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ЗА УЧИТЕЛЯ

В помощ на учителя!
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ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Автори:
доц. д-р инж. Тодорка Николова
гл. ас. инж. Силвия Гърневска
инж. Светла Ананиева
инж. Валентин Ананиев
За изтегляне на безплатен електронен вариант за учителя посетете
интернет адрес www.e-uchebnici.com и използвайте предоставените ви регистрационни кодове
или изпратете запитване с име, клас и училище на e-mail: ananiev@izdatelstvobititechnika.dir.bg
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Издателство БИТ И ТЕХНИКА e сертифицирано
по международен стандарт за качество ISO 9001
Бит и техника ООД

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
УЧЕБНИК
Тодорка Николова
Светла Ананиева

Силвия Гърневска
Валентин Ананиев

Автори:
доц. д-р инж. Тодорка Николова
гл. ас. д-р инж. Силвия Гърневска
инж. Светла Ананиева
инж. Валентин Ананиев
Художниk
Живко Рухов

Всеки раздел започва с
мотивационна страница, на
която чрез илюстрации и
кратък текст е напрaвен
преглед на учебното съдържание и очакваните резултати.

Основно дидактическо средство, предназначено
за самостоятелно учене на ученика и подпомагащо
цялостното му обучение за овладяване на компетентностите, посочени в държавния образователен
стандарт и в учебната програма по предмета.

Всяка тема е представена на два типа страници.
Едните са за нови знания – представят учебното
съдържание в нагледна и разбираема форма чрез много
фотографии, чертежи, рисунки и таблици. Другите са за
упражнения, задачи и проекти. В жълтите полета са
дадени много примери, допълнителна информация и
полезни съвети. Отбелязаните със звездичка задачи са с
повишена трудност.

В края на всеки раздел има
тест за самооценка, а накрая
– тест за оценка на всичко
научено през годината.
Речникът на новите думи,
приложенията и отговорите
на всички тестове са в края
на учебника.

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА
Полезно помощно средство за учителя и учениците, съдържащо:
Галерии с фотографии • Видео- и аудиофрагменти • Анимации • Интерактивни игри и упражнения
• Презентации • WEB адреси с допълнителна информация • Тестове за диагностика

Продуктът съдържа разнообразни мултимедийни ресурси, разширяващи и надграждащи информационнообразователната област на учебния предмет и може да се използва от учителя за съвместна работа в клас или за
самостоятелна работа на учениците у дома. Работата със софтуера се отличава с изключителна лекота благодарение на
интуитивната и наподобяваща работата в интернет навигация.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
Автори:
доц. д-р инж. Тодорка Николова
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инж. Валентин Ананиев
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Истинско настолно четиво за учителя, съдържащо:
примерно годишно разпределение
цели на обучението, очаквани резултати, понятия
вътрешно- и междупредметни връзки
критерии за оценяване
указания за изпълнение на задачите от учебника
указания за подготовка на следващата тема
допълнителна справочна информация
литература

УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ЗА 6. КЛАС
ТЕТРАДКА
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КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ

Автори:
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Тетрадката е предназначена за самостоятелна
работа в клас, за партньорска работа и работа в екип,
както и за домашна работа. Тя съдържа дадените в
учебника задачи и част от илюстрациите към тях,
приложения с допълнителни задачи, листове за
скиц и ра не , чер т а не и модели ра не , т е с т о в е ,
кръстословици, главоблъсканици и техните отговори.

Разнообразни материали
за изработване на изделия по избор:

Тодорка Николова
Николова Силвия
СилвияГърневска
Гърневска
Светла Ананиева
Ананиева Валентин
ВалентинАнаниев
Ананиев

www.bititechnika.com

Съдържание на комплекта: конец, прежда, филц, панама,
конци „мулине“, кожа, цветна лента, цветно шнурче,
мърдащи очички, магнитно фолио, алуминиева ламарина,
алуминиеви поп нитове, медна тел

декорация за маса

гривни на приятелството

Наименование на раздела
Наименование на темата
Въпроси за беседа по
темата към основния текст
в учебника

магнити за хладилник

Полезни съвети, инструкции
и правила за изпълнение
на практическите дейности
Допълнителна информация,
необходима при
изпълнението на задачата

картички

Таблици и празни редове
за попълване, полета
за скициране и чертане,
тестове, кръстословици и
главоблъсканици за решаване

