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За настоящото издание 
 

Методологията е първата подобна в България и е подготвена в рамките на проекта „Индекс 

и методика за проучване на умения по медийна грамотност за гимназисти“, подкрепен от Фонд 

Активни Граждани с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по 

линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Първата версия на 

методологията е публикувана през 2020 г. След две тестови проучвания и психометричен анализ 

методологията е редактирана в рамките на проекта “Интегрален подход за развитие на медийната 

грамотност на учениците”, който Коалицията за медийна грамотност изпълнява в партньорство с 

Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование и отново с финансовата 

подкрепа на Фонд Активни Граждани [www.activecitizensfund.bg].  

 

Настоящото издание е публикувано в официалната уебстраница на Коалицията за медийна 

грамотност със свободен достъп в края на 2021 г. Тестовите единици, представени в двете 

приложения към методиката, са използвани в първото национално изследване за оценяване на 

дигитално-медийната грамотност на десетокласниците в България, което се провежда в рамките 

на 10 дни през януари 2022 г. и обхваща 229 паралелки в 170 училища от цялата страна, избрани 

на случаен принцип.  

 

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия текст се носи от Коалицията за медийна 

грамотност и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното 

становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора 

на Фонд Активни граждани България [www.activecitizensfund.bg].

 
  



4 
 

Въведение 

  
Епохата на ИКТ и интернет донесе със себе си нови възможности за достъп до информация и 

комуникация, свързвайки хора и идеи от целия свят с немислими допреди темпове. Развитието на 

технологиите обаче позволи и проявлението в невиждан досега мащаб на негативни явления като 

дезинформацията и политическата пропаганда, до степен, че са заплашени ценностните устои и 

функционирането на нашите демократични общества. Епохата на информацията е и епоха на 

дезинформацията; времето, когато светът е по-свързан от всякога е и времето на ускоряваща се 

поляризация на модерните общества. 

  

Като евентуално решение на тези проблеми, поне за идните поколения, се предлага 

развиването на дигиталните1 умения и на уменията по медийна грамотност на учениците (Ananiadou 

& Claro, 2009; Scott, 2015). Това е и ключова предпоставка за защита на правата на децата и младите 

хора и за повишаване на гражданската им активност (Committee on the Rights of the Child, 2014; 

Hobbs, 2010; Third et al., 2014). Развиването на тези умения обаче трудно би могло да се случи без 

придружаващи фундаментални образователни реформи в страните по света. (Ananiadou & Claro, 

2009; Scott, 2015).  

 

В България заемането с подобно начинание вече не е само с пожелателен характер. Всяка 

държава членка на ООН има отговорност да включи дигиталната грамотност в учебното си 

съдържание след решение на Комитета по правата на детето още от 2014 г. След изменения на 

Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (ЕС) от 18.10.2018 (ЕС/1808) пък се предвижда 

всяка държава членка на ЕС да предприеме мерки за развиването на медийната грамотност на 

учениците с очакване първите резултати от тези мерки да се представят през 2022 г. 

 

Българската образователна система вече предприема макар и частични стъпки за изпълнение 

на тези отговорности. Със Закона за предучилищното и училищното образование от 2015 г., 

Европейската рамка за дигитална компетентност бе интегрирана в учебните програми, а през 2018г. 

бяха заложени часове на класа, отдадени на медийната грамотност. Липсва обаче ясна политика за 

цялостното и поетапно развиване на конкретни компетентности на учениците. Не е ясно нито точно 

кои компетентности следва да бъдат развивани, нито как процесът да се осъществи и измери. Този 

документ предлага дефиниция за интегрираното понятие дигитално-медийна грамотност, както 

и цялостна методология за оценяване на релевантните умения, която освен за тази цел, може да се 

използва и за извеждане на педагогически модели, методи и практики. 

 
1 В България има терминологична полемика дали въпросните умения да се превеждат като 
„дигитални“ или „цифрови“. В настоящия документ е използвана тази терминология за да се 
акцентира върху социалните, гражданските и икономическите следствия от ИКТ, вместо върху чисто 
технологичните такива. Приложение 3 съдържа коментар на проф. Нели Огнянова по настоящата 
методология, който представя алтернативна гледна точка. Коментарът също оспорва интегрирането 
на дигиталните умения и уменията по медийна грамотност в единно понятие. 
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Дигитално-медийна грамотност: дефиниция, референтна рамка и когнитивни 

умения 
 

Що е то дигитално-медийна грамотност?  

 

Понятията медийна грамотност и дигитална грамотност са част от по-обхватния 

контекст на така нареченото „образование на 21. век“, което определя ролята на компетентностния 

подход в образованието като ключова за активното гражданство в модерните общества, 

пълноценното включване в икономиката на знанието и евентуалното справяне с глобалните 

предизвикателства, пред които идните поколения ще бъдат изправени (Ananiadou & Claro, 2009; 

Hobbs, 2010; Scott, 2015; van Laar et al., 2017). Уменията, които изпъкват като основни в тази 

парадигма включват критично мислене, ефективна комуникация, сътрудничество, решаване на 

проблеми и творчески умения (Ananiadou & Claro, 2009; Scott, 2015; van Laar et al., 2017). 

 

Освен отделни научни области, тези компетентности представляват и основа, върху която 

може да се твърди, че са изградени по-конкретните измерения на дигиталната грамотност и 

медийната грамотност. В подкрепа на тази теза, систематичен мета анализ на 1592 научни статии, 

изследващ взаимовръзката между уменията на 21. век и дигиталните умения, демонстрира че 

дигиталните умения, които често се третират като отделна област на компетентност, всъщност до 

голяма степен се припокриват с базовите умения информационна грамотност, комуникация, 

сътрудничество, творчество, критично мислене и решаване на проблеми (van Laar et al., 2017). 

Сравнителен анализ на Европейската рамка за дигитална грамотност (DigComp), Рамката за медийна 

и информационна грамотност на ЮНЕСКО (MIL) и Рамката за медийна грамотност на Европейската 

асоциация за интересите на зрителя (EAVI) открива високо ниво на съпоставимост между тях, 

извеждайки познатите области на компетентност информационна грамотност, комуникация, 

сътрудничество, създаване на съдържание и решаване на проблеми като най-малкото общо 

кратно между дигиталната грамотност и медийната грамотност (Livingstone et al., 2017). 

 

Именно взаимното допълване и надграждане на тези базови области на компетентност стои 

в основата на интегрираното понятие дигитално-медийна грамотност. Медийният аспект 

акцентира върху масовите средства за информация и комуникация, чрез които компетентностите 

могат да се проявяват. Дигиталният контекст е подходящ, тъй като ИКТ и интернет са ново и основно 

средство за информация и комуникация между младите хора и са неделима част от парадигмата за 

образование на 21. век (Scott, 2015; van Laar et al., 2017). И така, с медиен акцент и в дигитален 

контекст, критичният анализ и оценката на информацията, конструктивното 

взаимодействие с околните, себеизразяването чрез създаване на съдържание, решаването на 

проблеми и взаимовръзката между тези процеси представляват понятието дигитално-

медийна грамотност, което настоящата методология предлага като интегриран инструмент за 

ефективно противодействие на дезинформацията и поляризацията в модерните общества. 

 

 



6 
 

Компетентностна рамка 

 

Европейската рамка за дигитална грамотност (DigComp) бе избрана за референтна за целите 

на тази методология на база на два критерия: 1) Тя представлява официален европейски документ, 

който е вече дълбоко интегриран из българските учебни стандарти и програми; и 2) Рамката 

съдържа изчерпателен списък с области на компетентност, които имат високо ниво на 

съпоставимост с аналогични медийни области на компетентност от международни референтни 

рамки (Livingstone et al., 2017) и следователно би могла да бъде референт за дигитално-медийна 

грамотност.  

 

DigComp съдържа пет компетентности: 1. информационна грамотност, 2. комуникация и 

сътрудничество, 3. създаване на дигитално съдържание, 4. безопасност и 5. решаване на 

проблеми. Създаването на съдържание е висше измерение на дигитално-медийната грамотност, 

но е извън методичния обхват на тази методология. Таблица 1 представя останалите четири 

компетентностни области и съответните когнитивни умения. Тази методология изцяло ще се 

фокусира върху измерването на когнитивните умения от рамката, тъй като за измерването на 

атитюдния и аспект е необходим друг инструментариум. 

 
Таблица 1 Компетентности 1, 2, 4 и 5 от рамката DigComp (Carretero et al., 2017) 

Компетентност Когнитивни умения 

1. Информационна 
грамотност 

1.1 Търсене и подбор на информация 
1.2 Анализ и оценка на информацията 
1.3 Управление на информацията 

2. Комуникация и 
сътрудничество 

2.1 Взаимодействие с други хора чрез дигитални технологии 
2.2 Споделяне чрез/в дигитални технологии 
2.3 Гражданско участие чрез дигитални технологии 
2.4 Сътрудничество чрез дигитални технологии 
2.5 Нетикет 
2.6 Управление на дигитална идентичност 

4. Безопасност 4.1 Предпазване на устройства 
4.2 Лични данни и поверителност 
4.3 Грижа  за здравето и благосъстоянието 
4.4 Предпазване на околната среда 

5. Решаване на проблеми 5.1 Решаване на технически проблеми 
5.2 Идентифициране на нужни и подбиране на технологични 
решения 
5.3 Иновативно използване на дигитални технологии 
5.4 Идентифициране на пропуски в дигиталната компетентност 
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Методика на оценяване на дигитално-медийните умения 

 

Дигитално-медийните компетентности като показатели за качество на мисловните 

процеси 

 

Оценката на умения изисква многоаспектен и многопластов подход, който измерва не само 

наличието на знания, но и качеството на самия мисловен процес при изпълнение на дадена задача. 

