
ПРОФЕСИЯ
МЕТЕОРОЛОГ

дигитален проект

СУ “Димитър Маринов“, град Лом

Марияна Габровска, главен учител в начален етап



МГб

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Да се развият житейските и предприемачески умения на учениците като се
подпомогне професионалното им и личностно ориентиране още в начален
етап и се запознаят с професията на метеоролога в дигитална среда.



МГб

ЕТАПИ НА ПРОЕКТА

Мисия: Метеоролог - проектно-базирано обучение по програма Дизайн
шампиони на Red Paper Plane проведена в платформата Classroom

В периода от 13 до 16 април 2020 г. учениците научаваха нещо ново за
професията метеоролог. По екипи търсеха решение на това как прогнозата
може да помага на хората да живеят по-добре, да планират дните,
дейностите и облеклото си. Направиха си бадж, следяха промените на
времето и се опитвахме да го определят с дума, символ и цвят. Изработиха
колаж на времето и подготвиха прогноза за времето, която заснеха с помощта
на родителите си.



МГб

ЕТАПИ НА ПРОЕКТА

Създаване на видеоклипчета с прогнозата на времето

Учениците подготвиха прогноза на времето, която заснеха с помощта на
своите родители. Влязоха в ролята на метеоролози, които представят
времето.

Работата по Мисия: Метеоролог и създадените видеоклипове бяха
обединени във видеофилм.

Видеофилм в YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=dUHrBV5f1NE&ab_channel=NimhiBG


МГб

ЕТАПИ НА ПРОЕКТА

Участие в Арт конкурс за детско-
юношеска рисунка на НИМХ –
14.12.2020 г.

Отличени са четири от изпратените
седем рисунки.

Линк към публикация на НИМХ за
обявяване на резултатите от
конкурса

Линк към публикация на училището
за наградените ученици от арт
конкурса

https://www.nimhi.bg/?go=news&p=detail&newsId=11
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4222633344429715&id=210590315634058


МГб

ЕТАПИ НА ПРОЕКТА

Онлайн урок с НИМХ и представяне на видеофилм

На 1.03.2021 г. учениците от 3 „а“ клас на Иновативно Средно училище
„Димитър Маринов“ град Лом участваха в съвместен урок в
платформата ZOOM с представители на Националния институт по
метеорология и хидрология.

Публикация за урока от НИМХ

Публикация за урока от училището

https://www.facebook.com/NimhiBG/posts/195414025679664
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4447304215295959&id=210590315634058


МГб

ЕТАПИ НА ПРОЕКТА

Посещение в НИМХ на 21.06.2021 г. – добавената стойност на дигиталния проект

Публикация за посещението в НИМХ

https://www.facebook.com/NimhiBG/posts/260709452483454


МГб

МЕТОДИ И РЕШЕНИЯ

 Дизайн мислене

 Проектно-базирано обучение

 Дискусия

 Дебат

 “В обувките на ...” - за да се 
потопят  в професията чрез 
постери, видеа, дискусия, лични 
истории, ролева игра.

 Работа в екип

 Участие в конкурси

 “Брейнсторминг” - за да потърсят 
нови, много и смели идеи.

 Презентиране

 Създаване на приятелста



МГб

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

 Учениците създадоха и реализираха собствен проект-видеоклипче и
по този начин се превърнаха в истински метеоролози.

 Изградиха ключови житейски умения за справяне в трудна ситуация,
за вземане на решения и реализирането им като в реална
обстановка участваха в създаването на прогнозата на времето в
НИМХ.

 Стимулираха се да поемат отговорност и защитават своите идеи.

 Развиха своята креативност и умение за работа в екип.

 Представиха света по нов начин със собствени решения в своя
проект.



МГб

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

 Станаха по-отворени към новото и непознатото, готови са да
експериментират в разнообразни ситуации.

 Проявиха истинско желание за учене чрез правене и опитване на
различни варианти за решение.

 Добиха увереност в своите възможности и стремеж да се изявят като
участват и печелят в конкурси.

 Създадоха нови приятелства.

 Родителите се приобщиха в екипните дейности заедно със своите
деца.

 Запознаха се по интересен и атрактивен начин с професията и се
появи желание да я упражняват в бъдеще.



ДИГИТАЛНИЯТ ПРОЕКТ
„ПРОФЕСИЯ: МЕТЕОРОЛОГ“

Е РЕАЛИЗИРАН 2020-2021 ГОДИНА, 
КОГАТО УЧЕНИЦИТЕ СА БИЛИ
ВЪВ ВТОРИ И ТРЕТИ КЛАС.
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