монограм

апликация

книгоразделител

свещници

Отбелязаните със звездичка
задачи са
с повишена трудност.
Изисквания, инструкции и
правила за безопасна работа

поставка за
цвете

ароматизираща
лампа

поставка за
моливи

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ КОМПЛЕКТ

чертежи на всички изделия
кройки на текстилни и кожени изделия
технологични карти за изработване

Материали и елементи за демонстрационно
експериментиране, конструиране и моделиране на
електрически вериги и схеми.
Съдържание на комплекта: светодиоди, прекъсвачи,
проводници, съединителни и други елементи

В помощ на учителя!
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Предложеният учебен комплект е предназначен да осигури пълноценен учебен процес по технологии и предприемачество в шести клас.
Той съдържа учебник, електронен вариант на учебника, комплект материали за изработване на разнообразни изделия, тетрадка,
техническа документация, комплект електротехнически елементи, книга за учителя.
Обучението по технологии и предприемачество в шести клас е продължение на обучението по този предмет в пети клас. Главната роля
на този предмет е изграждането на технологичната и икономическата грамотност, организационната, здравната и екологичната
култура на учениците. С помощта на комплекта дидактически средства те ще усвояват знания и умения за най-разнообразни практически
дейности, свързани с материалите, техниката и технологиите. Едновременно с това ще изграждат у себе си основни умения да
анализират, обобщават и решават технически и икономически проблеми, да проявяват организираност, инициативност и
предприемчивост в работата си и да оценяват постигнатите резултати.

Автори: доц. д-р инж. Тодорка Николова, Гергана Ананиева
Учебните помагала са одобрени
със заповед № РД 09-902/06.07.2015 г. на МОН
Учебнотe помагалa може да се използват в часовете за
задължителна, задължително избираема и свободно избираема
подготовка, в часа на класа и за работа по програми на МОН,
както и за самостоятелна подготовка на учениците у дома.
Учебните помагала съдържат систематизиран набор от информация, задачи, упражнения и техники за подпомагане процеса на ранно
професионално ориентиране, избор на следваща степен на образование и формиране на базова представа у ученика за неговата бъдеща
професионална реализация. Те предлагат последователен подход при усвояване и изграждане на знания и умения в областта на личностното
и професионално развитие с възможност за проследяване персоналния напредък на ученика.
По един увлекателен и съобразен с възрастта начин портфолиото позволява на ученика в 5 клас: да опознае професионалното
многообразие в съвременното общество; да се научи да разпознава различните професии и техните ключови характеристики; да осъзнае
силните си страни, като открие и изследва своите качества и умения, своите постижения, заложби и интереси.
Портфолиото позволява на ученика в 6 клас: да формира адекватна представа за силните си страни чрез оценка на своите умения и
способности; да изясни и подреди своите професионални интереси и желания; да задълбочи знанията си относно професионалните
възможности и изискванията на различните професии; да открие и изследва подходящите за него пътища за професионално развитие с
оглед на своя персонален профил.
Портфолиото помага на ученика в 7 клас: да обогати, прецизира и подреди информацията в личния си профил относно своите умения,
способности и интереси; да изясни своите професионални ценности и очаквания; да съпостави своя персонален профил с това, което
изисква и предлага мечтаната от него професия; да изгради визия „стъпка по стъпка“ за своето бъдещо професионално развитие от
гледна точка на следващи степени на образование, необходима квалификация, трупане на професионален опит, усъвършенстване на
определени способности и умения и придобиване на нови.
Успоредно с това портфолиото:
- развива у детето важни навици за рефлексия и самооценка, поставяне и постигане на цели, планиране и организиране на учебната
дейност;
- стимулира самостоятелната работа, активното поведение и инициативността;
- поддържа интереса към учебната дейност и формира положително отношение към образованието и труда;
- тренира важни персонални и социални компетенции – като логическо и образно мислене, комуникативност, способност за работа в
екип;
- насърчава стремежа към развитие и увереността в собствените сили като основа на една успешна личностна и професионална
реализация;
- осигурява ефективен път за комуникация между учител, ученик и родител, възможност за обратна връзка и навременна корекция.

Издателство БИТ И ТЕХНИКА
9009 Варна, ул. „Кап. Райчо Николов“ №101
тел.:052/ 363 274, моб. тел.: 0888 50 22 78, 0888 50 22 79
e-mail: ananiev@izdatelstvobititechnika.dir.bg, www.bititechnika.com

