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Abstract: The purpose of the present study is to trace and analyze the geographic content of the world in the 9th 

grade and specifically the section "Population and Settlements" and to present a model of organization and 

methodology of empirical pedagogical research by interpreting some didactical aspects in the application of 

interactive methods and techniques.The new realities, which are laid down in the Law on Pre-school and School 

Education, are as basic principles and objectives: orientation towards the interest and the motivation of the child 

and the student, the age and social changes in his life, as well as the ability to apply the acquired skills in 

practice; innovation and efficiency in pedagogical practices and the organization of the learning process based on 

scientific substantiation and prognosis of innovation outcomes; acquiring competencies for applying the 

principles of sustainable development; acquiring skills to understand global processes, trends and their 

interrelations; the formation of tolerance and respect for the ethnic, national, cultural, linguistic and religious 

identities of every citizen to whom education must respond  adequately.Putting learners in the center of the 

learning process requires the development of effective methods and forms of teaching and learning such as 

interactive learning methods and techniques. How and how they are reproduced in the study of Geography of the 

World is the subject of the research study in this report. 
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Целта на настоящото изследване е да се представи организацията и методиката 

на емпирично педагогическо изследване по география и икономика в девети клас при 

раздел „Население и селища―. 

Предмет на изследването е апробиране на  модел за изучаване на тематичната 

единица „Брой, гъстота и движение на населението― в девети клас по география и 

икономика - урок за нови знания, чрез използване на различни интерактивни методи и 

техники. При апробиране на модела участват ученици от 9 а клас (хуманитарен 

профил) на СУ „Васил Левски―, гр. Дулово. 

Анализът на съдържанието на курса на обучение в девети клас включва 29 теми, 

отнесени в 5 ядра /всички включени в ДОИ без ядро география на България – първо 

равнище /задължителна подготовка/ и 14 теми, отнесени в 5 ядра – второ равнище 

/профилирана подготовка/ и съответстващите им стандарти на учебната програма.  

В IX клас се изучава курс по обща география с преобладаване на 

общественогеографското познание. В V, VI и VII клас учениците са изучавали Земята 

като планета и нейния природен облик, а също география на континентите. Това 

осигурява добра емпирична база за успешно изучаване на курса в IX клас, като 

предишните знания се обобщават, разширяват и задълбочават. По този начин чрез 

новите знания се стига до ново, по-високо научно равнище.  Крайният резултат 

включва както теоретични (теории, закономерности, принципи, основни понятия) така 

и методически (способи за дейност) знания и умения.  Главната цел е да се продължи 

формирането на географската култура на учениците чрез изучаването на природната 

структура на Земята, природноресурсния потенциал, политическата и социално-

икономическата организация на обществото, населението, селищата, стопанството, 
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главните географски региони в света и страни в тях. По-конкретно целта на курса се 

определя като разкриване на многообразието в света, съпътствано с остри проблеми и 

противоречия. [Дерменджиева, С. и др., 2012]. 

Целенасоченият анализ на основните теми, понятия и категории свързани със 

социално-икономическата организация на общество, населението и селищата може да 

се осъществи чрез обстоен преглед на действащите учебни програми и ДОИ.  

Разглеждането на раздел „Население и селища― и възможността за използване на 

различни интерактивни методи и техники може да се проследи  чрез темата за „Брой, 

гъстота и движение на населението― в девети клас. 

При проведеното изследователско проучване в настоящия доклад са 

анализирани учебниците  и учебните комплекти, които ще се използват в системата на 

училищното образование за учебната 2017/2018 година. 

Темата на настоящата разработка в учебника по география и икономика в девети 

клас (задължителна подготовка) с автори Ст. Карастоянов и колектив на изд. Анубис се 

разглежда във трети раздел „География на населението и селищата― в хоризонтална 

посока като 6 тематични уроци: Брой и движение на населението в света. Структура на 

населението. География на селищата. Урбанизация. Демографски проблем и 

демографска политика. Демографски различия в света (обобщение) - Проверете какво 

знаете и можете (тематичен контрол).  

В учебника с автори Р. Пенин и колектив на изд. Булвест 2000 (задължителна 

подготовка) темата се разглежда във втори раздел „Социално-икономическа география― 

подраздел „Население и селища― в хоризонтална посока като 5 тематични уроци: Брой, 

гъстота и движение на населението. Видове структури на населението. Анализ на 

полово-възрастова пирамида (урок за практическа работа). Възникване, формиране и 

развитие на селищата. Населението-производител и потребител на материални и 

духовни блага (обобщение). 

В учебника с автори Р. Пенин и колектив на изд. Булвест 2000 (профилирана 

подготовка) темата се разглежда в хоризонтална посока като 6 тематични уроци: 

Основни типове възпроизводство на населението. Миграции на населението. Типология 

на селищата. Съвременният град. Урбанизация. Съвременни урбанизационни процеси в 

света. Електорална география (институции, партии, избори). 

В учебника с автори Р. Гайтанджиева и  колектив на изд.„Д-р Иван Богоров‖ 

ЕООД (задължителна подготовка) темата се разглежда във втори раздел „География на 

населението и селищата на Земята. Политическа организация на обществото―. В 

хоризонтална посока като 10 тематични единици: Брой и разпределение на 

населението. Динамика (движение) на населението. Структура на населението. Селища. 

Урбанизацията – феномен на съвременното общество. Държавата като основна форма 

на политическа организация на обществото. Формиране и развитие на политическата 

карта на света. Ние работим с различни източници на информация за населението, 

селищата и политическата организация на общестовото. Население, селища и 

политическа организация на обществото (обобщение). Тематичен контрол. 

В учебника с автори Н. Димов и колектив (задължителна подготовка) на изд. 

„Просвета-София‖ АД темата се разглежда в трети дял „Земята- планета на хората― . В 

хоризонтална посока като 7 тематични единици и 1 тематичен тест. Населението на 

планетата - Брой, движение и структура. Демографските различия в света. Демографски 

проблем и демографска политика. Четене и анализиране на полово-възрастова 

пирамида. - Изработване на кръгова диаграма. Селищата – феномените на човешките 

цивилизации. Урбанизация. География на населението и селищата (обобщение). Тест 2. 

