
УЧЕБНА ПРОГРАМА 
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 
В V КЛАС СВЪРЗАНИ ЗА РАБОТА С МУЛТИМЕДИЙНИ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Предметът Информационни технологии се изучава с един учебен час в задължителната 

подготовка на учениците в 5 клас от учебната 2006/2007 година. Общият броя часове е 34 

часа. В началния етап на училищното образование (учениците от 1 до 4 клас) 

Информационните технологии се изучават като задължителноизбираем 

предмет, което 

предполага, че не всички ученици са били обхванати в това обучение. 
Съдържателната част на обучението е базирано на Държавните образователни изисквания 

по ИТ за прогимназиален етап на основната образователна степен. Ядрата, от които се 

изграждат тези образователни изисквания, са залегнали с различни свои 

стандарти в обучението по ИТ в 5 клас. 

Покриването на стандартите от тези ядра е водещо за учителя в процеса на обучението по 

ИТ в 5 клас. Тук обаче е необходимо да се направят следните две уточнения: 

Не се покриват всички стандарти от съответното ядро, т.е. само част от стандартите 

се отнася за обучението в 5 клас. Останалите се покриват през следващите години на 

обучение. Тези стандарти изрично са изброени в Учебната програма по ИТ за 5 клас. 

Не се покрива напълно съдържанието на някои от стандартите, т.е. смисълът на 

стандартите е поширок 

от съдържанието, което е вложено за усвояване в 5 клас. 

През следващите години става надграждане на знанията и уменията и по този начин 

пълно покриване на съотвения стандарт. 

 

Стандартите от ядрото Компютърна система, по които се работи в 5 клас са: 

Познава и използва възможности на компютърната система за възпроизвеждане на 

мултимедийно съдържание. 

Демонстрира интерес към съвременните постижения в областта на компютърните 

системи.  

Стандартите от ядрото Информация и информационни дейности, по които се работи в 5 

клас са: 
· Създава, обработва и съхранява графична, текстова и звукова информация и я 

комбинира.  

· Използва компютърни програми за работа с текст, графика, звук, видео, таблици, 

презентация и тяхното комбиниране.  

Стандартите от ядрото Информационна култура, по които се работи в 5 клас са: 
Знае основни начини за търсене, използване и обработване на информация при 

решаване на учебни задачи.  

 

Тема 4. Работа със звукова и видео информация 
Тема 7. Компютърна презентация 



Проблемът, който обикновено възниква в процесът на обучението по ИТ, е свързан с 

необходимостта да се овладеят, както наименованията на понятията на английски език, така 

и техния български еквивалент, където го има. Грижа на учителя е в процеса на обучение да се 

опита да изчисти този речник и наложи 

приетите български преводи на понятията. Като ориентир може да му служи колоната 

„Основни нови понятия по теми” от Учебната програма по ИТ за 5 клас. 
 
Работата по Тема 4 Работа със звукова и видео информация изисква наличието на 

допълнително оборудване към компютърната система – слушалки и микрофон. Тук изрично 

обръщаме внимание на необходимостта да се използват слушалки, вместо тонколони. 

Тонколони е достатъчно да има на преподавателския компютър за демонстрация. Основно 

предимство на използването на слушалките е, че не настъпва излишен шум при работата по 

тази тема, който пречи на нормалното протичане на учебния час. Недостатък пък е по трудното 

прослушване на звука от двама ученика едновременно, които работят на една и 

съща компютърна система. Това може да бъде решено като се използват допълнителни 

устройства, които позволяват разделянето на звука на две слушалки. 

Преди да се започне работата по темата е необходимо, учителят да осигури аудио дискове с 

едно и също съдържание, които ще се използват за прослушване. По този начин полесно 

ще могат да бъдат поставяне конкретни задачи за откриване на даден запис на диска или 

точно определен момент от изпълнението. Ако това не може да бъде осигурен и класа 

работи с различни дискове, то учителят трябва да подготви предварително въпросници, 

разпечатани на хартиен носител, които да раздаде за попълване от учениците, а след това да 

провери тяхната вярност. Същото се отнася и за дисковете, на които има записани видео 

филми за преглед. Важна особеност тук е съдържанието на тези филми да бъде с 

образователна цел, а не развлекателна. Така ще може да се прави коментар върху видяното. 

Ако филмът е на чужд език, който се изучава от учениците, и липсва дублаж на български, 

то може да се поставя задачи, изискващи отговори на въпроси, които стават ясни от диалога 

между героите. По този начин от една страна ще се демонстрира необходимостта от спиране 

видео възпроизвеждането и неговото продължение, а от друга ще се осъществи 

междупредметна връзка с чуждия език, изучаван в училище. 
 
При Тема 7 Компютърна презентация учениците се запознават с основните понятия от 

областта, създават ограничени по обем презентации (до 10 слайда) съдържащи само текст и 

изображение, на които задават дизайн и анимационна схема. В първият урок по темата се 

използват готови презентации, за да се демонстрират възможностите на този тип 

технологии. Тези презентации могат да включват поголям 

набор от средствата, от тези 

които предстои да се изучават. 

При създаването на собствени презентации се спазва следната последователност от 

дейности: 

създаване 

на съдържателна част; 

избор 

на дизайн и оформление; 

избор 

на готова анимационна схема. 

