
УЧЕБНА ПРОГРАМА 
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 
В І КЛАС СВЪРЗАНИ ЗА РАБОТА С МУЛТИМЕДИЙНИ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
Хорариум часове по учебен план: 1 час седмично - 31 часа годишно. 

В процеса на обучение по ИТ учениците придобиват начална представа за 

опознават основни възможности на програми за обработка на 

графика, звук и текст и се учат да ги използват при изпълнение на достъпни учебни 

задачи. Това е първият етап в цялостния процес на обучение и използване на ИТ в 

училище. 

II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 
В І КЛАС 

В обучението по ИТ на практическа основа се реализират следните цели: 

1. Да се изграждат първоначални представи за основните информационни 

дейности и тяхното предназначение. 

2. Да се овладяват умения за работа с компютърна система. 

3. Да се стимулира позитивно отношение и желание за работа с компютъра. 

4. Да се използват основни възможности на компютъра за изпълнение на 

достъпни учебни задачи. 

 

 



 

 

V. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА 
ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИКА 
Оценяването на знанията и уменията на учениците от І клас по ИТ се 

осъществява с качествена оценка и съобразно с постигнатите очаквани резултати по 

обобщени теми на ниво учебна програма (включени в колона 3). То следва да отчита 

входното ниво и индивидуалните постижения на ученика. 

В първи клас приоритетно се оценяват уменията на учениците в процеса на 

изпълнение на конкретна задача. Препоръчително е при оценяване постиженията на 

ученика учителят да използва карта за наблюдение. Тя съдържа система от критерии и 

показатели относно знанията, уменията и отношенията, необходими за реализирането 

на определена задача. 

 
VI. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА УЧЕБНАТА 
ПРОГРАМА 
За успешното прилагане на учебната програма по ИТ е необходимо да се 

определят практически задачи, подходящи за възрастта, значими за децата и тяхното 

ежедневие. На тази основа се формират необходимите информационни знания и 

умения и се въвеждат подходящите термини и понятия на български език. Необходимо 

е понятията да се възприемат от съдържателната им страна, а съответните термини да 



се употребяват правилно в контекста. Новите понятия се формират и усвояват в хода на 

разнообразни практически дейности. На учениците не се дават конкретни определения 

и не се изисква тяхното възпроизвеждане. 

В обучението се използват подходи, които правят ученето интересно и 

привлекателно. 

Обучението се провежда в специализиран компютърен кабинет при спазване 

изисванията за безопасност, хигиена и ергономия. 

При техническа невъзможност, учениците да изпълнят част от заложените 

дейности в учебната програма, занятието се провежда под формата на демонстрация от 

страна на учителя. 