Земята – планета на хората.  

Разгледаната тематика е добре структурирана в различните учебници чрез 

текстови и извънтекстови компоненти: основен текст; допълнителен текст – разширява 

теоретичните знания, засилва интереса на учениците при мотивиране  на темата с 

любопитни знания и рубрики (Вашето мнение; Вашето решение – География и 

икономика Р. Гайтанджиева и  колектив на изд.„Д-р Иван Богоров‖ ЕООД 
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(задължителна подготовка); пояснителен текст. Апаратът за организиране на 

усвояването е структуриран чрез въпроси и задачи на три равнища. Задължителен 

компонент е водещият въпрос (проблемен въпрос) – основна, водеща идея. 

Методиката и организацията на емпиричното педагогическо изследване се 

осъществява чрез конкретната урочната дейност на тема― Брой, гъстота и движение на 

населението (урок за нови знания, с използване на интерактивни методи и техники). 

При апробиране на модела участват ученици от 9 а клас (хуманитарен профил) на СУ 

„Васил Левски―, гр. Дулово. Целевата част на технологията в настоящото изследване е 

съобразена с ядрото на целите на географското образование.  

І. Образователни стандарти: 

Ядро 2: География на населението и селищата  

Стандарт 1:  

Обяснява геодемографските характеристики на населението в света  

Очаквани резултати:  

1. Знае основните показатели, характеризиращи движението на населението 

и обяснява териториалните им различия;  

2. Разкрива връзката между демографските показатели и социално-

икономическото развитие;  

3. Коментира тенденциите и динамиката на демографските показатели на 

различни страни и формулира изводи.  

Стандарт 2:  

1. Изразява отношение към демографския проблем и аргументира начините 

за неговото решаване; 

2. Обяснява причините за възникването на демографския проблем;  

3. Разграничава различните аспекти на демографския проблем и 

териториалното им проявление;  

4. Анализира графични материали, представящи полово-възрастовата 

структура на населението;  

5. Дискутира демографската политика в страните с различно икономическо 

развитие;  

6. Доказва връзката между демографския проблем и други глобални 

проблеми на човечеството.  

Стандарт 3:  

1. Сравнява демографската ситуация в различните части на света; 

2. Съпоставя демографски показатели на различни страни;  

3. Анализира статистически и графични материали и формулира проблеми;  

4. Доказва връзката между демографския взрив и други глобални проблеми 

на човечеството.  

Ключови думи: брой на населението; средна гъстота; естествен прираст; 

раждаемост; смъртност; детска смъртност; миграции (външни, вътрешни, стихийни, 

организирани, постоянни, временни); демографска политика; миграционна политика; 

селищна политика; демографски ресурси; демографски проблем. 

Контекст, дейности и методи: работи с различни източници на информация 

(графики, документи, таблици); работи със статистически материали; работи с 

документи и извежда тенденции; характеризира основните показатели на населението и 

ги сравнява във времето и пространството; обяснява териториалните различия в 

разпространението му; прави умозаключения за влиянието на различните фактори 

върху движението на населениет; изказва и аргументира мнение за демографските 

проблеми и политиката в различни части на света; коментира бъдещото демографско 

развитие на света и демографската политика; анализира източници на информация. 

Дейностите се представят чрез предварителна екипна работа за изготвяне и 

представяне на мултимедийна презентация и постери, работа с работни листи, 

съставяне на план на урока, умения за прилагане на интерактивни техники. 

Интерактивна техника чрез игра: „Моите мисли‖ е свързана с решаване на ситуации с 
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обоснованост - изводите да произтичат от резултатите 

обективност - резултатите да са реално извършени 
дейност 

научност - правилно формулира проблем, 
задачи,обяснения;взаимовръзки 

пълнота - наличие на всички изисквани компоненти 

структура -  подреждане на всички компоненти 
последователно и правилно  

проблемен характер за анализ, оценка, използване на наличните знания и житейски 

опит и мотивиране на становище.  

Учениците използват разнообразни източници на информация, компютърни 

технологии, презентационни модели, което ги прави интересни и ефективни.  

Основните форми на съвместна дейност на учителя и учениците в процеса на 

обучение в приложения модел са индивидуална (работа в работен лист); групова 

(решаване на казус); екипна (подготовка на тематични слайдове, рубрики) и 

общокласна форма. Чрез използването им  се достига до успешна комуникация в 

процеса на обучение между учителя и учениците и между отделните ученици. 
 

                                                         Фиг.1 

 
Уменията на учениците се оценяват чрез основни показатели за оценка : структура, 

пълнота, научност, обективност и обоснованост. 

 

                                                                                                Фиг.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В проведеното изследване 

учениците от девети клас сформираха 5 екипа по 5 или 6 ученици (групиране и участие в даден 

екип по желание, разпределение на дейностите; подготвяне на тематични слайдове; Рубрика: 

Интересно, любопитно; Рубрика: Въпрос, на който търсим отговор. Избор на говорител, 

презентатор). Всеки екип представя презентация с обем 5 тематични слайда, темите са 

разпределени предварително, отговаря на поставените въпроси и задачи  и на въпроса в 

последния слайд, който е за общокласна работа. Работят и с подготвени работни листи със 

задачи и въпроси, както и място за оформяне на плана на урока. Урокът се проведе за време 

повече от един учебен час /40 мин./, а именно 60 мин. Работните листи бяха попълнени от 

всички ученици, решиха и отговориха на всички въпроси. Учениците с огромно удоволствие 

пожелаха всички уроци да се провеждат с помощта на работни листи, а не чрез къси или твърде 

дълги планове и възможността да се подготвят електронни работни листи за всяка урочна 

единица.  

учебно съдържание 

Брой,гъстота и движение 
на населението 

методи и форми 

-работен лист 

-тематични слайдове 

-рубрики 

-казуси 

-мозъчна атака 

-екипна форма на 
работа 

-анкета 

-тест 
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Учениците бяха оценени чрез съответните пет показатели за оценка и съответните 

критерии с помощта на степенна скала и съответна количествена оценка за практическата 

работа и работата в екип.(в Приложение) 

Заключителният тест на хартиен носител се проведе в урока за тематичен контрол. 

