
УЧЕБНА ПРОГРАМА 

ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

В VІI КЛАС СВЪРЗАНИ ЗА РАБОТА С МУЛТИМЕДИЙНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

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

 

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Предметът Информационни технологии се изучава с един учебен час в 

задължителната подготовка на учениците в 8 клас. Обучението е продължение на това 

от 5, 6 и 7 клас, като в основни линии става надграждане на придобитите знания и 

умения по основните направления, предмет на изучаване в прогимназиалния етап. 

Съдържателната част на обучението е базирано на Държавните образователни 

изисквания по ИТ за прогимназиален етап.  
Покриването на стандартите от тези ядра е водещо за учителя в процеса на 

обучението по ИТ в 8 клас. Тук обаче е необходимо да се направят следните три 

уточнения: 

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

стандартите кореспондират директно с обучението в 8 клас. Останалите са били 

покрити при обучението в 5, 6 и 7 клас. 

Покрива се напълно съдържанието на някои от стандартите като се 

разчита, че част от него вече е усвоено през предходните години на обучение по 

предмета, а в 8 клас само се добавят някои нови знания и умения към 

придобитите вече. 

Някои от стандартите вече са изцяло покрити в предходните години на 

обучение, като в 8 клас се прави само затвърждаване на наученото в 5, 6 и 7 

клас. Това затвърждаване може да бъде направено, ако учителят успее да 

„създаде” ситуации, които да изискват от обучаемите да приложат знанията и 

уменията, усвоени в предходните години, касаещи съответния стандарт. 
 

СЪДЪРЖАТЕЛНА ЧАСТсвързана с мултимедийни приложения на учебния предмет 

Информационни технологии в 8 клас 

 

Стандартите от ядрото Компютърна система, по които се работи в 8 клас, са: 

· Познава основните технически параметри на компютърна система, 

периферни устройства и носители на информация.  

Тук се прави актуализация на знанията, придобити в 7 клас по отношение на характеристиките 

на процесора, оперативната памет, твърдия диск, дънната платка, устройствата за четене на 

носители на информация, звукова карта, видео карта, монитор, принтер, носителите на 

информация. Към тези части 

могат допълнително да се разгледат и други части на компютърната система като портове, 

скенер, джойстик, уеб камера, които не са били предмет на разглеждане при обучението по ИТ 

в 7 клас. Това е препоръчително за класове, където има изявен интерес от страна на учениците 

към предмета.Успоредно със затвърждаването се разглеждат, като ново знание, драйверите на 

различните периферни устройства. 

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

в 8 клас, са: 

· Разграничава системен и приложен софтуер.  



В 8 клас за първи път се работи по този стандарт, като учениците се запознават с основните 

групи софтуер. 

 

· 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. 
 
· Аргументира избора си на компютърна програма за извършване на 

конкретна дейност.  
По този стандарт става затвърждаване на знания и умения, които за първи път са били 

изградени в клас по обобщената тема Работа по проект. Тук се очаква, че учениците ще могат 

да взимат сами обосновани решения за избор на програма(и), с която ще реализират зададената 

тема за проект от учителя. Това налага необходимостта темите за проект да бъдат зададени 

така, че да изискват 

използването на различни софтуерни средства за тяхното реализиране. 
. 

 

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

1. Да могат да създават документи, които да публикуват в Интернет. 

3. Да работят в екип по проект като правят самостоятелен избор за подходящи 

технологии за постигане на целта на проекта. 
 
СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА 

ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ В 

VIII КЛАС. 

Преди започване на обучението на учениците в VIII клас е необходимо да бъде 

направена проверка за компютърните умения на база на очакваните резултати на ниво 

учебни програми в VVII 

клас. 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 VIII клас е върху 

придобиването на практически умения за решаване на задачи и реализирането на 

проекти. 
 
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ. 

Обучението по ИТ в VIII клас се извършва основно на практическа основа. 

Провеждането на часове в изцяло лекционна форма не е препоръчително. Когато е 

необходимо наличието на такъв учебен час, учителят трябва да осигури наличието на 

активни фази, в които учениците да споделят своите знания или виждания по 

разглежданата тема. 

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 VIII клас е насочено към успешното използване на тези 



технологии в подпомагане усвояването на учебното съдържание от предметите, 

изучавани в задължителната подготовка. Това от своят страна определя избора на теми 

за реализация да бъде тясно свързан с изучавания в момента материал по различни 

учебни дисциплини от VIII клас. 