Ясното разграничаване на отделните дейности ще позволи те да бъдат полесно 

възприети 

от обучаемите и ще насочи вниманието им към тяхната специфика. Често срещана грешка е 

да се преплита работата по съдържателната част и избора на дизайн. Увличайки се по избор 

на дизайн, учениците се разсейват и после им е трудно да продължат работата по 



въвеждането на текст в слайдовете, а понякога дори забравят как да си вмъкнат нов слайд. 
 
Задачите, които се поставят за реализация от учениците трябва да отговарят на няколко 

условия: 

· конкретност – ясна формулировка на задачата, която трябва да изпълни ученика. За 

него трябва да са ясни параметрите на всяка една част от условието. По този начин 
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ще се намали до минимум необходимостта от намеса на учителя при изпълнение на 

задачата. Това особено се отнася, когато се поставя задача за упражнение или 

изпитване. Когато задачата е за овладяване на нов инструмент от изучаваното 

софтуерно средство намесата на учителя трябва да се ограничи само до показване 

работата с новото средство, но не и дообясняване условието на задачата. 

При обучението по ИТ в 5 клас се овладяват базисни знания и умения от различни 

технологии. 
точност – да не се допуска интерпретация на съдържателната част на условието на 

задачата. Ако се допусне такова нещо, това би затруднило оценяване на 

изпълнението на задачата от страна на учителя. Точността в условието е мотивация 

от страна на ученика за поголяма 

прецизност при изпълнението на поставената 

задача от една страна, а от друга води до оптимизиране времето за нейното 

изпълнение, тъй като не се губи време за експериментиране с отделните характеристики на 

инструментите, които се използват при решаване на задачата.  
обозримост – изпълнението на задачата трябва да бъде в рамките на учебния час или 

времето отделено за нея в него. Това е необходимо, за да могат учениците да работят 

спокойно по нейното изпълнение. По този начин те няма да се съобразяват с фактора 

време, който действа понякога „блокиращо” на техните знания и умения. В редки 

случаи се налага учителят да задава време за изпълнението на дадена задача, но това 

се прави в случаите, когато има интерпретивност в нейното условие, тъй като тогава 

обучаемите се увличат в експериментирането с различни характеристики, които 

трябва да се зададат. 

краен продукт – в условието на задача в явен вид трябва да присъства създаването 

на краен продукт с изучаваното софтуерно средство. Този краен продукт може да 

бъде файл, с определено съдържание, запазен под точно име и на дадено място, или 

открита информация в интернет или на даден носител. 

осигуреност – наличието на необходимите ресурсни материали, които са 

необходими за изпълнението на задачата или подходящи софтуерни средства, чрез 

които те могат да се създадат. Поради ограниченото време в рамките на 1 учебен час 

седмично за обучение по ИТ в 5 клас, се налага при повечето задачи да се тръгне от 

готов ресурсен материал (файл, съхранен на определен носител), който да се 

довърши или да се използва такъв при работата върху задачата. Грижа на учителя е 

да ги подготви за съответното занятие и копира в необходимия брой по едно за всяко 

работно място. 
възможност за надграждане – осигуряване на възможност за допълване условието 

на задачата. Това ще позволи да се уплътни времето на ученици с изявени интереси, 

които се справят за помалко 

време при изпълнението на задачата. Това 

допълнително условие не трябва да фигурира при задаване на задачата за 

изпълнение, а учителят да го постави, когато вече е изпълнена поставената задача. 
 
 

ІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ИТ В V КЛАС: 



1. Да придобият увереност в собствените си компетенции при работа с персонален 

компютър. 

2. Да се ориентират в съдържанието на информация, представена на различни носители 

или в Интернет. 

3. Да придобият представа за възможностите на компютърните системи да обработват и 

представят разнородна информация. 

4. Да умеят да експериментират с информация в текстов, табличен и графичен формат. 

5. Да създават документи с графични изображения по зададени теми. 

6. Да съхраняват и отпечатват компютърни документи. 

 

 
V. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА 
ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИКА 
Преди започване на обучението на учениците в пети клас е необходимо да бъде 



направена проверка за началните компютърни умения на база на Държавните образователни 

изисквания за началния етап на основната образователна степен. Проверката на входното 

ниво има за цел да послужи за ориентир на учителя как да организира своята работа, така че 

да се постигнат целите заложени в колона 3 на учебната програма. 

Основни акценти в оценяване постиженията на учениците в V клас е върху 

придобиването на практически умения за реализирането на определена задача на 

компютъра и наличието на първоначални знания за същността на изучаваните технологии. 
 
VI. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА УЧЕБНАТА 
ПРОГРАМА  
Изучаването на ИТ в V клас е насочено към успешното използване на тези технологии 

в подпомагане усвояването на учебното съдържание от предметите, изучавани в 

задължителната подготовка. Това от своя страна определя избора на теми за реализация да 

бъде тясно свързан с изучавания в момента материал по различни учебни дисциплини от V 

клас. Важен момент е обучаемите да работят по учебни задачи, които са постижими в 

рамките на един учебен час. Това може да бъде постигнато като се използват готови модели 

на документ, в които те трябва да редактират, коригират или променят съдържателната част 

с цел постигане на определен краен резултат. Този резултат трябва да бъде в явен вид и 

разбираем за обучаемите. Това налага изборът на учебна задача да бъде съобразен с 

възрастовите особености на обучаемите 