Задачите са от трите типа: задачи с избираем отговор; 1 задача за съотнясане; 1 за допълване, 

попълване на таблица; 3 задачи с отворени отговори; 1 практическа задача. 

Учениците се справиха на много добро ниво, няма нерешени задачи и не са отбелязани 

слаби резултати.  

Интерактивните методи на обучение като начини за съвместна когнитивна дейност на 

учениците, в която те си взаимодействат, обменят информация, моделират ситуация, оценяват 

своите действия и поведение, работят в реална творческа атмосфера на съвместно обучение и 

търсене на решение чрез сътрудничество, творчество и пътища за решаване на глобалните 

проблеми на съвременния свят – демографските проблеми в различните региони на света и в 

България; продоволствения проблем; високата безработица и различните заболявания, за които 

няма лечение; несигурността за живота на хората в различните части на света в условия на 

съвременни терористични заплахи. Учениците се включват в различна учебна дейност, което 

осигурява качествено изучаване на географското учебно съдържание. Учебният процес се 

структурира около потребностите на ученика и социалната същност на познанието, което 

осигурява творческо реализиране на способностите на всеки ученик, свободно общуване и 

взаимодействие при усвояване на знания, формиране на умения и компетентности.  
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Приложение 1 

Ход на урока 

 
Клас 9 

Тематична цялост  1 час. 

Цели на урока Да знаят:  

- брой на населението; 

- териториално разпределение (гъстота); 

- движение на населението; 

 - демографски проблеми. 

Да могат да: 

характеризират броя, обясняват териториалното разпределение, движение на 

населението, изразяват мнение, оценяват; 

работят с различни източници на информация – илюстрации от слайдове, схеми, 

диаграми; 

наблюдават, характеризират и сравняват; 

участват в дискусия; 

изразяват  собственно мнение и позиция;  

работят  в екип. 

Междупредметни връзки география и икономика – 5, 6,7,8  клас , история и цивилизации, литература. 

Основни понятия движение на населението (естествен и механичен прираст, миграция); структура 

на населението; човешки ресурси демографски проблем; демографски взрив; 

демографска политика; демографска ситуация. 

 

Модел на урока 

 

Времетраене 

Мотивационна фаза 10 мин. 

Фаза на изложение 25 мин. 

Фаза на затвърдяване 2 мин. 

Фаза на диагностициране 3мин. 

 

 

Микроструктура 

Мезоструктура 

Ход на урока и познавателни задачи Макроструктура 

Методи  Форми Средства 

І етап. - 10 мин. 

1.Въведение 

1а.Насочване 

вниманието на у- 

ците (1 мин) 

1б.Проверка на домашна 

работа 

(5 мин) 

 

 

 

 

1 в. Припомняне 

на 

проблематиката. 

(1 мин) 

 

 

 

 

 

 

1 г. Преход към новата 

тема и мотивиране  

Интерактивна техника 

1: 

Чрез игра:  

„Моите мисли” 

(3 мин) 

УГИ:Поздрав. Представяне на гостите. Проверка 

за отсъствия. 

Моля, пригответе за работа учебниците, 

атласите и тетрадките 

за работа в клас. 

Учениците представят информация за 

международни организации и регионални войни. 

(НАТО, ООН, ЕС, ОПЕК, регионални 

конфликти). 

Устно 5 ученика представят информация. 

Припомняне на изученото в предходния час.  

Миналия учебен час се запознахме с дейностите, 

целите, задачите на междун.организации – 

основна цел запазване на мира, сътрудничество, 

толерантност , борба с бедността и глада, 

здравеопазването и решаване на глобалните 

проблеми на човечеството. 

Чрез листчетата, на които е написано началото 

на мислите,  учениците по желание от всеки 

екип си теглят и завършват мисълта, което 

създава настроение и нагласа за участие. 

„Моите мисли‖ 

Да имаш брат/сестра е хубаво, защото …….. 

Не бих живял/а в чужбина, защото ….. 

Бих напуснал/а България, защото ……….., но 

бих се върнал/а, защото ………. 

Животът в чужда страна е ………………. 

Хубаво е по празниците цялото семейство да 

бъде заедно, защото ………………. 

Репроду

ктивен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игра 

 

 

 

 

 

 

Общокласна  

 

Индивидуале

н 

отговор на 

представител 

на групата 

 

 

 

учител 

 

 

 

 

Индивидуале

н 

отговор на 

представител 

на групата 

 

 

 

Учебник по 

география и 

икономика 

за 9 клас 

изд.Булвест 

ЗП 

Атлас по 

география и 

икономика 

за 9 клас 

Тетрадка за 

работа в клас 
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ІІ етап. – 25 мин 

Разглеждане на 

новия материал 

Проблемен въпрос: 

Как броя, гъстотата и 

движението на 

населението го 

характеризира като 

производител и 

потребител. 

2а.Обявяване на новата 

тема 

 

 

А. В тематичен план 

 

 

 

Б. В съдържателен план 

 

 

В. В технологичен план 

5 екипа по 5,6 ученици 

(групиране и участие в 

даден екип по желание, 

разпределение на 

дейносттите; 

подготвяне на тематични 

слайдове; 

рубрика: Интересно, 

любопитно; 

Рубрика: 

Въпрос, на който 

търсим отговор. 

Избор наговорител, 

презентатор).  

 

 

 

 

 

 

Класът записва плана на 

урока в работните листи 

на предвиденото място. 

 

 

 

 

Интерактивна техника 

2: 

Мозъчна атака 

(графичен организатор 

– «спрей-диаграма» 

1 зад. в Раб.лист 

Представете чрез спрей – 

диаграмма 

характеристиките на 

населението. 

2 зад. Как се променя 

броя на населението в 

света анализ на фиг.2; 

фиг.44; и табл.1 – изводи. 

3 зад. Изчислете Q за 

периода 2000-2011 , ако 

Sk –  6974 млн.д., а Sн – 

6067 млн.д 

Q = Sk – Sн 

Q2000-2011= 6974 млн.д-

6067 млн.д= 907 млн.д 

4 зад. Решаване на 

казус: 

Свободен текст от учителя. 