Именно такъв е подходът на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA), която на 

всеки три години измерва доколко 15-годишните младежи от цял свят са усвоили знанията и 

уменията, необходими за пълноценно участие в модерните общества. PISA е известна с това, че 

поставя оценяваните лица в разнообразни реални житейски ситуации, очаквайки от тях да се 

справят, понякога независимо доколко са запознати с понятията, използвани в задачите. Това е 

възможно, тъй като методиката на програмата оценява степента на формиране на когнитивни 

умения, приложими за справянето с множество и многообразни ситуации (OECD, 2019).   

 

Въпреки че съществуват и други оценителни модули на PISA, които са релевантни за 

медийната грамотност на учениците, за целите на тази методология бе адаптирана Методиката за 

оценка на глобални компетентности на програмата (OECD, 2019) заради акцента ѝ върху четири 

когнитивни процеса, които са взаимосвързани с когнитивните умения на рамката DigComp. Следва 

описание на тези когнитивни процеси и взаимовръзки:  

 

1. Оценка на информация, формулиране на аргументи и интерпретация на сложни 

ситуации и проблеми. Този когнитивен процес включва разсъждение на база на данни 

и аргументи по дадена тема; ефективно търсене на релевантна информация; оценка на 

информация на база на релевантност, достоверност и надеждност; и синтез на 

информация чрез комбинация от предишни и нови знания и критични разсъждения с 

цел интерпретация на сложни ситуации и проблеми (OECD, 2019). Вероятно най-значима 

е взаимовръзката между този когнитивен процес и когнитивните умения от 

компетентност 1. Информационна грамотност на DigComp, но той може да бъде 

прилаган с цел изграждане на аргументи при групови и граждански процеси (умения 2.3 

и 2.4 от рамката), или с цел идентифициране на фалшиви идентичности при предпазване 

на личните данни, здравето и благосъстоянието на индивида в дигитална среда 

(компетентности 4.2 и 4.3 от рамката). 

2. Идентифициране и анализ на множество перспективи. Вторият когнитивен процес 

акцентира върху способността на оценяваните лица да разпознават различните 

перспективи (или гледни точки) по даден проблем; факторите, които влияят за 

изграждането на тези перспективи, включително културна (и друга) принадлежност, 

достъп до информация и ресурси и др.; както и начините по които перспективите 

формират човешките взаимодействия и интерпретации на събития, проблеми и 

феномени  (OECD, 2019). Този когнитивен процес е съобразен конкретно с Методиката 

за оценка на глобални компетентности на PISA, но подобен анализ на многообразни, 
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понякога противоречиви, перспективи би могъл да бъде изключително полезен за 

ефективна оценка на информацията (умение 1.2 на DigComp) и ползотворно 

взаимодействие с околните (уменията на компетентност 2. Комуникация и 

сътрудничество и компетентност 4.3 Грижа за здравето и благосъстоянието на 

DigComp). 

3.  Разбиране на различия в комуникацията. Третият когнитивен процес представлява 

анализ на разнообразни контексти и норми на общуване и решаване на конфликти по 

време на взаимодействие (OECD, 2019). Той е директно приложим за формулиране на 

конкретни, ясни и изчерпателни съобщения спрямо собствените нужди и нуждите на 

другите участници в общуването (компетентности 2.1, 2.2 на DigComp), за постигане на 

конструктивен подход и медиация по време на общуване (компетентности 2.3, 2.4 на 

DigComp), както и за дискутиране и изграждане на ефективни норми на взаимодействие 

(уменията от компетентност 2.5 на DigComp). Тези критерии за ефективна комуникация 

са тясно свързани с превенцията и интервенцията на рискове, свързани с 

взаимодействие с други хора в дигитална среда (уменията от компетентност 4. 

Безопасност на DigComp).    

4. Оценка на действия и последствия. Последният четвърти когнитивен процес включва 

предлагане и оценка на различни решения на даден проблем при налична информация 

(OECD, 2019). Тук следва да бъде обяснено как настоящата методика предлага да бъдат 

оценяван уменията от компетентност 5. Решаване на проблеми на рамката DigComp, 

които олицетворяват този когнитивен процес. В естеството си, проблемите в дигитална 

среда, независимо дали са чисто технически (умение 5.1), концептуални (умение 5.3), 

или комплексни (умения 5.2 и 5.4), тематично се припокриват с една или повече от 

другите области на компетентност на DigComp, включително боравене с информация, 

взаимодействие с хора и/или прилагане на мерки за безопасност. Ето защо решаването 

на проблеми може да се разглежда като спомагателен когнитивен процес, чрез който 

оценяваното лице рефлектира върху дадена ситуация  и преценява и предлага 

ефективен ход на действие, като това може да включва оценка на достоверността и 

надеждността на информацията, оценка на ефективността на комуникацията, оценка на 

риска в дигиталното пространство, или комбинация от тези оценъчни процеси.  

 

Дигитално-медийните умения и техните равнища 

На база на взаимовръзката между горепредставените когнитивни процеси и рамката 

DigComp, авторският екип на настоящата методика извлече по-конкретни дигитално-медийни 

умения, както и различни равнища на тяхното усвояване, които са представени в Приложение 3 

според областите на компетентност на рамката. Важно е да се отблележи, че равнищата не се 

окачествяват с различни тежести за целите на оценка на постиженията на учениците, тъй като 

трудността на задачите зависи и от други фактори и е напълно възможно някои изследвани лица да 

са развили по-горни равнища на някои от уменията, за сметка на по-долни.  
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Структура и формат на тестовите единици 

 

Структурата и форматът на тестовите единици за оценка на дигитално-медийните 

компетентности на гимназисти също е базирана на Методиката за оценка на глобални 

компетентности на PISA. Една типична тестова единица представлява описание на реална 

житейска ситуация (или казус), в която биха могли да бъдат приложени една или повече дигитално-

медийни компетентности, придружена от поредица последователни тестови въпроси по ситуацията 

(OECD, 2019).  Всеки тестов въпрос съответна на определено ниво на сложност от двата тестови 

варианта в Приложения 1 и 2 и отговаря на конкретни дигитално-медийни умения от Приложение 

3. Тестовите въпроси могат да бъдат както затворени (вярно / грешно, възможност за избор на верен 

отговор, или подреждане според даден критерии -напр. степен на достоверност на 

информационните източници), така и свободни, чрез които учениците сами формулират отговорите 

си.   

 

Казусите на тестовите единици следва да представляват многообразни и автентични 

ситуации, чрез които да се проявяват разнообразните когнитивни процеси, свързани с дигитално-

медийните компетентности на оценяваните лица. PISA (OECD, 2019) предлага следните четири роли 

на оценяваните лица, напълно приложими за целите на тази методика заради съвместимите 

когнитивни процеси: 

 

1. Оценяваните лица като изследователи. Този формат най-често представлява задание 

по конкретен учебен предмет, за което оценяваните лица трябва да търсят информация 

в интернет и/или използвайки други източници по даден въпрос самостоятелно или в 

група. Изследователският формат може да оценява както търсенето и оценката на 

информация на база на релевантност, достоверност и надеждност, така и капацитета на 

учениците да оценяват различни гледни точки (било то интерпретирани гледни точки от 

източниците, или различни гледни точки на членовете на екипа) и да анализират 

причините за неразбирателство и конфликт в екипа.   

2. Оценяваните лица като репортери. Този формат поставя оценяваните лица в ролята на 

журналисти, които трябва да напишат статия за дадена новина. Казусът обикновено 

представя медиен източник, в който са представени основните елементи на 

информацията. Ученикът има за задача да демонстрира, че разбира основното 

послание,  да оцени качеството и надеждността на информацията в източника и/или да 

анализира мотивацията и субективната интерпретация на автора. 

3. Оценяваните лица като медиатори / членове на екип. Тук акцентът е най-вече върху 

междуличностните отношения в екип съученици, въпреки че тези казуси могат да се 

комбинират и с другите три роли и да оценяват повече когнитивни процеси. Ученикът 

следва да анализира ситуацията, да идентифицира различните гледни точки, да оцени 

съответните аргументи и да разреши конфликта чрез медиация и достигане до 

консенсус.  
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4. Оценяваните лица като дебатьори. Тази роля изисква от учениците да изградят, 

селектират, или оборят аргументи на база на информация по даден проблем. Форматът 

стимулира критичното мислене и комуникационните умения на оценяваните лица, 

изисквайки задълбоченото разбиране и оценка на различни перспективи по дадена тема 

на база на критерии като релевантност, яснота, точност, изчерпателност, достоверност и 

надеждност.  
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Приложение 1: Тестови вариант „А“ 

 

5G и Ковид-19 
 
Прочетете текста и отговорете на въпросите към него. 
 
