
         
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

 

           Приложение:№ 2 

 

  ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ГРУПАТА  

  

I.    Цели: Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците. 

II. Очаквани резултати:  

1. Грамотност за данни и информация.  

2. Създаване на дигитално съдържание. 

3. Комуникация и сътрудничество. 

4. Решаване на проблеми. 

5. Информационна сигурност 

 

III. Разпределение на съдържанието 

№ 

по 

ред 

Тема/Ядро на учебното съдържание Дата на 

провеждане 

Място на 

провеждане 

Брой 

часове 

Начален 

час 

1. Запознаванена учениците с проекта.  

Инструктаж за работа в компютърния кабинет 

14.01.2020 к-т по ИТ 

№ 202 

2 14:35 

2. Виртуална класна стая - основни идеи.    

  

15.01.2020 к-т по ИТ 

№ 202 

1 14:35 

3. Създаване на фирмени бланки 15.01.2020 к-т по ИТ 

№ 202 

1 15:30 

4. Виртуална класна стая - правила за работа 21.01.2020 к-т по ИТ 

№ 202 

2 14:35 

 
Обработка на информацията 

 

    

5. Преглеждане, търсене и филтриране  

на информация 

23.01.2020 к-т по ИТ 

№ 202 

2 14:35 

6. Съхраняване и извличане на информация 

Съхраняване на информация в облачното 

пространство 

28.01.2020 к-т по ИТ 

№ 202 

2 14:35 

7. Споделяне и защита на информация 30.01.2020 к-т по ИТ 

№ 202 

2 14:35 

http://www.eufunds.bg/
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8. Търсене на информация в интернет - видове  

търсачки, филтри 

  

19.02.2020 к-т по ИТ 

№ 202 

2 14:35 

 
Комуникация 

 

    

9. Онлайн услуги - обществени услуги, банкиране , 

онлайн пазаруване. 

04.03.2020 к-т по ИТ 

№ 202 

2 14:35 

10 Използване и сравняване на различни 

 източници на информация 

05.03.2020 к-т по ИТ 

№ 202 

2 14:35 

11. Някои по-известни социални мрежи в България и 

света. 

25.03.2020 Classroom 2 14:30 

12. Правила и етикет в онлайн комуникацита. Видове 

социални мрежи. 

26.03.2020 Classroom 2 14:30 

13. Средства за онлайн комуникация - разширени 

функции, споделяне на файлове 

27.03.2020 Classroom 2 14:30 

14. Авторски права при използване на интернет 

ресурси 

30.03.2020 Classroom 2 14:30 

 
Създаване на съдържание     

15. Шаблони за текстови документи - създаване и 

попълване. 

01.04.2020 Classroom 3 14:30 

16. Шаблони за текстови документи - създаване и 

попълване. 

 Classroom  14:30 

17. Създаване на колажи, календари, поздравителни 

картички. 

03.04.2020 Classroom 3 14:30 

18. Изработване на плакати 08.04.2020 Classroom 3 14:30 

19. Изработване на рекламна листовка. 09.04.2020 Classroom 3 14:30 

20. Изработване на рекламна листовка. 

Инфографика 

Облаци от думи 

21.04.2020 Classroom 2 14:30 

21. Създаване на презентация по зададена тема. 