Предложените мисли са свързани с ежедневието 

на всички хора в различните страни в света. 

Този час ще се опитаме да отговорим на 

въпроса: Как броя, гъстотата и движението на 

населението го характеризира като производител 

и потребител. 

Брой, гъстота  и движение на населението 

Целта на днешния урок е да се запознаем със: 

Броя на световното население и неговите 

особеностите 

Териториално разпределение и гъстота – 

особености 

Движение на населението – естествено и 

механично 

Демографски процеси, демографска ситуация , 

демографска политика 

Дейностите ще представим чрез предварителна 

екипна работа за изготвяне и представяне на 

мултимедийна презентация и постери, работа с 

работни листи, съставяне на план на урока, 

умения за прилагане на интерактивни техники. 

Етапи: Последователност на дейностите и ред 

1. Всеки екип представя презентация с обем 5 

тематични слайда, темите са разпределени 

предварително, отговаря на поставените въпроси 

и задачи  и на въпроса в последния слайд, който 

е за общокласна работа. 

Работят и с подготвени работни листи със 

задачи и въпроси, както и място за оформяне на 

плана на урока. 

Записване на заглавието на урока. 

Брой, гъстота  и движение на населението 

Брой на световното население. – над 7 млрд.д 

Определение за население –съвкупност от хора, 

населяващи определена територия-континент, 

държава. 

Характеристики на населението – брой, гъстота, 

движение, структура. 

У: Абсолютното нарастване на населението за 

определен период се определяя с помощта на 

формула: 

Q = Sk – Sн , където Qпредставя абсолютното 

нарастване на бр. на населението, Sk – брой на 

населението в края на периода  Sн – брой на 

населението в началото на периода. 

Гъстотата и териториално разпределение  на 

населението. 

определение 

как се определя ср.гъстота 

ср.гъст.= бр.души/площ,кв.км. 

- 2010 г.- 51 д/кв.км 

2.3. фактори – ГП, природни, икономически, 

демографски, социални, исторически, 

екологични ( 5 зад. Съставете като 

«граф.организатор «Паяжина»). 

- Анализ на фиг.6 

 

 

3.Движение на населението. 

3.1. естественно движение (ЕП) 

- раждаемост, %о - определение 

-смъртност, %о - определение 

-детска смъртност, %о 

-данни за 2010 

- изчисляване на ЕП с данни за. (ЕП= Р-С) – 

определение 

- когато Р е по –висока от С, ЕП е положителен 

ІІ тип възпроизводство) , Когато Р е по-ниска от 

С , ЕП е 0 или отрицателен (І тип 

въпроизводство); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обяснит

елно- 

Илюстра

тивен 

 

 

 

 

 

Репрод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерак

тивна 

техника 

 

 

Общокласна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 екип 

презентира 

тем.слайдове 

2 екип 

презентира 

тем.слайдове 

3 екип 

презентира 

тем.слайдове 

Работа в 

работен лист  

 

 

4 екип 

презентира 

тем.слайдове 

Работа в 

работен лист 

5 екип 

презентира 

тем.слайдове 

Работа в 

работен лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

таблица и 

схема, 

фигура 
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Две мнения относно броя 

на населението. 

с.101 в учебника и в раб. 

Лист 

- отговор на двата 

въпроса (устно) 

5 зад. Съставете като 

«граф.организатор 

«Паяжина», факторите за 

разпределение на 

населението. 

6 зад. Запишете 

определението за 

раждаемост – брой на 

новородени за 1 година на 

1000 души от 

населението, измерва се в 

промили (%о). 

Посочете и факторите, 

определящи равнището 

на раждаемостта – 

демографски, социално-

икономически, 

религиозни и др.. 

7 зад. Запишете 

определението за 

смъртност – брой на 

умрелите за 1 година на 

1000 души от 

населението, измерва се в 

промили (%о). 

Посочете и факторите, 

определящи равнището 

на смъртността – 

демографски, социално-

икономически, войни, 

бедствия, бедност, 

здравна култура и др. 

Анализ на фиг. 3 

8 зад. Анализ на фиг.12 

видове миграции, 

попълнете в работните 

листи. 

Анализ фиг.46 

 

 

3.2. механично движение- механичен прираст - 

разлика между изселванията и заселванията; 

характеристики; причини; типове 

- ф.12 

Демографски проблем 

3.1.Същност 

Аспекти – несъответствие между равнището на 

социално-икономическото развитие на 

отделните страни и райони и характера на 

демографското им развитие. 

Демографска политика 

- определение.- система от мерки: 

законодателни, административни, 

икономически, пропагандни чрез които 

държавите се стремят да влияят върху 

нарастването и възпроизводството на 

населението. 

4.1. дем.взрив – антинаталистична дем. политика 

за ограничаване на раждаемостта (финансово 

стимулиране на семействата с  

малък брой деца; повишаване средната  възраст 

за встъпване в брак; намаляване на заплатата на 

родителя с повече от 1 или 2 деца; повишаване 

на здравната култура и др.) 

4.2. дем. криза – пронаталистична за 

насърчаване на раждаемостта. (признаването на 

времето за отглеждане на дете за трудов стаж; 

осигуряване на отпуск; финансиране; 

намаляване на данъци; и др;) 

9 зад. Запишете липсващите думи: 

Демографската политика е ………. 

с помощта на която се регулират демографските 

процеси в отделните страни на света. В 

развиващите се страни е насочена към 

………….. 

на раждаемостта, финансово стимулиране на 

семействата с …… 

малък брой деца,  ……………….. 

на образователното и културното равнище на 

населението, по-ускорено ……………….. . В 

развитите страни демографската политика е 

насочена към ………… 

на раждаемостта, ………………. 

на смъртността и ………………. 

на ………………… равнище на населението. 