Проф. Константинов сензационно пред БЛИЦ: Защо в Сан Марино има 30 000% повече смъртност от 
Китай?  
„Едва ли е случайно, че Сан Марино въведе през 2018 година технологията 5G. Много е вероятно 
въпросната технология да има пагубно въздействие върху имунната система на хората и буквално 
да я разрушава", заяви пред БЛИЦ проф. Константинов. Според него въпросът за въвеждането на 
технологията 5G трябва да бъде изследван още по-задълбочено и представен за обществена 
дискусия в международен план. „Ако се докаже, че 5G влияе тежко върху здравето и имунната 
система на населението, то нейното въвеждане трябва да бъде преустановено“, категоричен е 
професорът. 
 
Източник: blitz.bg 
https://blitz.bg/obshtestvo/prof-konstantinov-senzatsionno-pred-blits-zashcho-v-san-marino-ima-30-
000-poveche-smrtnost-ot-kitay_news735030.html 

 

Въпрос 1. Като се основавате САМО на информацията от текста, отговорете каква е професията на 
цитирания професор Константинов.  
(Моля, изберете само един отговор.) 
 
А Математик 
Б Инженер 
В Лекар 
Г Не може да се прецени от текста 
 
Когнитивни умения: 1.2 Оценка на информацията (второ равнище) Открива неявна информация в 
несложен текст.  
Правилен отговор: Г - Не може да се прецени от текста 

 

Въпрос 2. Текстът отразява:  
(Моля, изберете само един отговор.) 
А Реално събитие 
Б Научни факти 
В Предположение  
Г Етичен проблем 
 
Когнитивни умения: 1.2 Оценка на информацията (второ равнище) Тълкува текст с непълна или 
противоречива информация. 
Правилен отговор: В - Предположение  
 
Въпрос 3. Кое е вярното твърдение според текста?   

https://blitz.bg/obshtestvo/prof-konstantinov-senzatsionno-pred-blits-zashcho-v-san-marino-ima-30-000-poveche-smrtnost-ot-kitay_news735030.html
https://blitz.bg/obshtestvo/prof-konstantinov-senzatsionno-pred-blits-zashcho-v-san-marino-ima-30-000-poveche-smrtnost-ot-kitay_news735030.html
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А Има научно доказана връзка между пандемията от Ковид-19 и технологията 5G. 
Б Има съмнения, че технологията 5G влияе на имунната система. 
В Има доказателства, че технологията 5G уврежда имунната система. 
Г Има твърдения, че технологията 5G убива гълъбите. 
 
Когнитивни умения: 1.2 Оценка на информацията (второ равнище) Тълкува текст с непълна или 
противоречива информация. 
Правилен отговор: Б -Има съмнения, че технологията 5G влияе на имунната система 
 
Въпрос 4. Според Вас информацията в текста е:   
(Моля, изберете само един отговор.) 
А Вярна, защото е цитиран професор. 
Б Вярна, защото се позовава на факти. 
В Невярна, защото не познавам нито медията, нито говорещия.  
Г Не може да се определи, защото не е достатъчно ясна и подробна. 
 
Когнитивни умения: 1.2 Оценка на информацията (трето равнище) Оценява критично 
достоверността и надеждността на разнообразни данни, информация и дигитално съдържание; 
Правилен отговор: Г -Не може да се определи, защото не е достатъчно ясна и подробна. 
 
 

Тийнейджърите и извънредното положение 

Изследване, организирано от Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ), сред 810 ученици от цялата 
страна по време на извънредното положение (16-26 април 2020 г.). 
 
Прочетете заключението на изследователите (със съкращения) и отговорете на въпросите: 
 
Тийнейджърите демонстрират отговорност в поведението си въпреки изживявания гняв. В 
ситуацията на извънредно положение тийнейджърите изпитват много повече негативни емоции: 
скука, раздразнение, самота, страх и тревога, гняв, разочарования, песимизъм и ирония, 
безполезност и безпомощност в сравнение с обичайното ежедневие. Това е за сметка на по-малкото 
радост и оптимизъм. Спасението на този фон е в чувството за хумор, което принципно половината 
младежи споделят, че често е техен спътник и очевидно, както във всички възрастови групи, е 
основен източник за справяне със стреса. Другите фактори са нарасналото желание за помощ, 
благодарността и вдъхновението за промяна. Дейностите, които носят баланс на тийнейджърите, са 
комуникацията онлайн, общуването с близките и дейностите, които осмислят ежедневието им – 
намиране на забавления в противовес на водещото място на скуката и еднообразието. Показателна 
за това е водещата категория – видеа, които отразяват реалността на тийнейджърите – нещо 
моментно, кратко и ясно за възприемане.  
 
Въпрос 1. Проучете данните в таблицата и определете всяко от следващите твърдения дали е 
вярно или или невярно.  
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Желание да помагам на други хора 
(1) В сравнение с преди, най-много е нараснало чувството на скука сред тийнейджърите 
Вярно/Невярно 
 
 
(2) В сравнение с преди, тийнейджърите са изпитали по-малко носталгия. Вярно/Невярно 
 
(3) В сравнение с преди, тийнейджърите са изпитали повече тъга и разочарование. Вярно/Невярно 
 
(4) Тийнейджърите изпитват вдъхновение за промяна по-рядко от преди.  
Вярно/Невярно 
 
Когнитивно умение: 1.2 оценка на информацията (второ равнище). Анализира, сравнява и оценява 
достоверността и надеждността на разнообразни данни, информация и дигитално съдържание. 
Тълкува графики, таблици и др. графично представени данни. 
Правилни отговори:  
1-вярно 
2-невярно 
3 – вярно 
4- невярно 
 
Въпрос 2. Като имате предвид данните от таблицата, определете всяко от твърденията в 
медийната публикация дали е вярно или невярно (твърденията са номерирани)?  
(1)Тийнейджърите изпитват силни емоции по време на физическата изолация – най-вече гняв от 
ограниченията.   
Вярно/Невярно 
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(2) В сравнение с преди, нладежите изпитват повече негативни емоции, като раздразнение, 
самота, страх и тревога, за сметка на положителни емоции, като радост и оптимизъм. 
Вярно/Невярно 
 
(3) Адаптацията на тийнейджърите към новата реалност е улеснена и от засиленото им чувството 
за хумор, като половината споделят, че то е тяхна редовна стратегия за справяне със стреса. 
(economy.bg) 
Вярно/Невярно 
 
Когнитивно умение: 1.2 оценка на информацията (трето равнище). Осмисля  и оценява сложен 
текст по непознат проблем от различни перспективи 
Правилни отговори:  

1. Невярно 
2. Вярно 
3. Вярно 

 
Въпрос 3. Проучете данните в таблицата и определете всяко от твърденията по-долу дали е 
вярно или невярно. Обосновете изводите си с конкретни показатели от таблицата.   
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(1) Повечето тийнейджъри са започнали да спазват по-висока лична хигиена. 
Вярно/Невярно 
Обосновка: ............................................................................................................. 
 
Правилен отговор: Вярно - 80% или повече (общо вярно и напълно вярно) потвърждават в първите 
три критерия. 
Частичен кредит: Вярно 
 
(2)  
В сравнение с преди извънредното положение, повече тийнейджъри са започнали да спортуват 
по-активно отколкото са започнали да играят повече компютърни игри. 
Вярно/Невярно 
Обосновка: ............................................................................................................. 
 
Правилен отговор: Вярно - 58% (общо отговорилите вярно и напълно вярно) са започнали по-често 
да правят физически упражнения, а 44% са започнали да играят повече компютърни игри. 
Частичен кредит: Вярно 
 
 
(3) Повечето от тийнейджърите предпочитат да четат книги, отколкото да гледат клипове.  
Вярно/Невярно 
Обосновка: ............................................................................................................. 
 
Правилен отговор: Невярно - 52% са започнали да четат повече книги, а 82% да гледат повече 
клипове. 
Частичен кредит: Невярно 
 
(4) Тийнейджърите по-скоро са спазвали противоепидемичните мерки за спазване на домашна 
хигиена и използване на предпазни средства.  
Вярно/Невярно 
Обосновка: ............................................................................................................. 
 
Правилен отговор: Вярно, близо 80% или повече потвърждават в критерии2 и 3 . 
Частичен кредит: Вярно 
 
(5) Повечето тийнейджъри са използвали времето си, за да започнат да учат нов език или друго 
ново умение.  
Вярно/Невярно 
Обосновка: ............................................................................................................. 
 
