
УЧЕБНА ПРОГРАМА 

ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебна програма по информационни технологии 

за IX клас свързана по тематика с мултимедия 

Задължителна подготовка 
(Първо равнище - общообразователен минимум) 

 

І. Общо представяне на учебната програма 

Информационните технологии са едни от най-бързо развиващите се технологии. 

Те стават неделима част от общата грамотност на съвременния човек. Ето защо, 

естествено те присъстват в горния курс на българското образование като самостоятелен 

предмет от задължителната подготовка, изучаван в IX и X клас. Акцентът в обучението 

по предмета е поставен върху придобиването на умения за работа с най-често 

използваните в ежедневието и малкия бизнес приложни продукти от областта на 

информационните технологии. Това ще допринесе за изграждане в обучаемите на 

самочувствие за приложимост на придобитите компетенции в реални житейски ситуации, 

чието разрешаване би се улеснило с използването на ИТ. 

 

Учебното съдържание по предмета е разделено в отделни модули за обучение. 

Броя на часовете и реда на тяхното изучаване се определя от преподавателя, като се 

спазват следните изисквания: 

• Часовете се разпределят по различните модули в зависимост от интересите 

на учениците и нивото им на знания и умения за работа с конкретните 

информационни технологии. Препоръчително е да се отделят следния 

минимален брой часове по отделните модули за покриване на учебното 

съдържание: 

 

Основните цели на обучението по ИТ в IX клас са: 

Учениците: 

1. Да осмислят предназначението и приложението на компютрите и ИТ за решаване 

на практически задачи, свързани с информационни дейности. 

2. Да преодолеят евентуалните психологически бариери и да придобият увереност 

при работата си с компютри и информационни технологии. 

3. Да познават предназначението и функциите на избраните за изучаване програмни 

продукти и възможностите да бъдат използвани при решаване на задачи от други 

предметни области. 

4. Да усвоят основните дейности, които могат да се извършват в операционната 

среда, както и с помощта на текстообработващите системи, графични редактори и 

табличен прцесор. 

 

Модул "Информационни технологии и компютърни системи" - 6 часа 
Стандарт: Описва компютърни системи и софтуер с общо предназначение. 

Очаквани резултати: 

1. Да знае: 

- основни компоненти и структура на една компютърна система с общо предназначение; 

- предназначението на системния и приложния софтуер. 

 

Стандарт: Контролира и управлява адекватно 

на поставена цел основните ресурси на 

компютърните системи 

Очаквани резултати: 

1. Да познава основни средства за контрол и управление на компютърни системи с общо предназначение. 



2. Да може да управлява компютърната система при работа с различен системен и приложен 

софтуер.  

 

Модул "Компютърна графика" - минимум 4 часа 
Стандарт: Използва основните възможности на редактор за решаване на конкретен проблем. 

Очаквани резултати: 

1. Да знае: 

- основното предназначение и възможности на програмите за компютърна графика; 

- различните файлови формати, използвани за съхранение на графика. 

2. Да може да използва основните инструменти за създаване и промяна на изображения в конкретен графичен 

редактор. 

 

Модул "Интегриране" - минимум 4 часа 
В този модул се използват усвоените знания и умения от изучените до момента модули, за да се използват 

практически тези знания и умения при интегрирането на дейности в работата с 

компютър, създаването на интегрирани документи, работата в екип и по проекти (виж модул "Интегриране на 

дейности" в 10. клас по ИТ. 

 

Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците 

Оценяването на постиженията на учениците трябва да се извършва по начини, 

адекватни на поставените цели по отношение на ИТ. 

Оценяват се знания, умения, компетенции и отношение на учениците, както на 

основата на текущи оценки, така и в края на изучаваните модули. Могат да се използват 

различни форми на оценяване - тест, есе, събеседване, портфолио, практическа 

работа по определена задача. Ако модулът позволява, учениците разработват 

самостоятелно или в група проект, който се оценява. 

Тъй като акцентът при работата с ИКТ се поставя върху практическото 

усвояване на умения и компетенции, то превес в оценяването трябва да имат тези 

форми, които измерват преди всичко степента на практическото овладяване. 

Всеки обучаем е личност със свой индивидуален стил на мислене, 

предразположена към определен тип мисловни процеси, форми и начини на учене, или с 

предпочитания към някои от тях. Взаимодействието с ИКТ предоставя на обучаваните 

много добри потенциални възможности “да изразяват себе си” и индивидуалния си стил 

на работа поради факта, че: 1)изискват от обучаваните да разработват продукт и 

2)позволяват постигането на определен резултат ( разработването на продукт по 

различни пътища и начини). Така различията в начина на мислене, работата и пътищата 

за постигане на резултатите трябва да се възприемат от учителя като богатство и да се 

стимулират, а не да се санкционират. Като критерии при оценяването тук е добре да се 

въведат и използват понятията за ефективност (степен на резултатност) и ефикасност 

(постигане на единица резултат при минимизиране на разходите на ресурси – време, 

усилия и пр.). Разясняването на тези критерии пред учениците и изискването да се 

съобразяват с тях има много силно мотивиращо въздействие и ги приучва да оценяват 

критично собствените си начини на мислене и работа, сравнявайки ги с тези, предложени 

от учителя или използвани от съучениците им. Това на практика им помага да усвояват и 

прилагат ефективни стратегии за мислене, учене и работа. 