(система от закони; задържане; минимален; 

повишаване ; икономическо развитие; 

стимулиране; ограничаване; повишаване; 

жизненото) 

 

 

 

 

Обяснит

елно- 

Илюстра

тивен 

 

Интерак

тивна 

техника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерак

тивна 

техника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обяснит

елно- 

Илюстра

тивен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

таблица и 

схема, 

фигура 

 

 

 

ІІІетап. (5 мин) 

Заключителна част 

Затвърдяване на 

знанията 

3а.Поставяне на 

въпроси и задачи 

за повторение, 

систематизиране, 

затвърдяване  

( може и за домашна 

работа) 

(3 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 казус: Ако Ви се даде възможност да изберете 

населено място за местоживеене,  къде бихте 

отишли? Избройте три причини в подкрепа на 

Вашия избор. 

2 казус: ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ 

НА ХХ ВЕК СЕ КОНСТАТИРА ЯВЛЕНИЕТО 

СЪЖИТЕЛСТВО БЕЗ БРАК. Расте 

относителният дял на извънбрачните раждания. 

 Какво е вашето мнение по този въпрос? С кои 

особености на етническата, религиозната, 

образователната структура и структурата на 

заетостта може да се обяснят тези 

тенденции? 

3 . Използване на интерактивна система за 

четене чрез отбелязване – INSERT. Текст за 

бежанците в света. 

Предоставя се текст, който учениците трябва да 

прочетат и да отбелязват в полето, като 

използват следните знаци: 

- ако текстът потвърждава нещата, които вече 

знаят; 

„-„ – ако има противоречие с информацията, 

която вече знаят 

Частичн

о- 

Търсещ 

 

Интерак

тивен 

метод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частичн

о-търсещ 

 

Общокласна  
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3б.Поставяне на 

домашна работа, 

оценяване . Указания за 

начина на изпълнение и 

представяне  (2 мин) 

„+‖ за нова информация 

„?‖  - ако желаят да разширят своите знания за 

конкретнинеща в текста. 

4. Вземане на решение чрез метода на 

икономизация. 

Съвременни масови премествания (миграции)от 

и в отделни континенти и страни. (приложен в 

работен лист) 

Проучване на мнението на деветокласниците от 

Вашето училище – „Ще емигрирате ли от 

България и защо? – Анкета  

( с ученици от  9а, 9б и 9 в клас). 

 

 

 

 

 

Интерак

тивен 

метод 

 

 

 

 

 

Общокласна  

 

 

 

 

 

ІV. Приключване на 

урока. 

Постижения. Оценяване. 

Слабости. Пропуски. Трудности. 

Оценка на работата на учениците в часа. 

Учителят обявява приключването на урока. 

   

 

 

Приложение 2 

 

(РАБОТЕН ЛИСТ СЪС ЗАДАЧИ И ВЪПРОСИ) 

Работен лист 

 

І. Игра „Моите мисли” :  

 Да имаш брат/сестра е хубаво, защото …….. 

 Не бих живял/а в чужбина, защото ….. 

 Бих напуснал/а България, защото ……….., но бих се върнал/а, защото ………. 

 Животът в чужда страна е ………………. 

 Хубаво е по празниците цялото семейство да бъде заедно, защото ………………. 

ІІ. Проблемен въпрос: Как броя, гъстотата и движението на населението го характеризира като производител и 

потребител. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

ІІІ. Заглавие на урока: ……………………………………………………………………… 

ІV. План на урока:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

V. Задачи: 

1 зад.  
Представете чрез спрей – диаграма характеристиките на населението. 
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2 зад. Как се променя броя на населението в света анализ на фиг.2; фиг.44; и табл.1 (уч. Р.Пенин изд.Булвест 2000 

/ЗП/)– изводи 

фиг.2……………………………………………………………………………………………………………………………… 

фиг.44…………………………………………………………………………………………… 

табл.1 ………………………………………………………………………………………………… . 

3 зад. Изчислете Q за периода 2000-2011 , ако Sk –  6974 млн.д., а Sн – 6067 млн.д 

Q = Sk – Sн 

……………………………………………………………………………………………………. 

4 зад. Решаване на казус:  

ве мнения относно броя на населението. (с.101 в учебника и в раб. лист). 

 

- отговор на двата въпроса (устно) 

 

5 зад. Съставете като «граф.организатор «Паяжина», факторите за разпределение на населението 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 зад. Запишете определението за раждаемост ………………………………………………………………………… 

Посочете и факторите, определящи равнището на раждаемостта – ………………………..………………………… 

7 зад. Запишете определението за смъртност – ………………………………………………………………………… 

Посочете и факторите, определящи равнището на смъртността – ……………………….. 

- Анализ на фиг. 3……………………………………………………………… 

8 зад. Анализ на фиг.12 видове миграции, попълнете в работните листи. 

 
 

 

фактори 
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Анализ фиг.46 

………………………………………………………………………………………………… . 
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9 зад. 

Запишете липсващите думи:  
Демографската политика е …………………………………………с помощта на която се регулират демографските 

процеси в отделните страни на света. В развиващите се страни е насочена към …………………………на 

раждаемостта, финансово стимулиране на семействата с ………………………….малък брой деца,  ………………..на 

образователното и културното равнище на населението, по-ускорено ……………….. . В развитите страни 

демографската политика е насочена към ……………………………. на раждаемостта, ………………. на смъртността 

и ………………………на ………………… равнище на населението. 

(система от закони; задържане; минимален; повишаване ; икономическо развитие; стимулиране; ограничаване; 

повишаване; жизненото) 

10 зад.  

1 казус: Ако Ви се даде възможност да изберете населено място за местоживеене,  къде бихте отишли? Избройте три 

причини в подкрепа на Вашия избор. 

1………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………… 

 2 казус: ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ХХ ВЕК СЕ КОНСТАТИРА ЯВЛЕНИЕТО СЪЖИТЕЛСТВО 

БЕЗ БРАК. Расте относителният дял на извънбрачните раждания. 

 Какво е вашето мнение по този въпрос? С кои особености на етническата, религиозната, образователната 

структура и структурата на заетостта може да се обяснят тези тенденции? 

1 ………………………………………………………………………………………………… . 

2………………………………………………………………………………………………… . 

3 . Използване на интерактивна система за четене чрез отбелязване – INSERT.  

Текст за бежанците в света. 