Правилен отговор: Невярно -42% казват, че са започнали да учат нов език или друго ново умение, 
докато 59% не са. 
Частичен кредит: Невярно 
 
Когнитивно умение: 1.2 оценка на информацията (второ равнище). Анализира, сравнява и оценява 
достоверността и надеждността на разнообразни данни, информация и дигитално съдържание. 
Тълкува графики, таблици и др. графично представени данни. 
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Въпрос 4. Прочетете заглавията на публикации в различни медии, отразили изследването на 
УНИЦЕФ. Открийте заглавието, което поставя различен акцент спрямо всички останали.  
А Страх, скука, самота – чувствата на тийнейджърите в ситуацията на COVID-19 (БНТ) 
Б Пандемията е засилила тревожността и у тийнейджърите (Клуб З) 
В Тийнейджърите прекарват изолацията в гледане на клипчета и помощ в къщната работа (Труд) 
Г Пандемията настроила негативно българските тийнейджъри (Сега) 
Когнитивно умение: 1.2 Оценка на информацията (първо равнище) - Открива явна информация в 
несложен текст 
Правилен отговор – В –Труд 

Организация на училищно мероприятие 

 
Вие сте член на училищния парламент и участвате в онлайн среща, на която заедно трябва да 
съставите план за училищните събития до края на годината, който да предложите на училищното 
ръководство. Очаква се да се съобразите със следните фактори: 
 

• Интересите на учениците (има клуб по хореография, клуб по роботика, училищен вестник и 
3 спортни отбора) 

• Ограничените финансови средства, с които разполагате (парите ще стигнат най-много за две 
събития) 

• През кои периоди от учебната година учениците са най-натоварени с учебни задачи 
• Предстоящите празници и популярността им сред учениците 
• Възможностите на родителите, представителите на общината и читалищните дейци да се 

включат в събитието 
 

1. Въпрос 1.: 
По време на срещата сте се разделили на три групи и от представените предложения са се 
получили следните резултати: 

• Група 1 предлага Пролетен бал в читалището през месец май, както и спортен празник за 
цялото училище в началото на юни.  

• Група 2 предлага организирането на Мартенски и Великденски базари пред читалището, с 
които да се наберат средства за допълнителни събития в периода май-юни, като спортни 
състезания и бал за края на учебната година.  

• Група 3 предлага организирането на спортен празник през м. юни, Ден на професиите на 
родителите през м. октомври и Пролетен бал през май.  

 

Кое от трите предложения бихте избрали като имате предвид факторите, с които е следвало да се 
съобразят групите? Обосновете се: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Когнитивни умения: 
• 2.3. При възникнали спорове оценява всички гледни точки и аргументи от гледна точка на 

достоверността, надеждността и яснотата на представената информация. (равнище 3) 
Правилен отговор: 
Второ или трето предложение с обосновка 4 от 5-те фактора, с които се съобразяват.  
Примерни отговори: 

• Предложението на група 2 се съобразява с 4 от 5-те фактора, включително интересите на 
учениците; ограничените финансови средства; предстоящите празници и популярността им 
сред учениците; възможностите на родителите, представителите на общината и 
читалищните дейци да се включат в събитието.  

• Предложението на група 3 се съобразява с 4 от 5-те фактора, включително интересите на 
учениците; предстоящите празници и популярността им сред учениците; възможностите на 
родителите; натовареността през годината. 

 
Частично верен отговор: 
Отчитат предложенията на група 1, 2, или 3, като се обосновават с два, или по-малко 
фактори. 
 
Въпрос 2. Групата, в която сте попаднали, е от четирима няма да имате време да се срещнете на 
живо. Всеки има свое предложение как да организирате работата. Вие предлагате всеки да опише 
накратко предложенето си и чрез гласуване да изберете най-доброто. Предложете платформа, 
която да позволява да се видят всички предложения и да се гласува за най-доброто от тях и 
обяснете как ще използвате функционалностите на платформата за постигане на тези две цели: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Когнитивни умения: 

• 2.1..  Общува ефективно в дигитална среда като се изразява  ясно, точно, структурирано. 
(Второ равнище) 

Правилен отговор: 

• Избира технология, която позволява добавяне на коментари/гласуване за различните 
предложения и се обосновава, използвайки конкретни функционалности. 
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Ракия-чудо 

 
Прочетете текста и отговорете на въпросите: 
 
Чудо! Домашната гроздова българска ракия лекува коронавируса 
 
В Китай от няколко дена твърдят, че са открили лек за коронавируса, но едва днес техни учени са 
установили, че всъщност лекът е домашна гроздова ракия от България.  

 
Според учените в Хуан, сред които има и българин, само пилите от чудотворната българска ракия са 
излекувани напълно. А нашият доктор просто давал на болните по една лъжичка домашна ракия, 
която си носел от България, за да си сипва по една малка ракийка всяка вечер след тежко дежурство. 
Докато седял обаче в едно от нощните дежурства, му хрумнало да пробва с ракия давайки я на 
пациентите, понеже от баба си в България знаел, че домашната ракия лекува всичко. 

 
Сега от Китай искат да получат колкото се може повече литри домашно произведена гроздова ракия 
в България, за да могат да започнат мащабно лечение на всички болни в страната им. 

 
За новината вече се е разчуло из лекарските среди и от Италия също искали да пробват с лечение на 
пациенти с домашната гроздова, на която като нищо, ако излекува коронавируса, всички по света 
ще й викат “чудото”. 

 
източник: bulbulgnewsbgg.blogspot.com 
https://ndt1.eu/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-
%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0/ 
 
Въпрос 1. Според Вас целта на текста е: (Моля, изберете само един отговор.) 
А да информира 
Б да образова 
В да привлече вниманието на публиката  
Г да изрази мнение  

 
Когнитивни умения: 1.2 Оценка на информацията (първо равнище) Открива явна информация в 
несложен текст.  
Правилен отговор : В -Да привлече вниманието на публиката 
 
Въпрос 2. Какъв очевиден знак за търсене на сензация откривате в текста? (Моля, изберете само 
един отговор.) 
А Историята звучи реалистично и достоверно 
Б Главният герой в историята е българин 
В Темата ( коронавирус) е важна и актуална 
Г Думата „Чудо!“ в заглавието 

 

https://ndt1.eu/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0/
https://ndt1.eu/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0/
https://ndt1.eu/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0/
https://ndt1.eu/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0/
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Когнитивни умения: 1.2 Оценка на информацията (първо равнище) Открива явна информация в 
несложен текст.  
Правилен отговор: Г - Думата „Чудо!“ в заглавието 
 
Въпрос 3. Източникът на информацията в текста е: (Моля, изберете само един отговор.) 
А екип от китайски учени 
Б български доктор 
В бабата на българския доктор 
Г не е посочен конкретен източник 

 
Когнитивни умения: 1.2 Оценка на информацията (първо равнище) Открива непълна или загатната 
информация  
Правилен отговор: Г – Не е посочен конкретен източник 
 

Дигитална идентичност 

 

Ваш приятел ви изпраща обява от ЛинкедИн за помощник-учител в Лятна занималня за деца между 
7 и 11 години. Прочитате обявата: 
 
 „Търси се ученик между 16-18 години, който да работи като помощник-учител в Лятната 
занималня „Учим и се забавляваме“ за деца между 7 и 11 години. Очакваме да намерим 
креативнен член на екипа ни, който да се включи в общата ни задача - да убедим най-малките 
ученици, че ученето на математика и науки може да се случва чрез игра. Ако имаш интерес към 
науките, обичаш да работиш с хора, познаваш игрите, популярни сред учениците, очакваме да 
се свържеш с нас.” 
 
Обявата ви харесва и решавате да си направите профил в ЛинкедИн.  
 
Въпрос 1. Кои две умения ще посочите, че притежавате? Обяснете защо. 

• Microsoft Office 
• Математика 
• Английски език 
• Компютърни игри 
• Литература 

 
Когнитивно умение: 2.6 Управлява разнообразие от дигитални идентичности според ясни и 
конкретни цели. (равнище 1)  
Правилен отговор:  умения за работа в екип, математика и компютърни игри, защото отговарят 
директно на описанието на обявата.  
Частично правилен отговор: Посочват само ЕДНО от уменията, релевантни към обявата 
Въпрос 2. Искате да попълните информация за Вашите хобита и предишен опит. Кои две от тях 
смятате, че са подходящи предвид целта на профила Ви? 

• Доброволец в занимания по ограмотяване на деца от домове, лишени от родителски грижи 
• Участие в конкурс по рисуване 
• Помощник-треньор в клуб по роботика на групата ученици 2-3 клас 
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• Титуляр в баскетболния отбор на училището 
• Администратор във Фейсбук група на фенове на класическата музика 

 
Когнитивно умение: 2.6 Управлява разнообразие от дигитални идентичности според ясни и 
конкретни цели. (равнище 1)  
Правилен отговор:  Посочват пример 1 и пример 3 като виждат директна връзка с описаните 
очаквания в обявата.  
Частично правилен отговор: Посочват пример 1 ИЛИ пример 3 
 

Нов смартфон 

 
 За шестнадесетия си рожден ден Виктория получава нов смартфон, оборудван с най-
модерните функционалности. За да се възползва напълно от тях, тя решава да си направи и профил 
в Инстаграм, въпреки че досега се е въздържала. Родителите ѝ разрешават да използва всички 
възможности на телефона, стига да защити максимално устройството и профилите си в социалните 
мрежи. 

 
Въпрос 1. Предложете на Виктория примерна парола за профила ѝ в Инстаграм, която съдържа 
всички характеристики на силна парола. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Когнитивни умения:  

• 4.1 (равнище 3) Прилага  мерки за безопасност и начини за предпазване на дигитални 
устройства и на дигитално съдържание.  

