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НП „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“ 

ЦЕНТЪР ЗА ДИГИТАЛНИ СЪЗДАТЕЛИ „ЕTech&Art“ 

Занимания по интереси на клуб „Мода, автентичност и съвремие“ 

 

 

 

ПЛАН – КОНСПЕКТ  

 
на интегриран урок с представител на работодателската организация 

„РОДИНА – ПОПОВО“ ООД с използване на подхода „супервизия“ за 

надграждане на практически професионални умения, тема на урока  

„Народно приложно изкуство – изработване на папионка с българска 

шевица по метода „плъстене““ 

 

 

 

Разработили:  

Димитринка Стойкова – учител методик, съвместно с ученици от        

клуба за занимания по интереси „Мода, автентичност и съвремие“ 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: 

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА 

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО 

 

 

 

Димитринка Стойкова 
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ПЛАН – КОНСПЕКТ 

 

Тема: Изработване на аксесоари за облекло – папионка, с народни 

елементи по метода „плъстене“ 

 

 

1. Раздел: Народно приложно изкуство. 

2. Продължителност: 2 учебни часа. 

3. Тип на урока: комбиниран урок за нови знания и упражнение и представяне на 

моделни разработки – готови изделия. 

4. Цели и задачи: 

4.1 Образователни: 

1) формиране на система от професионални знания, умения при изработване 

аксесоари за облекло с народни елементи – българска шевица по метода 

„плъстене“; 

2) формиране на система от знания и умения при работа с технически параметри и 

технологични схеми; 

3) усвояване и прилагане на техника за ръчна и машинна работа. 

4.2 Възпитателни: 

1) формиране и развитие на познавателните интереси на учениците, умения и 

навици за самостоятелно усвояване на знанията, творческа инициатива и 

активност; 

2) прецизност, точност и естетика към изработваното изделие; 

3) повишаване интереса на учениците към бъдещата професия, трудолюбие и 

опазване на материално-техническата база. 

4.3 Развиващи: 

1) интелектуалното, емоционалното и личностно развитие на учениците; 

2) активизиране на участието на учениците в учебния процес; 

3) развиват своят творчески потенциал и креативност в работата; 

4) развиват своето въображение и индивидуализъм.  

5. Основни понятия:  

1) височина; 

2) широчина; 

3) центроване. 

6. Елементи на учебното съдържание: 

6.1 Знания: 

1) терминология, свързана с изработване на аксесоар с българска шевица; 

2) методи и начини за обработване на  видовете технологични процеси. 
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6.2 Умения: 

1) разчитане на технически параметри и техническа документация; 

2) избор на модел, подбор на текстилни материали; 

3) качествено изпълнение на технологични операции. 

6.3 Компетенции: 

1) наблюдателност и познавателни способности; 

2) развитие на пространственото мислене; 

3) способност за естетическа оценка; 

4) утвърждаване на творческата им дейност; 

7. Междупредметни връзки: материалознание, декоративно рисуване, процеси и 

машини, приложни изкуства. 

 

8. Използвани методи: 

 Ситуационни – метод на конкретните ситуации, симулация; 

 Дискусионни – беседа, обсъждане. 

 

9. Дидактически средства: нагледни средства – изработена папионка с шевица по 

метода „плъстене“. 

 

10. Материално осигуряване: самостоятелно работно място – основни материали и 

спомагателни материали. 

 

11. Ход на урока: 

 

Встъпителна част: поздрав към учениците, преглед на работното облекло, представяне 

на наставника инж. Р. Игнатова, представител на партниращата работодателска 

организация „Родина Попово“ ООД. 

 

Уводна част: Бродираната шевица днес ще я превърнем в аксесоар за облекло, а 

именно ще изработим папионка, която е подходяща както за мъже, така също за жени и 

деца по метода“ „плъстене“. Тя умело се съчетава в ежедневното облекло, както и в 

спортно – елегантният стил. Един много малък на вид аксесоар, дава завършен вид на 

облеклото, поддържа българския дух в модерен съвременен свят. 

 

Основна част:  

1. Демонстрация на метода „плъстене“ от инж. Р. Игнатова, наставник. 

2. Изработване папионка за облекло: 

1) oпределяне размерите на папионката; 

2) центроване на шевицата по метода „плъстене“; 

3) скрояване – дължина 15 см., широчина 13 см.; 
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4) изработване на съединителен шев – 0,7 см.; 

5) обработка на отворите; 

6) обръщане и изглаждане; 

7) изработване на гайка; 

8) определяне и поставяне на ластик; 

9) зашиване на копче; 

10) окончателно изглаждане. 

 

Заключителна част: Анализира се извършената от учениците работа. Всеки ученик 

представя своя модел на папионка с българска шевица, изработен по метода 

„плъстене“. 

 

 

 

 

 

 

mailto:pgtlp@pgtlp-popovo.info