Предоставя се текст, който учениците трябва да прочетат и да отбелязват в полето, като използват следните знаци: 

 - ако текстът потвърждава нещата, които вече знаят; 

„-„ – ако има противоречие с информацията, която вече знаят 

„+‖ за нова информация 

„?‖  - ако желаят да разширят своите знания за конкретнинеща в текста. 

 

текст  ако текстът 

потвърждава нещата, 

които вече знаят 

„-„ – ако има 

противоречие с 

информацията, която 

вече знаят 

 

„+‖ за нова 

информация 

 

„?‖  - ако желаят да 

разширят своите 

знания за 

конкретнинеща в 

текста. 

проблем 

/причини 

    

Страни, от 

които са 

бежанците 

    

Страни, 

приемащи 

бежанци 

    

Проблеми 

на 

бежанците 

в новата 

страна 

    

ООН: Бежанците по света са най-многобройни от Втората световна война насам 
Броят на хората, живеещи като бежанци заради война или преследване през 2013 г., за първи път от Втората световна война насам 

надхвърля 50 млн. души, пише британската ВВС, цитирайки доклад на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН). 

Числото от 51.2 млн. е с 6 млн. повече от предната година, като причината за това са конфликтите в Сирия, Централна Африка и 
Южен Судан. Върховният комисар на ООН за бежанците Антониу Гутериш казва, че увеличението на бежанците е "огромно 

предизвикателство". "Конфликтите се умножават все повече и повече. А в същото време изглежда, че старите конфликти никога 

няма да умрат", заявява Гутериш. Особено притеснение будят тези 6.3 млн. души, които са бежанци от години, а понякога дори от 
десетилетия. 

Войни и конфликти 
Най-много бежанци идват от Афганистан – над 2.5 млн. души. На второ място е Сирия, където войната превърна над 2.4 млн. души 
в бежанци, а 6.5 млн. бяха принудени да се преселят другаде на територията на страната. Пакистан пък е приютил най-много 

бежанци – 1.6 млн. души. В световен мащаб хиляди хора от почти забравени конфликти са прекарали най-хубавите си години в 
лагери, пише в доклада. Според него бежанците не трябва да бъдат насилствено връщани в страните си и не трябва да се прибират в 

домовете си, освен ако вече не е станало безопасно и има къде да отидат. Някои лагери са станали на практика постоянни места на 

обитаване с училища и болници. 

Опасност от дестабилизация 
ООН изчислява, че броят на вътрешно разселените хора, които са принудени да напуснат домовете си, но все още се намират на 

територията на страната си, е 33.3 млн. души. В много случаи достъпът до храна, вода, подслон и медицински грижи е силно 
ограничен. А тъй като често става въпрос за зона на конфликт, за хуманитарните агенции е трудно да стигнат дотам. Големият брой 

бежанци може да дестабилизира страната домакин. ООН изразява тревога, че бремето все повече се поема от държавите с най-

малко ресурси. Развиващите се страни подслоняват 86% от бежанците по света, докато богатите държави поемат едва 14%. 

4. Вземане на решение чрез метода на икономизация. 

Алтернативи 
                          

САЩ ЕВРОПА АВСТРАЛИЯ РЕЗУЛТАТ 
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Съвременни масови премествания (миграции)от и в отделни континенти и страни. (приложен в работен лист) 

Начин на оценяване: с цифра от 1 до 6 

 

Домашна работа: 

Проучване на мнението на деветокласниците от Вашето училище – „Ще емигрирате ли от България и защо? – 

Анкета  

(с ученици от  9а, 9 б и 9 в клас). 

 

 Приложение 3 

АНКЕТА 

Ще емигрирате ли от България? 

А) Да, на всяка цена 
Б) Да, при определени обстоятелства 

В) Не при никакви условия 

Г) други мнения (посочете, моля)……………………… 
 

2. Защо ще емигрирате от България? 

А) Защото не свързвам бъдещия си живот с условията тук 
Б) Защото имам роднини в чужбина 

В) Защото родителите и повечето от приятелите ми мислят така 

Г) други мнения (посочете, моля)……………………… 

 

3. Кога смятате да емигрирате в чужбина? 

А) След завършване на средното си образование 
Б) След завършване на висшето си образование 

В) След навършване на пълнолетие (18 години) 

Г) По друго време (посочете го, моля) ……………………………… 
 

4. Къде смятате да емигрирате? 

А) В съседни държави 
Б) В западноевропейски държави 

В) В САЩ 

Г) В други страни (посочете ги, моля). 

 

Ще емигрирате ли от България? 

 

Защо ще емигрирате от 

България? 

 

Кога смятате да емигрирате в 

чужбина? 

 

Къде смятате да емигрирате? 

 

А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г 

                

                

        

Критерии 

АФРИКА     

ЮГОЗАПАДНА АЗИЯ     

ЮЖНА АЗИЯ     

ЗАПАДНА ЕВРОПА     
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Приложение 4 

Критерии за оценка на практическа работа 

ОТЛИЧЕН  

МНОГО 

ДОБЪР  

ДОБЪР  СРЕДЕН  
СЛАБ  

правилно реализирана 

учебна дейност във 
фактологично 

отоношение; няма 

допуснати грешки в 
оформлението 

грешки при оформянето; 

несъществени неточности 
във фактологично 

отношение 

Грешки в осмисляне 

същността на 
условието; 

фактологични 

неточности; 
небрежно 

оформление 

Сериозни фактологични 

грешки; липса на 
навици за оформяне на 

такъв тип ученически 

продукт 

Отсъствие на знания и 

умения за реализация 
на поставената задача; 

груби фактологични 

грешки; неразбиране 
същността на условието 

на поставената задача 

 

Оценка на участие в групата    ЕКИП……………….. Оценка: 1 – слабо ; 2 - силно 

ПОКАЗАТЕЛ точки ПОКАЗАТЕЛ точки ВЪПРОС точки 

С желание сътрудничи с 

другите участници 

 Не помага на другите в работата  Как оценяваш подбора 

на информация 

 

Отговорен е за резултатите от 
груповата работа 

 Не сътрудничи с останалите 
ученици 

 Самостоятелно ли 
преработихте събраната 

информация 

 