Правилен отговор: Съдържа всички характеристики на силна парола: 1) по-голяма от шест 
знака, 2) съдържа малки и големи латински букви, 3) съдържа цифри и 4) съдържа знаци. 
Частичен кредит: Съдържа поне ДВЕ от характеристиките на силна парола: 1) по-голяма от 
шест знака, 2) съдържа малки и големи латински букви, 3) съдържа цифри и 4) съдържа знаци. 
 Виктория признава, че паролата, която сте й предложили е силна, но не може да си 
представи как би могла да я запомни. 

 
Въпрос 2. Кой от изброените е най-добрият начин, по който Виктория би могла да намали риска 
от забравяне на паролата, без това да застраши нейната безопасност и тази на устройството 
ѝ?  (Моля, изберете само един отговор.) 

А Да сподели паролата с най-добрата си приятелка. 
Б Да си направи нова силна парола, която съдържа рождената ѝ дата. 
В Да си направи нова силна парола, която съдържа фраза от песен, която знае наизуст. 
Г Да си запамети паролата в браузъра. 

Когнитивни умения:  
• 4.1 (равнище 1) Идентифицира основни мерки за безопасност и начини за предпазване на 

дигитални устройства и на дигитално съдържание. 
• 4.2 (равнище 1) Идентифицира основни  начини  за използване и споделяне на лична 

информация, предпазвайки себе си и другите от щети. 
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• 5.1 (равнище 1) Идентифицира алтернативни решения на технически проблем в 
непозната среда. 

Правилен отговор: В  
Виктория казва, че най-важното за нея е да споделя висококачествени снимки с приятелите 

си в Инстаграм.  
Въпрос 3. Кои от следните настройки биха защитили Инстаграм профила и устройството на 
Виктория, без това да навреди на потребностите ѝ, описани по-горе?(Моля, изберете само един 
отговор от А, Б, В или Г.) 

1. Да си инсталира антивирусна програма, която редовно да се обновява. 
2. Да изключи HDR ефекта на камерата си. 
3. Да премахне публичното споделяне на снимки и информация в Инстаграм. 
4. Да изключи функцията за добавяне на местоположение при качване на снимки в 

Инстаграм. 
5. Да изключи автоматичното споделяне на снимки с приятели в Инстаграм. 
6. Да изключи автоматичното свързване с безжични мрежи, които нямат парола. 
7. Да изключи опцията в Инстаграм, която показва активния статус на потребителя. 
8. Да изключи опцията за харесване на снимките, които качва, от приятели. 

А 1, 2, 3 и 4 
Б 1, 3, 4 и 6 
В 3, 6, 7 и 8 
Г 1, 3, 4 и 5 

9. Правилен отговор: А) Оградени всички следни настройки: 1) Да премахне публичното 
споделяне на снимки и информация в Инстаграм; 2) Да изключи функцията за добавяне на 
местоположение при качване на снимки в Инстаграм; 3) Да премахне публичното 
споделяне на снимки и информация в Инстаграм; и 4) Да изключи функцията за добавяне 
на местоположение при качване на снимки в Инстаграм. 
 

 
Когнитивни умения:  

• 4.1 (равнище 3) Прилага  мерки за безопасност и начини за предпазване на дигитални 
устройства и на дигитално съдържание. 

• 4.2 (равнище 3) Прилага  начини за използване и споделяне на лична информация, 
предпазвайки себе си и другите от щети. 

• 5.1 (равнище 2) Анализира позната проблемна ситуация в дигитална среда. 

 

Екранно време 

 
 След като училищният успех на деветокласника Георги постепенно се понижава през 
последните месеци, родителите му решават, че е крайно време да се предприемат мерки. Тримата 
сядат да обсъдят проблема. Майка му предлага да му се отнеме телефонът, докато успехът му не се 
повиши. Георги определя подобна мярка като авторитарна и нечестна, тъй като не вижда какво 
общо има едното с другото. Майка му обаче твърди, че понижаването на успеха му се дължи именно 
на увеличеното време пред телефона, прекарано главно за игри и за чатене в социалните мрежи. Тя 
признава, че при закупуването на телефона е инсталирала приложение, което е следяло 
среднодневното му потребление през последната година и половина.  
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 Майката показва две графики: една, илюстрираща средното му потребление на телефона за 
забавления, която показва приложението, и втора, съдържаща средния му успех, която е взела от 
класния му ръководител: 
Майката показва две графики: една от приложението, която показва средното му потребление на 
телефона за забавления и втора, взета от класния му ръководител, която показва средния му успех: 
 

 

 

 
Въпрос 1. Графиките подкрепят ли твърдението на майката, че понижаването  на успеха на 
Георги се дължи на това, че той прекарва твърде много време пред телефона? Обосновете се. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Когнитивни умения:  

• 5.3 ( равнище 2) Анализира позната проблемна ситуация в дигитална среда  
• 4.3 (равнище 2) Обсъжда начини за избягване на здравни рискове и на опасности, 

заплашващи физическото и психологическото си благополучие при използване на 
дигитални технологии. 

Правилен отговор: открива зависимост между покачването на потреблението и 
намаляването на успеха.  
 Георги си спомня последния урок по физика и обяснява, че графиките не са достатъчни за да 
се установи причинно-следствена връзка. Според него е напълно възможно да има алтернативно 
обяснение, което няма нищо общо с потреблението на мобилния му телефон. 
 
 
Въпрос 2. Посочете едно възможно алтернативно обяснение за понижаването  на успеха на 
Георги. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Когнитивни умения:  

• 5.3 ( равнище 2) Анализира позната проблемна ситуация в дигитална среда. 
Правилен отговор: Примерни отговори, в които се посочва, че може да съществува и друга 
причина за понижаването на успеха на Георги. Примери:  

• Учебният материал през последната година е станал по-труден. 
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• В девети клас има повече предмети. 
 Майката на Георги отказва да приеме алтернативно обяснение, тъй като графиките са твърде 
убедителни. Георги се вглежда по-внимателно в графиките и забелязва, че наистина данните в тях 
за конкретни периоди категорично потвърждават твърдението на майка му.  
 
Въпрос 3. Посочете поне един период от годината, данните за който потвърждават твърдението 
на майката . 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Когнитивни умения:  

• 5.3 ( равнище 3) Формулира концептуален проблем без очевидно решение в позната 
среда. 

• 4.3 (равнище 3) Оценява начини за избягване на здравни рискове и на опасности, 
заплашващи физическото и психологическото си благополучие при използване на 
дигитални технологии. 

Правилен отговор: Посочва части от графиките, в които средният успех намалява повече, 
отколкото в останали период, а потреблението се покачва и определя конкретно при какво 
потребление се наблюдава значителен спад в успеха. 
Примерни отговори:  

• През м. май, 2019 г. успехът спада с 80 стотни спрямо април, а през същия период 
потреблението се покачва от малко над два до на три часа средно на ден. 

• През м. ноември, 2019 г. успехът спада с 50 стотни спрямо октомври, а потреблението се 
покачва от малко над три до четири часа средно на ден.  

Въпрос 4. Като имате предвид конкретно формулирания проблем и информацията в графиките, 
предложете на Георги поне две възможни решения, които биха могли да подобрят успеха му 
значително, но без напълно да ограничават използването на телефона му за забавления. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Когнитивни умения:  

• 5.3 (равнище 3) Оценява алтернативни стратегии за разрешаване на проблем в позната 
среда. 

• 4.3 (равнище 3) Оценява начини за избягване на здравни рискове и на опасности, 
заплашващи физическото и психологическото си благополучие при използване на 
дигитални технологии. 

Правилен отговор: Използва графиките за да оцени ефективността на две алтернативни 
потребления на телефона, според очакваното повишаване на успеха. 
Частичен кредит: Използва графиките за да оцени ефективността на едно алтернативно 
потребления на телефона, според очакваното повишаване на успеха 
Примерни отговори:  
Решение 1: Ако Георги свали потреблението си на три часа на ден, се очаква подобрение на успеха 
с петдесет стотни. Решение 2: Ако Георги свали потреблението си на два часа на ден, се очаква 
повишение на успеха с една единица и тридесет стотни.  
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Приложение 2: Тестови вариант „Б“ 
 

Дезинформация по време на пандемията от Ковид-19 
 
Прочетете текста и отговорете на въпросите 
 

Естественият резултат от сблъсъка между разнопосочните послания на публични личности, 
експерти и организации беше взрив от конспиративни теории и подвеждащи новини, свързани с 
носенето на маски. Като аргумент срещу задължителното носене на маски беше посочен рискът от 
натравяне с въглероден диоксид, главоболие, световъртеж, дори бактериална пневмония и 
легионелоза – вид инфекциозна болест, която причинява тежка пневмония. Социалните мрежи 
хиперболизираха противоречивите послания относно ефективността на маските до категорични 
твърдения, че те не предпазват от заболяването.  

Изследване на Кеймбриджкия университет показва, че хората, които се информират 
предимно от социалните мрежи, са по-склонни да вярват в конспиративни теории и да пренебрегват 
мерките за предпазване от вируса. Именно платформи като Фейсбук и Гугъл Драйв помогнаха за 
масовото разпространение на мита, че въвеждането на задължително носене на предпазни маски 
всъщност има за цел да улесни подчиняването на личността.  

