
УЧЕБНА ПРОГРАМА 
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 
ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

В VI КЛАС СВЪРЗАНИ ЗА РАБОТА С МУЛТИМЕДИЙНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Хорариум часове по учебен план: 1 час седмично - 34 часа годишно. 

 

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Обучението по ИТ в шести клас се явява втори етап в обучението по ИТ в 

прогимназиалния етап като затвърждава, надгражда и развива придобитите в пети клас 

знания, умения и отношения. 

Обучението по всяко от ядра се осъществява на спираловиден принцип. 

Заложеното в шести клас учебно съдържание се надгражда в останалите класове. Чрез няякои 

от заложените теми в шести клас се цели въвеждане в електронната комуникация и 

развиване на умения за обработка на графични изображения и използване на графични 

и анимационни ефекти при представяне на информация. 

 



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

Основни цели на обучението на учениците по ИТ в VI клас: 

1. Да умеят да обработват графични изображения в различни файлови формати. 

2. Да придобият представа за възможностите за електронна комуникация. 

3. Да създават интегрирани документи съдържащи текст, графични изображения и 

таблици по зададени теми като използват информация получена по електронен 

път или чрез традиционни средства за обмен на информация. 

4. Да съхраняват и отпечатват компютърни документи. 

 
 
Компютърна презентация 

Създаване на презентация по зададена съдържателна част. Форматиране на 

графични и текстови обекти. 

Използване на анимационни ефекти по отношение на елементите на слайдовете. 

Задаване на времетраене на слайд. 

 
 
V. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА 
ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИКА 
Основни акценти в оценяване постиженията на 

учениците в VI клас е върху придобиването на практически умения за реализирането на 

определена задача на компютъра. 

Самият процес на реализация на поставената задача е труден за оценяване при 

групова работа в клас, поради невъзможността учителят да следи едновременно 

работата на всички ученици. Ето защо оценяването на постиженията на учениците 

става на база завършени проекти (учебни задачи) по отделните теми, а не изпълнението 

на една или друга задача, която е елемент от работата по проект. Наличието на краен 

резултат, който отговаря на първоначално поставената задача, е достатъчно основание 

да се счита, че ученикът притежава необходимите знания и умения за работа с 

изучаваните технологии. 

Като писмена форма на оценяване могат да бъдат използвани чек листове за 



проверка на знанията по предмета. 

Наличието на изброени твърдения, с които ученикът 

трябва да се съгласи или отхвърли, е лесно за разбиране от обучаемите и позволява 

реализирането на самооценка от тяхна страна. За самооценка могат да се използват и 

електронни тестови варианти. 

VI. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА УЧЕБНАТА 
ПРОГРАМА Акцентът при работата трябва да бъде върху разработването на учебни задачи, под 

формата на тематични проекти, чрез които се усвоява трайно и осъзнава 

предназначението на инструментариума в използваното програмно средство, е не върху 

механичното изпълнение на последователност от стъпки. Представянето на един или 

друг инструмент, команда или функция от изучаваното софтуерно средство става на 

базата необходимостта от неговото използване при решаване на конкретната задача, по 

която се работи. Ето защо подборът на задача за реализация в клас трябва да бъде 

направен така, че да осигури възможността за представянето на новото средство. 

Изучаването на ИТ в VI клас е насочено към успешното използване на тези технологии 

в подпомагане усвояването на учебното съдържание от предметите, изучавани в 

задължителната подготовка. рамките на един учебен час. Това може да бъде постигнато като се 

използват готови модели на документи, 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. 


