръководители, родители и други гости.

В този доклад ще приложим как протече състезанието „Знаете ли български език и познавате ли бъл-
гарската литература?“ в шести клас.

IV . Реализация на състезанието
Определените отбори и журито заемат своето място, тегли се жребий и се определя редът за учас-

тие. Журито съобщава регламента, областите, в които ще се състезават участниците и критериите за оце-
няване. В Таблица 1 е дадено съответствието на кръговете с учебното съдържание и очаквани резултати. 

Таблица 1. Съответствие на кръговете с учебно съдържание и очаквани резултати
Кръг от състеза-

нието Раздел Очаквани компетентности

Първи кръг

Правопис
Открийте думите с правопис-

ни грешки и обяснете наруше-
ните правила.

Да се познават и обясняват правописните особености 
при посочените примери.

Втори кръг

Пунктуация
В кои изречения откривате 

пунктуационни грешки? Обо-
сновете се.

Да се владее пунктуацията на българското изречение 
– откриване на пунктуационните нарушения и обо-

сноваване за необходимото редактиране.

Трети кръг

Членуване
В кой ред Е / НЕ е допусна-

та грешка при членуването? 
Обосновете се.

Умения за членуване на имената от м. р. в ед. число 
и на съществителните имена от ж. р., завършващи на 

-т и -щ.

Четвърти кръг Познавате ли литературните 
текстове?

Разпознаване на художествен текст и тълкуване на 
литературен проблем.
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Пети кръг Мис литературно царство Разпознаване на литературен герой и посочване на 
нравствени ценности, които въплъщава.

Следват едно след друго първите три кръга от състезанието, оценяването на отговорите.
Между третия и четвъртия кръг обикновено включваме драматизация на изучаван текст от предвари-

телно подготвени ученици, с която се цели формиране на емоционално-оценъчно отношение към геро-
ите и ситуациите в литературната творба. Ролевата игра е чудесен начин децата да изразят собственото 
си отношение към определен проблем. Освен това методът помага на учениците да осмислят задълбоче-
но литературния текст, чувствата, които вълнуват героите, да усетят осезаемо авторовото послание. Теа-
търът спомага за формиране на умения за адекватна реакция в определена ситуация, за задълбочено ос-
мисляне поведението на героите. Съчетанието на състезанието и драматизацията определено помага за 
затвърждаване на знания и умения, които са необходими на учениците при сериозните изпити на НВО в 
7. и в 10. клас, а след това и на ДЗИ.

Следват последните два кръга от състезанието, класирането на отборите и награждаването.

Заключение
Прилагането на състезанието в учебния процес по български език и литература го превръща в при-

влекателна форма за обучение. То дава добри резултати не само за състезателите, но се превръща в сво-
еобразен урок и за публиката – неучастващите ученици, родителите, гостите. Повечето от присъстващите 
си припомнят позабравени правила и художествени текстове или научават нещо полезно. 

Когато учениците виждат практическата значимост на всяка придобита компетентност, се мотивират 
да участват в подобни изяви, създава у тях увереност за справяне, регулира емоциите им, провокира ги 
да търсят позитивни решения и в крайна сметка дава възможност за съгласуване на целите на учителя и 
на учениците.

От натрупания опит препоръчваме използването на състезанието в учебния процес като начин за 
формиране на комуникативни, граждански и обществени компетентности у подрастващите в съответ-
ствие с изискванията на модерното образование.