Без изненади и логично следвайки ниските нива на доверие в медиите и институциите, 
установени в последните години, България се оказа сред държавите, в които дезинформацията се 
разпространява лесно, бързо и масово. Проучване от юни показва, че над 40% от запитаните вярват, 
че SARS-CoV-2 е изкуствено създадена зараза, дори вид биологично оръжие. Почти една четвърт от 
анкетираните декларират убедеността си, че вирусът не съществува. 
 

Източник:  
„Под маската на дезинформацията“. Автор Надежда Цекулова. 
В рубриката „Хроники на инфодемията“ на Асоциацията на европейските журналисти-

България 
http://new.aej-bulgaria.org/under-the-mask/ 

 
Въпрос 1. Коя е темата на текста?  (Моля, изберете само един отговор.) 
А Причините за разпространяването на невярна и подвеждаща информация, свързана с новия 
коронавирус. 
Б Причините за появата на новия коронавирус. 
В Начините за предпазване от вируса 
Г Научна обосновка на носенето на предпазни маски 

 

Когнитивно умение: 1.2 оценка на информацията (второ равнище): Осмисля и оценява 
сложен текст като използва широко разпространено познание.   

Правилен отговор: А 
 

Въпрос 2. Кои са причините за разпространяването на невярна и подвеждаща информация, 
свързана с новия коронавирус, според текста?(Моля, изберете само един отговор.) 
А Рискът от натравяне с въглероден диоксид при носене на маски 
Б Разнопосочните послания на публични личности, експерти и организации 
В Опитите за подчиняване на личността 

http://new.aej-bulgaria.org/under-the-mask/
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Г Изкуствено създадените вируси 
 

Когнитивно умение: 1.2 оценка на информацията (трето равнище): Осмисля  и оценява 
сложен текст по непознат проблем от различни перспективи. Борави с непознати идеи, 
противоречива информация и абстрактни понятия и твърдения. 

Правилен отговор: Б 
 

Въпрос 3. Определете кое от твърденията е вярно, като имате предвид информацията от текста. 
(Моля, изберете само един отговор.) 
А Повече от половината българи вярват, че SARS-CoV-2 е изкуствено създадена зараза, дори вид 
биологично оръжие.  
Б 40% от българите вярват, че SARS-CoV-2 е изкуствено създадена зараза, дори вид биологично 
оръжие.  
В Почти една четвърт от анкетираните са убедени, че вирусът не съществува. 
Г България е сред държавите, в които много трудно се разпространява дезинформация, свързана с 
коронавируса. 
 

Когнитивно умение: 1.2 оценка на информацията (трето равнище): Осмисля  и оценява 
сложен текст по непознат проблем от различни перспективи. Борави с непознати идеи, 
противоречива информация и абстрактни понятия и твърдения. 

Правилен отговор: В 
 

Въпрос 4. Каква, според текста, е ролята на социалните мрежи по отношение на 
разпространението на информацията за вируса? (Моля, изберете само един отговор.) 
А Улесняват хората в намирането на информация за вируса. 
Б Улесняват хората в проверката на информацията, свързана с вируса. 
В Улесняват масовото разпространяване на достоверна информация, свързана с вируса. 
Г Улесняват масовото разпространяване на конспиративни теории и митове, свързани с вируса. 
 

Когнитивно умение: 1.2 оценка на информацията (трето равнище): Осмисля  и оценява 
сложен текст по непознат проблем от различни перспективи. Борави с непознати идеи, 
противоречива информация и абстрактни понятия и твърдения. 

Правилен отговор: Г 
 

Въпрос 5. Определете кое от твърденията е вярно, като имате предвид информацията от текста. 
(Моля, изберете само един отговор.) 
А Хората, които се информират предимно от социалните мрежи, са по-малко склонни да вярват в 
конспиративни теории. 
Б Хората, които се информират предимно от социалните мрежи, са по-склонни да вярват в 
конспиративни теории. 
В Хората, които се информират предимно от социалните мрежи, са по-силно изложени на риск да 
попаднат на конспиративни теории. 
Г Хората, които се информират предимно от социалните мрежи, са по-слабо изложени на риск да 
попаднат на конспиративни теории. 
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Когнитивно умение: 1.2 оценка на информацията (трето равнище): Осмисля  и оценява 
сложен текст по непознат проблем от различни перспективи. Борави с непознати идеи, 
противоречива информация и абстрактни понятия и твърдения. 

Правилен отговор: Б 

 
Благосъстоянието на децата 

 
Прочетете текста и отговорете на въпросите към него: 
 

Класацията на УНИЦЕФ показва, че България е на последно място сред европейските страни 
и на предпоследно в света, що се отнася до благосъстоянието на децата. Проучването, което 
обхваща 41 държави (от които само 38 са включени в класацията), групира данните по три основни 
критерия – психично благосъстояние, физическо здраве и умения. Оказва се, че нашата страна е на 
37-о място по последните два критерия, а по психическо благосъстояние на децата у нас се нарежда 
на 18-а позиция. 

  
Десет процента от момчетата на 11, 13 и 15 години в България са с наднормено тегло, но за 

тях това няма особено значение когато определят удовлетвореността си от живота. Едно от 
обясненията е, че вероятно в българските семейства не се говори за свръхтеглото при мъжете. 

  
Двойно повече са момичетата, за които връзката между теглото и удовлетвореността от 

живота има значение. Доволните от външността си момичета обикновено съжителстват и общуват 
с роднини и с връстници, които не се безпокоят често за килограмите си, гласят изводите от доклада. 
Според изследването – възприятието на децата за външния им вид е пряко зависимо от това как се 
възприема теглото в семейството им. В семейства, където за наднорменото тегло се говори като за 
проблем, децата с излишни килограми дефинират това като проблем. 
 

Източник: „Булевард България“ 
https://boulevardbulgaria.bg/articles/balgarskiyat-mazh-e-s-nadnormeno-teglo-no-se-haresva 
 
Въпрос 1. Като използвате информацията в текста, посочете кои са основните критерии за 
благосъстоянието на децата, използвани в проучването (отбележете вярно или невярно): 
(1) Физическо здраве вярно/невярно 
(2) Финансово състояние  вярно/невярно 
(3) Психично благосъстояние вярно/невярно 
(4) Достъп до нови технологии вярно/невярно 
(5) Семейна среда вярно/невярно 
(6) Умения вярно/невярно 
 
Когнитивно умение: 1.2 оценка на информацията (трето равнище). Осмисля  и оценява сложен 
текст по непознат проблем от различни перспективи. 
 Правилни отговори:  
(1) вярно 
(2) невярно 
(3) вярно 
(4) невярно 

https://boulevardbulgaria.bg/articles/balgarskiyat-mazh-e-s-nadnormeno-teglo-no-se-haresva
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(5) невярно 
(6) вярно 
 
 
 
  
Въпрос 2. Като използвате информацията от текста, определете кое твърдение е вярно. 
 
А 20% от момчетата в България на възраст между 11 и 15 години са с наднормено тегло. 
Б За повечето момичета връзката между теглото и удовлетвореността от живота има значение. 
В За момчетата с наднормено тегло теглото не е съществен фактор, определящ удовлетвореността 
им от живота. 
Г Възприятието на децата за външния им вид е зависи пряко от това как се възприема теглото от 
връстниците им. 
 
Когнитивно умение: 1.2 оценка на информацията (трето равнище). Осмисля  и оценява сложен 
текст по непознат проблем от различни перспективи 
Правилен отговор В 
 
Въпрос 3. Разгледайте таблицата и оценете верността на твърденията: 
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(1) По показателя психичното благосъстояние българските деца са по-добре, отколкото 
децата в Ирландия, Великобритания и Швеция?  
Вярно/невярно 

 

Когнитивно умение: 1.2 оценка на информацията (второ равнище). Анализира, сравнява и 
оценява достоверността и надеждността на разнообразни данни, информация и дигитално 
съдържание. Тълкува графики, таблици и др. графично представени данни. 
Правилен отговор Вярно 

 

(2) Психичното благосъстояние на българските деца е по-добро от физическото им 
здраве.  
Вярно/невярно 
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Когнитивно умение: 1.2 оценка на информацията (второ равнище). Анализира, сравнява и 
оценява достоверността и надеждността на разнообразни данни, информация и дигитално 
съдържание. Тълкува графики, таблици и др. графично представени данни. 
Правилен отговор Невярно 

 

(3) Най-добри умения имат децата в Норвегия, Словения и Нидерландия. 
Вярно/невярно 

 

Когнитивно умение: 1.2 оценка на информацията (второ равнище). Анализира, сравнява и 
оценява достоверността и надеждността на разнообразни данни, информация и дигитално 
съдържание. Тълкува графики, таблици и др. графично представени данни. 
Правилен отговор Вярно 

 

(4) Японските деца се отличават с добро физическо здраве, но значително изостават по 
отношение на психическото благосъстояние и на уменията. 
Вярно/невярно 

 
Когнитивно умение: 1.2 оценка на информацията (второ равнище). Анализира, сравнява и 
оценява достоверността и надеждността на разнообразни данни, информация и дигитално 
съдържание. Тълкува графики, таблици и др. графично представени данни. 
Верен отговор: Вярно 

