
УЧЕБНА ПРОГРАМА 
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 
В ІІІ КЛАС СВЪРЗАНИ ЗА РАБОТА С МУЛТИМЕДИЙНИ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Хорариум часове по учебен план: 1 час седмично - 32 часа годишно. 

Учебната програма по ИТ за ЗИП в ІІІ клас е ориентир при интегриране на ИТ 

в обучението по останалите учебни предмети и в същото време се използва за 

разширяване и надграждане на вече придобити представи и умения в съответствие с 

Държавните образователни изисквания за учебното съдържание по информационни 

технологии. 

В процеса на обучение се обогатяват представите на учениците и  разширяват 

се уменията за използване на програми за обработка на графика, звук и текст при 

изпълнение на достъпни учебни задачи. 

Осигуряването на обучението по ИТ изисква използването на одобрени от МОН 

учебни помагала и програмни продукти. 

II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

В ІІІ  КЛАС 

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

1. Да овладява практически умения за използване на приложни програми. 

2. Да се познават и спазват основни здравни и етични правила при работа с 

компютър. 

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

 

  



 
 

 

 
 
 



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

с качествени и количествени показатели и съобразно с постигнатите очаквани 

резултати по обобщени теми на ниво учебна програма (включени в колона 3). Тя 

следва да отчита входното ниво и индивидуалните постижения на ученика. 

В трети клас приоритетно се оценяват уменията на учениците на основата на 

постигнат краен продукт от практическа дейност, като се взема предвид реалното им 

поведение по време на работата с ИТ. Отчитат се изпълнението на възложената 

практическа задача, подборът на средствата, наличието на индивидуално решение и 

процесът на реализация. 

 
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. 

На учениците се поставя изискване за запазване на продукта от дейността през 

учебния час. 

В обучението се използват подходи, които правят ученето интересно и 

привлекателно. 

Обучението се провежда в специализиран компютърен кабинет при спазване на 

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. 