Ангажира се докрай с работата  Пречи на другите  Спазваше ли групата 

предварителния график 

 

Отговорно изпълнява задачите 

си 

 Не изпълнява съвестно 

поставаните му задачи 

 Всички в групата ли 

изпълняваха 

предварително 
поставените им задачи 

 

Мотивира другите да работят  Обижда другите, присмива им 

се 

 Кой от групата положи 

най-много усилия при 
осъществяването на 

проекта 

 

Отнася се възпитано към 

другите 

 Налага на другите своите 

виждания 

 Как определяш 

резултата от вашата 
работа 

 

Има интересни идеи  Не приема критика  Какви впечатления ти 

направи груповото 
представяне на проекта 

 

Уважава мнението на другите  Как оценявате работните листи  Как оценяваш начина на 

поведение на групата 

при осъществяването на 
проекта 

 

Умее да изслушва другите      

Приложение 5 

1 в.                             Тест – География на населението 

Уважаеми ученици 

Настоящият тест проверява вашите знания за населението на света. Тестът по география и икономика съдържа три компонента: 

задачи с избираем отговор, 1 задача за съотнясане, 1 за допълване, попълване на таблица.  Задачи от 19-21 с отворени отговори, 23 
зад. е практическа. Задачите с избираем отговор носят 1 точка; за съотнасяне 18задача – 3 т.; 19-21 зад. по 2 т. ; 22 зад – 4 т.; 23 зад. 

– 5 т. Макс.точки:35 

1. Значителното  нарастване  на броя на населението след XVI век е резултат предимно от въздействието на: 
    А) стопанския напредък;          

    Б) биологичните промени у хората; 
    В) промяна обществените ценности; 

    Г) климатичните промени.    

2. Кое твърдение за географското разпределение на населението в света НЕ е вярно? 

    А) най-голяма е среднага гъстота на наслението в Азия; 

    Б) над 60% от населението на света живее в Азия; 

    В) голяма е гъстотата на населението в Австралия и Океания; 
    Г) с бързи темпове нараства наслението на Африка. 

3. Коя низина е най-рядко населена? 

    А) Индо-Гангска низина; 
    Б) Източнокитайска низина; 

    В) Долнодунавска низина; 

    Г) Западно-сибирска низина. 
4. Кой от посочените географски райони  се отличава с най-голяма гъстота на  населението? 

    А) Южна Азия;   Б) Северна Европа; 

    В) Източна Европа;   Г) Австралия. 
5. Континентът, в който живее най-малко по брой население е: 

    А) Европа    Б) Австралия;В) Северна Америка; 

    Г) Южна Америка. 
6. Кое твърдение за естественото движение на населението НЕ е вярно? 

    А) основава се на естествени биологични процеси; 

    Б) формира се чрез преселване; 
    В) статистически се измерва и изследва в промили; 

    Г) естественият прираст е положителен и отрицателен. 

7. Коя е отличителната характеристика на демографския взрив? 
      А) бързо нарастване на броя на населението; 

      Б) застаряване на населението; 

      В) задържане или намаляване на броя на населението; 
      Г) увеличаване на броя на селското население. 
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8. Коя от посочените характеристики се отнася за традиционния тип възпроизводство на населението? 

      А) бърза смяна на поколенията; 

      Б) ниска раждаемост; 
      В) ниска смъртност; 

      Г) голяма продължителност на живота. 

9. С най - ниска раждаемост се отличава населението в континента: 

      А) Азия; Б) Южна Америка; 

      В) Африка; Г) Европа.              

10. Емиграцията  е  процес на движение на лица от една държава към друга  държава с цел: 
      А) туризъм;               Б) командировка; 

      В) заселване;           Г) образование. 

11. Графичното изображение под формата на пирамида се използва за представяне на структурата на населението: 
      А) религиозно-етническа; 

      Б) образователно-професионална; 

      В) полово-възрастова; 
      Г) семейно-селищна. 

12. За кой вид възпроизводство на населението се отнася изображението на полово- 

възрастовата пирамида? 
 А) прогресивно;  Б) стационарно; В) регресивно;    Г) преходно; 

13. Кое от посочените понятия НЕ е пряко свързано с икономическия аспект на разглеждане 

на населението? 
      А) работна сила;  Б) заети лица; 

      В) човешки ресурси;   Г) етнос. 

14. Народите, населяващи Северна Африка (араби, туареги, кабили др.) са от езиковото 
семейство: 

      А) койсанско;      Б) Нигер-Конго; 

      В) семито-хамитско;  Г) индо-европейско. 
15. Посочете грешно написаното съчетание: 

      А) португалци — католици; Б) датчани – протестанти; 

      В) словаци – православни;  Г) японци – шинтоисти. 
16. В коя от групите държави и в трите посочени преобладаващата част от населението е от романската езикова група? 

      А) Румъния, Малта, Италия; 

      Б) Малта, Италия, Словакия; 
      В) Италия, Испания, Австрия; 

      Г) Испания, Португалия, Франция. 

17. В кое двуединство „народ – доминираща религия‖ има несъответствие? 
      А) французи – католицизъм; 

      Б) англичани – протестантство; 

      В) албанци – православие; 
      Г) поляци – католицизъм. 

18. Срещу буквения код на всяко понятие запишете цифрата, която разкрива неговата същност: 

А. Естествен прираст ………………… 
Б. Миграция ……………… 

В. Механичен прираст ……………. 

1) механично движение на населението  
2) разликата между раждаемостта и смъртността 

3) разликата между броя на изселванията от дадена страна и броя на заселванията в нея за определен период от време 
19. При външната миграция хората, които се заселват в определена страна се нарича…………………………………… 

20. Двете държави с най-голям абсолютен брой население са: ………………………………………………. 

21. Исторически оформена устойчива група от хора с обща култура, общ език,възприела и носеща свое име се 
нарича:………………………………………………. 

22. Напишете към коя езикова група на индоевропейското езиково семейство  принадлежат народите. 