При работа по проекти се оценява както готовият продукт, така и процесът на 

работа. 

При работа в екип и група – оценяване и на уменията за ефективно общуване в 

рамките на групата, конструктивно поведение и принос с идеи. 

При изграждането и оценяването на умения за решаване на проблеми – с 

писмен тест или устно изпитване - може да се проверяват усвоените знания за различни 

стратегии за решаване на проблеми; чрез поставянето за практическо решаване на 

случаи (казуси) и реалното справяне с проблема се оценяват практическите умения за 

прилагане на дадена стратегия и сложните когнитивни умения за подбор, комбиниране 



и творческо съчетаване и прилагане на различни стратегии; тук може да се оценява и 

оригиналността на подходите. 

При постигане на цели, свързани с изграждане на отношения се оценява 

реалното поведение на обучаемия по отношение на проблема по време на неговата 

работа с ИКТ.__ 

 

Стратегии за обучение по ИТ, които могат да подпомогнат ефективността 

(резултатността) на учебния процес 

Като цяло обучението включва подбор на стратегии и методи, които се използват 

за да: 

• удовлетворят потребностите от обучение на различните като индивидуалности 

ученици 

• осъществят преподаването на предвидения учебен материал 

С цел подпомагане на учителите при планиране и осъществяване на учебния 

процес, в настоящата точка е отделено внимание на няколко групи стратегии за 

обучение, за които е установено, че повишават ефективността на обучението по ИТ. 

Учителите са свободни да приемат и прилагат тези стратегии или да използват други, ко- 

ито ще позволят техните ученици да овладеят изискваните очаквани резултати по 

отношение на знания, умения и отношения в учебните програми и в Държавните 

образователни изисквания (стандарти) за учебно съдържание. 

В този смисъл описаните стратегии са само предложения, основани на изследва- 

ния в областта на образователните технологии и на добрата учебна практика. 

Използването на тези стратегии не може в никакъв случай да бъде вменявано в 

задължение на учителите, или да служи като атестация за ефективността на 

тяхната работа. 

Предлаганите стратегии могат да бъдат групирани в следните четири основни 

групи: 

1. Стратегии, които насърчават интегрирането в учебния процес по ИТ на 

идеи и умения, характерни за, и приложими в, други учебни предмети 

Учебната практика показва, че овладяването на конкретни ИТ се ре- 

ализира по-успешно в контекста на разработване и решаване на 

проблеми, поставяни в други учебни дисциплини. В този смисъл, към 
 

овладяването на знания и умения свързани с конкретна ИТ е добре да 

се подхожда в контекста на учебни задачи и ситуации, характерни за 

различни учебни предмети. 

2. Стратегии, които отчитат и подкрепят постепенното (етапно) развитие на 

знания, умения и компетенции 

Очакваните резултати от обучението предполагат, а стратегиите 

за обучение трябва да отчитат, че развитието на дадено комплексно 

умение се извършва стъпка по стъпка, чрез овладяване на различни 

техники и натрупване на умения-компоненти 

3. Стратегии, които отчитат различията в индивидуалните стилове на учене 

и работа на отделните ученици 

Учениците намират за вълнуваща и предизвикателна интерактивна- 

та природа на работата с ИТ-средства. В работата си с тези средс- 

тва те получават възможността да създават, организират и предс- 

тавят пред аудитория информация по начини, които са характерни за 

собствения им стил на мислене и учене и тяхната сфера на интереси. 

Практиката показва, че учебният процес е по-ефективен, ако използ- 

ваните методи за обучение отчитат тези индивидуални особености. 

4. Стратегии, които развиват уменията и способностите за изследване, кри- 



тично мислене и решаване на проблеми 

За да правят "информиран" и отговорен избор на подходящи за използ- 

ване в дадена ситуация ИТ-средства, е необходимо учениците да мо- 

гат да слушат, преглеждат материали и четат критично. 

Използвайки ИТ-средства те се учат да събират, оценяват, синтези- 

рат и представят информация от различни източници, както и да 

прилагат усвоените знания, използвайки стратегии за решаване на 

проблеми. Обучение, което отчита възможностите на ИТ да предраз- 

полагат към изграждането на умения за изследване, критично мислене 

и решаване на проблеми, способства за по-пълноценното разгръщане 

на познавателния потенциал на учениците и за по ефективното пос- 

тигане на целите на обучението 