 

(5) Децата в САЩ се отличават с добро физическо и психическо здраве и добри умения. 
Вярно/невярно 

 
Когнитивно умение: 1.2 оценка на информацията (второ равнище). Анализира, сравнява и 
оценява достоверността и надеждността на разнообразни данни, информация и дигитално 
съдържание. Тълкува графики, таблици и др. графично представени данни. 
Верен отговор: Невярно 

 

Въпрос 4. Прочетете заглавията на публикации в различни медии, отразили изследването на 
УНИЦЕФ. Открийтекое от тяхпоставя акцент, различен от всички останали. 
А Българският мъж е с наднормено тегло, но се харесва. (Булевард България) 
Б България е на дъното сред развитите страни по благосъстояние на децата. (Дневник) 
В УНИЦЕФ: България е на дъното в класацията за благосъстоянието на децата. (Днес.Дир.бг) 
Г Българчетата в дъното по четене и математика в ЕС. (България он ер) 

 
Когнитивно умение: 1.2 Оценка на информацията (първо равнище) - Открива явна информация в 
несложен текст 
Правилен отговор А -Булевард България  

 
Въпрос 5. Прочетете отново текста. В кой абзац откривате аргументите за избора на заглавието 
„Българският мъж е с наднормено тегло, но се харесва“? 
А Първи абзац 
Б Втори абзац 
В Трети абзац 
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Г Не откривам аргументи 

 
Когнитивно умение: 1.2 оценка на информацията (трето равнище). Осмисля  и оценява сложен 
текст по непознат проблем от различни перспективи 
Правилен отговор: Б - Втори абзац  
 

Първата световна война 

За домашна работа по история Мария получава задачата да проучи в интернет как се е стигнало до 
Първата световна война. 

 
Въпрос 1. Предложете на Мария поне пет ключови думи, различни от “как се е стигнало до”, които 
би могла да комбинира в търсачка с „Първа световна война“, за да намери релевантна 
информация.   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Когнитивни умения:  

• 1.1 (равнище 1) Намира данни, информация и съдържание  чрез просто търсене (по 
ключови думи) в дигитална среда; 

Правилен отговор: Поне пет думи, релевантни за задачата. 
Частичен кредит: Поне три думи, релевантни за задачата. 
Примери:  

• Причини, поводи, предпоставки, предистория, държава агресор, фактори, геополитика, 
икономически фактори, вътрешнополитически фактори, външнополитически фактори 

   
 Разглеждайки страницата в Уикипедия, Мария открива информация за 
вътрешнополитическите фактори, довели до Първата световна война. Притеснява я обаче 
достоверността на източника: 

 

 
 
Въпрос 2. Какви два алтернативни подхода може да предприеме Мария, за да провери 
достоверността на информацията, използвайки абзаца ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Когнитивни умения:  

• 1.2 (равнище 1) Оценява достоверността и надеждността на обичайни (познати) 
източници на данни, информация и дигитално съдържание. 
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• 5.3 (равнище 3) Оценява алтернативни решения на концептуален проблем в непозната 
среда. 

Правилен отговор: посочва и двата алтернативни подхода: 1) Може да потвърди информацията 
като провери цитираните източници; 2) Може да намери други източници, използвайки ключови 
думи от абзаца. 
Частичен кредит: посочва ЕДИН от двата алтернативни подхода: 1) Може да потвърди 
информацията като провери цитираните източници; 2) Може да намери други източници, 
използвайки ключови думи от абзаца. 

 
 По време на търсенето, Мария се натъква на следната информация: 
„Поводът за войната е убийството на австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд 
на 28 юни 1914 година от сръбския студент Гаврило Принцип (1894 – 1918 г.) в Сараево. 
Причините за войната обаче лежат дълбоко в международните отношения и 
преразпределянето на колонии." 

 
Въпрос 3. В контекста на откритието на Мария, обяснете каква е разликата между повода и 
причините за дадено събитие? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Когнитивни умения:  

• 1.2 (равнище 1) Анализира, интерпретира и оценява явно представена информация в 
несложен текст или друг тип дигитално съдържание. 

Правилен отговор: Обяснява, че причините са дългосрочни фактори, водещи до дадено събитие, а 
поводът е краткосрочна, конкретна или еднократна случка.  
 

Групов проект 
 
 За часовете по география и икономика имате задача за групов проект, в който да представите 
възможностите за екологичен и отговорен туризъм в района, в който живеете. Част от задачата ви е 
да съобразите максимално идеята си с представите на хората, които живеят в района и да успеете 
да представите по ясен и убедителен начин визията ви за развитието на туризма в съответния 
район.  В групата сте общо 6 души. 
  

Въпрос 1. Вие трябва да изберете подходяща платформа. Отбележете с ✓ или Х коя от платформите 
отговаря или не отговаря на изброените условия. 

 

Приложени
я 

Опции 

Може да се 
гласува, 
когато има 

Може да се оставят 
коментари под 
файловете/постовет
е на хората 

Има 
директн
а връзка 

Може да 
се тагва 
човек, 
който 

Може 
да се 
сподел

Може да 
се 
използва 
от 
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противоречи
я 

с Гугъл 
Драйв 

искаш да 
коментир
а 
работата 
ти 

я 
снимки 

телефон
а 

Фейсбук 
група 

      

Вайбър чат 
      

Хенгаутс чат 
      

Уатс Ап чат 
      

 

Когнитивно умение: 
2.1. Познава основни видове технологии, подходящи за групови задачи и комуникация, съобразено с 

целта на общуването и нуждите на всички участници в комуникацията. (равнище 1) 
 

Правилен отговор: 

Приложени
я 

Опции 

Може да се 
гласува, 
когато има 
противоречи
я 

Може да се оставят 
коментари под 
файловете/постовет
е на хората 

Има 
директн
а връзка 
с Гугъл 
Драйв 

Може да 
се тагва 
човек, 
който 
искаш да 
коментир
а 
работата 
ти 

Може 
да се 
споделя
т 
снимки 

Може да 
се  
използв
а от 
телефон
а 

Фейсбук 
група 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Вайбър чат x ✓ x ✓ ✓ ✓ 

Хенгаутс чат x x x x ✓ ✓ 

Уатс Ап чат x ✓ x ✓ ✓ ✓ 
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Въпрос 2.  Твой съученик трябва да напомни на останалите за предстояща среща, но се 

притеснява да звънне на всеки поотделно. Коя функция на избраното приложение (т.е. на 

приложението, за което всички условия в таблицата са отбелязани с ✓)   би му свършила същата 

работа? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Когнитивно умение: 
 2.1. Познава основни функционалности на технологията, които да позволят зачитане на 
благосъстоянието на всички участници във взаимодействието и личните им данни.   (Първо 
равнище) 
 Правилен отговор: 
Функционалност за напомняне за среща/календарна покана/ смс/ нотификация 
 

  Задачата ви е да създадете цялостен проект, който да представя възможностите за 
културен/религиозен/екологичен/спортен туризъм и да включва проучване на икономически 
възможности и мнението на различни възрастови групи. Първоначално сте започнали с идеята 
всеки да намери информация по една от темите. След една седмица работа Мартин е намерил 
информация за културния туризъм, Мария  за религиозния туризъм, а Алекс и Митко не са търсили 
нищо, защото не са разбрали какво точно се очаква от тях. Никой не е намерил информация за 
екологичния туризъм. 

 
Въпрос 3: Какво е трябвало да направят учениците в началото, за да избегнат проблемната ситуация? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Когнитивно умение: 2.4 Познава основни норми и стъпки, с които следва да се съобрази работата 
на групата, така че всеки да участва и да има възможност да изрази мнението си. (първо равнище) 
Правилен отговор: посочва разпределение на роли и срокове като отговор. 

 

Въпрос 4: Как бихте организирали работата на групата оттук насетне? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Когнитивно умение: 2.4. Създава различни начини, по които да се разпредели и организира 
процеса на работа на групата.  (трето равнище) 
 
 



34 
 

Пълен кредит: предлага вариант, в който всеки ученик има ясна роля и работата е разпределена по 
равно 
Примерен отговор: Мария продължава работата си по религиозния туризъм, Мартин по културния, 
Алекс взима екологичния, а Митко спортния  
 
 

Извънредни изпити през новата учебна година 

 
 Жанет публикува във Фейсбук групата на класа ви, че Министерство на образованието и 
науката е решило да въведе извънредни външни оценявания в края на първия срок, с които да 
провери докъде е стигнала подготовката на учениците в условията на онлайн обучението. Казва, че 
го е чула от приятелка, която го е прочела в интернет. Много бързо започва дискусия под поста, 
която прераства в лични нападки за верността на информацията. Участниците споделят различни 
новинарски сайтове, в които новината или присъства, или не се споменава нищо за извънредни 
изпити.  
 
