
Интегриран урок в 7 клас на Първо основно училище „Васил Левски“ на тема 

,,Пътешествие по коридор 8 с туристическа фирма ,,Дигитални седмокласници“ 

 Урокът включваше учебните предмети: география, история, музика и факултативния -

гражданско образование. Поводът е приключване на учебния материал по география за 

Балканите и отбелязване на февруари като месец на историята и географията в навечерието 

на патронния празник. Предизвикателствата по ГО са последните събития в отношенията ни 

със Северна Македония и историческите корени, както и фактора ,,Коридор 8”, за Западни 

Балкани и транспорта като пряк път за интеграция пречупен през погледа на мислена 

екскурзия и умения за предприемачество в създаване на туристическа фирма и кариерно 

развитие! Засегнати бяха и щекотливи въпроси за ресурсите - ел.енергия, газ, интернет, 

инфраструктура на пътища, жп линии, пристанища и летища в 1350 км. коридор от италианския 

град Бари през албанските Драч, Елбасар, Тирана, македонските - Струга, Охрид, Кичево, 

Гостивар, Тетово, Куманово, Крива паланка, Девебаир, българските - Кюстендил, София, 

Пловдив, Бургас!  

55% от пътищата са на територията на България, който свързва балкански столици и 

две европейски държави от ЕС, което предопределя важността на знанието за коридор 8. 

Учителят по ГО направи резюме на темата и обществения и икономическия интерес към 

пътуването, подготвено дигитално чрез ел. презентации на градовете, пътищата и 

забележителностите. Инициативата бе на новосъздадената туристическа фирма ,,Дигитални 

седмокласници“, които в ролята на екскурзоводи преминаха по коридора 8. Яница и Рая бяха 

онагледили маршрута с невероятно точния макет. Всяко навлизане в съответната държава 

започваше с химна ѝ, знамето и ставане на крака като знак на уважение към балканските 

народи! Накрая беше предвидено слушане на специфичния фолклор и включване на Пиринска 

фолклорна област от музиката, като обединяваща. Учителката по история Полина Петрова 

подари на фирмата първата брошура и проспект към офертата за пътуване по коридор 8 за 

реклама, а учителят подготвил урока Ели Гюзелева благодари на гостите от обществения съвет, 

родители, учители и ученици от 5 и 6 клас, както и на седмокласниците, които завършиха урока 

с македонско хоро! Директорът пожела на туристическата фирма ,да продължат да са 

предприемчиви, креативни и да не се страхуват от неуспехите, а смело да следват мечтите си 

и запазят любопитсвото си за непознатите светове! Удоволствието на един различен урок беше 

за всички! 

https://www.facebook.com/ouvlevski.kostinbrod?__cft__%5b0%5d=AZXx-29iS3ddUqA4pRZcgQx9tTh9UlUdu8huCNtK0OZgr8jCl_9f86M3ntfBuH9UkMitydnJZI4PR2XuyIaR9sTQZ_-uka67dTq-LMXqwCB5V5Tnj8WUvms1NhP7Kf2n6fKkuO3k_rkqSXWraAO8q3U5bJ3tz_aTZ0fZ1WBpzdqLig&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/polina.petrova.752?__cft__%5b0%5d=AZXx-29iS3ddUqA4pRZcgQx9tTh9UlUdu8huCNtK0OZgr8jCl_9f86M3ntfBuH9UkMitydnJZI4PR2XuyIaR9sTQZ_-uka67dTq-LMXqwCB5V5Tnj8WUvms1NhP7Kf2n6fKkuO3k_rkqSXWraAO8q3U5bJ3tz_aTZ0fZ1WBpzdqLig&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/eli.guzeleva?__cft__%5b0%5d=AZXx-29iS3ddUqA4pRZcgQx9tTh9UlUdu8huCNtK0OZgr8jCl_9f86M3ntfBuH9UkMitydnJZI4PR2XuyIaR9sTQZ_-uka67dTq-LMXqwCB5V5Tnj8WUvms1NhP7Kf2n6fKkuO3k_rkqSXWraAO8q3U5bJ3tz_aTZ0fZ1WBpzdqLig&__tn__=-%5dK-R