https://www.youtube.com/watch?v=AlvWXa_uiZo 

QR Code 

22.04.2020 Classroom 2 14:30 

http://www.eufunds.bg/
http://www.infostock.bg/infostock/control/world/news/96513-top-10-na-najpopulyarnite-sotsialni-mrezhi-v-sveta
http://www.infostock.bg/infostock/control/world/news/96513-top-10-na-najpopulyarnite-sotsialni-mrezhi-v-sveta
https://drive.google.com/file/d/1lKIjKUaRqL5ocab1NTYdW3yb3GoWP9ZY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lKIjKUaRqL5ocab1NTYdW3yb3GoWP9ZY/view?usp=sharing
http://www.daskalo.com/uchebnik8it/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5/
http://www.daskalo.com/uchebnik8it/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5/
https://libreresearchgroup.org/bg/a/copyright
https://libreresearchgroup.org/bg/a/copyright
http://www.daskalo.com/it9klas/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82/
http://www.daskalo.com/it9klas/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82/
http://www.daskalo.com/it9klas/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82/
http://www.daskalo.com/it9klas/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82/
https://drive.google.com/file/d/1LgTfa8muwxFB4-Hqdp0jlBKHPvMoUKke/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LgTfa8muwxFB4-Hqdp0jlBKHPvMoUKke/view?usp=sharing
https://youtu.be/jmKKvDq1ctw
https://drive.google.com/file/d/13Xm0ndBfOC5I_fFgnE_BoqYOcjz_PFPf/view?usp=sharing
https://www.storyboardthat.com/bg/%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://bglog.net/nachobrazovanie/post/online_creators_word_mosaic_cloud_maze_rebus_spiral
https://prezi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=AlvWXa_uiZo
https://drive.google.com/file/d/1OR_CdoYrrAcr50xOZWxYho9aWtsVw3Fm/view?usp=sharing
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22. Създаване на презентация по зададена тема. 

 - съвети 

23.04.2020 Classroom 2 14:30 

23. Програми за обработка на видеоклипове.  

Избор на подходяща програма. - 

https://www.powtoon.com/ 

29.04.2020 Classroom 2 14:30 

24. Youtube -  видеосподеляне. 

Youtube - създаване, качване и редактиране на 

клипове. 

 

30.04.2020 Classroom 3 14:30 

25. Програми и възможности за аудио обработка. 

Обработка на аудио файлове. 

07.05.2020 Classroom 3 14:30 

 Сигурност 

 

    

26. Програми за сигурност на устройствата - 

антивирусни програми и защитни стени. 

14.05.2020 Classroom 2 14:30 

27. Безопасност при комункация, предоставяне на 

лични данни. Безопасност на комуникация в 

социалните мрежи. 

04.06.2020 Classroom 2 14:30 

28. Рискове за здравето при прекомерно използване 

на цифрови технологии. 

Защита на природата. 

05.06.2020 Classroom 2 14:30 

29. Фишинг мейл - що е то и как да го разпознаем. 

Разликата между спам и фишинг мейл. 

12.06.2020 Classroom 2 14:30 

 
Решаване на проблеми     

30. Често срещани проблеми при използване на 

цифрови технологии. Настройки и възможности 

на програми, които използвам най-често. - 

ДИСКУСИЯ 

17.06.2020 Classroom 2 14:30 

31. Софтуерни актуализации. 18.06.2020. Classroom 2 14:30 

32. Обобщен анализ на курса 24.06.2020 Classroom 2 14:30 

33. Какво научих и какво мога да правя в дигиталния 

свят? 

25.06.2020 Classroom 2 14:30 

           Общо:     

 

 

Ръководител …………………..    Директор: …………………. 

http://www.eufunds.bg/
https://www.powtoon.com/
https://www.online-learning.bg/saveti-powerpoint-prezentacziya
https://www.powtoon.com/
https://support.google.com/youtube/answer/57741?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=bg
https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=bg
https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=bg
https://www.lifehack.bg/web/audio-software/
https://bg.safetydetectives.com/blog/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0/
http://www.daskalo.com/effectivecommunication/files/2018/05/Output_Safety-Communication-Copy-1.pdf
http://www.daskalo.com/effectivecommunication/files/2018/05/Output_Safety-Communication-Copy-1.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/426/file
https://www.unicef.org/bulgaria/media/426/file
https://support.google.com/mail/answer/8253?hl=bg
https://bccrwp.org/compare/difference-between-phishing-and-spam-555599/
https://hicomm.bg/feature/7-sveta-kak-da-dadete-nov-zhivot-na-stariya-si-smartfon.html