народ   Езикова група 

Англичани 
 

Словаци 
 

Португалци 
 

Литовци 
 

23. Практическа задача по география на света 

На контурната карта на Европа с номер е посочена територията на определена държава. 
Срещу номера напишете името на държавата и езиковата група на официалния държавен 

език.  
     1.………………………………………..              …………………… 

     2.………………………………………..              …………………… 

     3.………………………………………..              …………………… 
     4.………………………………………..              …………………… 

     5.………………………………………..              …………………… 

     6.………………………………………..              …………………… 
     7.………………………………………..              …………………… 

     8.………………………………………..              …………………… 

     9.………………………………………..              …………………… 
     10………………………………………..              …………………  

Общ брой точки: …………….Получени:______________ Оценка:_________________Учител:________________ 

 

 

 

2 в.                             Тест – География на населението 

Уважаеми ученици 
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Настоящият тест проверява вашите знанияза населението на света. Тестът по география и икономика съдържа три компонента: 

задачи с избираем отговор, 1 задача за съотнясане, 1 за допълване, попълване на таблица.  Задачи от 19-21 с отворени отговори, 23 

зад. е практическа. Задачите с избираем отговор носят 1 точка; за съотнасяне 18задача – 3 т.; 19-21 зад. по 2 т. ; 22 зад – 4 т ; 23 зад. 
– 5 т. Макс.точки:35 

1. Върху териториалното разпределение на населението НЕ влияе фактора: 

    А) географско положение и природни условия;      

    Б) природни ресурси и производствени мощности; 

    В) стопанска специализация (аграрна или промишлена); 

    Г) равнище на образование и на култура. 
2. Коя от посочените страни е най-гъсто населена? 

    А) Канада;  Б) Япония;  В) Австралия; Г) Бразилия. 

3. В кой от регионите на Европа се наблюдава най-голяма гъстота на населението? 
    А) Северна Европа;    Б) Източна Европа; 

    В) Западна Европа;    Г) Южна Европа. 

4. Кое от посочените понятия НЕ се използва за характеристика на естественото движение на населението? 
    А) естествен прираст; Б) миграционен прираст; 

    В) раждаемост;   Г) смъртност. 

5. Коя част на континента Северна Америка е сред рядко населените територии? 
    А) атлантическо крайбрежие на САЩ; 

    Б) калифорнийско крайбрежие на САЩ; 

    В) северните територии на Канада; 
    Г) района на Големите езера. 

6. Естественото движение на населението представлява: 

      А) промяна на мястото на живеене; 
      Б) ежедневните пътувания на хората; 

      В) изселвания и заселвания в страната; 

      Г) смяна на поколенията. 
7. От посочените страни с най-висока средна продължителност на живот на хората се отличава: 

      А) Замбия;Б) Полша;В) Чили;Г) Япония. 

8. Раждаемостта и смъртността на населението като демографски показатели се измерват като отношение на броя на новородените 
и на починалите  на:     

А)  1 кв. км.;          Б) на 1 000 кв.км.;                               

В) на 1 000 души население;  Г) на 10 000 души население. 
9. Естественият прираст на населението се получава като разлика между  величините на двехарактеристики: 

      А) раждаемост и смъртност;     

      Б) раждаемост и емиграция; 
      В) смъртност и емиграция;       

      Г) раждаемост и имиграция; 

10. Най-голям относителен дял на децата и младите хора има във възрастовата структура на населението в: 
      А) Северна Америка; 

      Б) Русия и ОНД; 

      В) Западна и Северна Европа; 
      Г) Африка. 

11. За кой вид възпроизводство на населението се отнася изображението на полово-

възрастовата пирамида?  
      А) прогресивно;  Б) стационарно; В) регресивно;    Г) преходно; 

12. В кой азиатски регион ислямът е доминираща религия? 
      А) Северна Азия;  Б) Източна Азия; 

      В) Южна Азия;    Г) Югозападна Азия. 

13. Почти цялото население на Северна Африка изповядва религията: 
      А) ислям;                Б) протестантство; 

      В) православие;    Г) юдаизъм. 

14. Коя от посочените групи хора НЕ принадлежни към християнството? 
      А) православни;  Б) протестанти; 

      В) юдаисти;          Г) католици. 

15. В коя от посочените европейски държави НЕ доминира православното население? 
      А) Румъния;Б) Чехия;В) Украйна;Г) Кипър. 

16. Кой от посочените народи, живеещи в Европа, не е от славянската езикова  група? 

      А) руснаци;Б) поляци;В) румънци;Г) словаци. 
17. Рязкото увеличаване на броя на населението се определя като: 

А) демографска ситуация   Б) демографска криза    

В) демографски взрив         Г) демографско развитие 
18.Срещу буквения код на всяко понятие запишете цифрата, която разкрива неговата същност: 

А. Естествен прираст …………………   Б. Миграция ………………    В. Механичен прираст ……………. 

1) механично движение на населението  
2) разликата между раждаемостта и смъртността 

3) разликата между броя на изселванията от дадена страна и броя на заселванията в нея за определен период от време 

19. Разликата между изселващи се хора от едно селище или страна и заселващи се в друго селище или страна е: 
  ………………………………………………. 

20. Двете държави с най-голям абсолютен брой население са: ………………………………………………. 

21. Териториалното преместване на населението с цел промяна на постоянното местообитание чрез изселване от едно и заселване в 
друго селище или територия, водещо до промяна на броя на населението се нарича: 

      ……………………………………………… 

22. Напишете към коя езикова група на индоевропейското езиково семейство  

принадлежат народите. 

 

23. Практическа задача по география на света. На контурната карта на Европа с номер е 
посочена територията на определена държава. Срещу номера напишете името на 

държавата и езиковата група на официалния държавен език. 

народ   Езикова група 

Англичани 
 

Словаци 
 

Португалци 
 

Литовци 
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     1.………………………………………..              …………………… 

     2.………………………………………..              …………………… 

     3.………………………………………..              …………………… 
     4.………………………………………..              …………………… 

     5.………………………………………..              …………………… 

     6.………………………………………..              …………………… 

     7.………………………………………..              …………………… 

     8.………………………………………..              …………………… 

                                                                            9.………………………………………..              …………………… 
                                           10………………………………………..              ………………… 

Общ брой точки: …………….. Получени:______________

 Оценка:_______________ Учител:__________ 
 

 