Въпрос 1. Кой сайт/източник бихте споделили на съучениците си, така че да са сигурни в 
надеждността на информацията? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Когнитивни умения: 
2.3 Разпознава различни дигитални услуги, чрез които може да участва активно в обществото и 
които позволяват овластяване и гражданско включване.  (Равнище 1)  
Пълен кредит: посочва официален източник 
Примерни отговори: сайт на Министерство на образованието и науката; Фейсбук страница на 
Министерството на образованието и науката, официален сайт на училище или друга институция в 
системата на училищното образование 

 

Защитен профил 

 
 Иван получава имейл, в който пише, че някой се е опитал да влезе в неговия профил в 
любимата му социална мрежа. В имейла има линк, чрез който той може да промени паролата си. 
Имейлът изглежда достоверен, но Иван не може да прецени дали е автентичен.  
 
Въпрос 1. Какво бихте го посъветвали да направи в тази ситуация: 
А. Да не обръща внимание на имейла. 
Б. Да използва линка, за да смени паролата си. 
В. Да изтрие имейла. 
Г. Да влезе в профила си чрез браузъра и да смени паролата си оттам. 
 
Правилен отговор: Г 
 
Когнитивни умения:  
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• 4.2 (равнище 1) Идентифицира основни  начини  за използване и споделяне на лична 
информация, предпазвайки себе си и другите от щети.  

• 5.1 (равнище 1) Избира най-подходящото решение на технически проблем в според 
очакваното състояние на средата. 

  
 Малко по-късно Иван получава покана за приятелство от някой си Петър, който твърди, че е 
от неговото училище, но не му изглежда познат.  
 
Въпрос 2. Какво може да направи Иван за да прецени, че профилът на Петър не е фалшив: 
А. Да попита Петър директно. 
Б. Да провери хобитата и интересите, които Петър е посочил в профила. 
В. Да провери снимката на Петър в търсачка. 
Г. Няма какво да направи. 
 
 
Правилен отговор: В 
 
Когнитивни умения:  

• 4.3 (равнище 1) Идентифицира основни начини за избягване на здравни рискове и на 
опасности, заплашващи физическото и психологическото благополучие при използване 
на дигитални технологии. 

• 5.3 (равнище 1) Избира най-подходящото решение на концептуален проблем в според 
очакваното състояние на средата. 

• 1.2 (равнище 1) Оценява достоверността и надеждността на обичайни (познати) 
източници на данни, информация и дигитално съдържание.  

 
 В крайна сметка Иван установява, че профилът на Петър е фалшив.  
Въпрос 3. Отбележете две от настройките за поверителност, които той може да промени, за да 
намали вероятността от получаване на подобни покани за приятелство в бъдеще: 
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Когнитивни умения:  

• 4.3 (равнище 1) Идентифицира начини за избягване на здравни рискове и на опасности, 
заплашващи физическото и психологическото благополучие при използване на дигитални 
технологии.  

• 5.3 (равнище 1) Идентифицира алтернативни решения на концептуален проблем в 
непозната среда.  

Правилен отговор: Оградени са всички настройките: 1) Кой може да ви изпраща покани за 
приятелство; 2) Искате ли търсачките извън Фейсбук да имат връзка към профила ви. 
 
Частичен кредит: Оградена ЕДНА от следните настройки: 1) Кой може да ви изпраща покани за 
приятелство; 2) Искате ли търсачките извън Фейсбук да имат връзка към профила ви. 
 
 След като преглежда внимателно всичките си настройки, Иван установява, че училището и 
адресът му са публично видими във Фейсбук. Вероятно така Петър е разбрал в кое училище учи 
Иван, което му е помогнало да установи контакт с него.  
Въпрос 4. Посъветвайте Иван да предприеме поне една мярка, различна от промени в 
настройките за поверителност, чрез която да избегне споделянето на лична информация с 
непознати. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Когнитивни умения:  

• 4.2 (равнище 2) Обсъжда начини  за използване и споделяне на лична информация, 
предпазвайки себе си и другите от щети. 
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Правилен отговор: Една мярка, различна от промяна в настройките за поверителност, за 
защита на личната информация във Фейсбук от непознати. Примерни отговори:  

• Изключване на местоположението при качване на снимки в социалните мрежи. 
• Изпращане на лична идентифицираща информация, като телефонен номер, адрес, ЕГН и т.н., 

само на лични съобщения на доверени възрастни. 
• Отказ от споделяне на лична идентифицираща информация, като телефонен номер, адрес, 

ЕГН и т.н. чрез публични постове. 

 

Проблемите на животновъдството в България 
 

 
 По време на дистанционното обучение заради ситуацията около COVID-19 получавате 
задача да напишете доклад по география и икономика на тема „Проблемите на животновъдството 
в България“. Вие ще работите в група с вашите съученици Васил, Косьо и Калина. Може да 
разгледате няколко проблема или да направите по-подробен анализ на един проблем. Учителят е 
изпратил на имейлите ви около петнадесет електронни файла, които можете да използвате, 
включително копие на учебника, научни статии и статии от медийни източници, но ви е заръчал да 
намерите и друга подходяща информация. 
  
 Първата ви задача е да изберете пространство за работа. Тъй като няма как да се виждате на 
живо, трябва да се спрете на подходяща електронна платформа, чрез която да работите онлайн. 
Косьо предлага Вайбър, който е безплатен. Васил, обаче, няма приложението на телефона си и 
предлага Фейсбук, тъй като всички имат профили там. Калина пък залага на Гугъл Драйв, където 
могат да се складират и систематизират множество файлове. 
 
 
Въпрос 1. Кое от предложенията ще е по-подходящо за предстоящия процес на работа? 
Обосновете се, като използвате конкретните параметри на поставената задача.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Когнитивни умения:  

• 5.2 (равнище 2) Описва алтернативни технологични решения за задоволяване на 
потребностите и аргументира най-подходящото решение.  

• 2.4 (равнище 2) Избира подходящи технологии спрямо целта на задачата и процеса на 
работа 

• 1.3 (равнище 1) Открива начини за организация, съхранение и извличане на данни 
информация и съдържание по прост начин в дигитална среда. 

• Правилен отговор: Гугъл Драйв, тъй като там могат да се складират множеството ресурси, 
предоставени от учителя, както и източниците, които трябва да намерят учениците. 

Примерни отговори:  
• Трябва да използваме Гугъл Драйв за да се складират и намират лесно всички файлове, 

които е изпратил учителят. 
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Въпрос 2. Предложете алтернативна платформа, която също би била подходяща за груповата 
работа. Обосновете се. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Когнитивни умения:  

• 5.2 (равнище 2) Описва алтернативни технологични решения за задоволяване на 
потребностите и аргументира най-подходящото решение.  

• 2.4 (равнище 2) Избира подходящи технологии спрямо целта на задачата и процеса на 
работа 

• 1.3 (равнище 1) Открива начини за организация, съхранение и извличане на данни 
информация и съдържание по прост начин в дигитална среда. 

Правилен отговор: Обосновава поне две от следните три характеристики на  друга платформа: 
организация, съхранение и извличане на електронни файлове. 
Примерни отговори:  

• Предлагам да използваме Уан Драйв, тъй като там могат да се поберат и подредят работните 
файлове по проекта. 

  
   
 След като групата си е избрала електронно пространство за работа, във Вайбър се провежда 
следният чат: 
 
Васил: Леле, колко материали имаме да четем! 
Калина: Да, а освен това трябва да намерим и допълнителна информация.  
Васил: С кое да започнем? 
Калина: Първо трябва да помислим как да работим като група. 
Косьо: Какво има да му мислим? Важното е да действаме възможно най-бързо, за да завършим 
проекта навреме. 
 
Въпрос 3. Кое от следните съобщения бихте изпратили, за да продължите чата?   
A Дали и другите групи от класа са получили същата тема? Да видим какво са направили. 
Б Няма нужда да бързаме, важното е да работим качествено. 
В Ако си поделим задачите, така че едни да търсят, а други да четат наличните материали, 
може да успеем навреме. 
Г За какво ни е да търсим друга информация? Хайде просто да преразкажем каквото пише в 
учебника. 
 
Когнитивни умения:  

• 5.3. (равнище 1) Избира най-подходящото решение на концептуален проблем в според 
очакваното състояние на средата. 

• 2.4 (равнище 2) Предлага начини за ефективна организация на груповата работа. 
Правилен отговор: В 
 
 Докато търси информация по проекта, Васил намира следната таблица: 
Таблица 1. Селскостопански животни, в хил. броя 
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Вид и категория  Години 

1989 2006 2016 

Говеда-всичко 1613 628 558 

в т.ч. крави 648 361 357 

Овце-всичко 8609 1635 1360 

в т.ч. майки 5289 1296 1129 

Свине-всичко 4149 1013 616 

в т.ч. майки 392 96 65 

Птици-всичко 41905 20156 13700 

  
Източници: Статистически годишник на България, 1991 г. Аграрни доклади на МЗХ 2007-2017 г. 
 
Въпрос 4. Какъв извод може да се направи за броя животни през годините? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Когнитивни умения:  

• 5.3 (равнище 1) Разпознава прост и познат концептуален проблем в дигитална среда без 
очевидно решение. 

• 1.2 (равнище 1) Анализира, интерпретира и оценява явно представена информация в 
несложен текст или друг тип дигитално съдържание. 

Правилен отговор: Открива, че броят на всички видове и категории животни в таблицата намалява 
през годините. 
 
 Докато разглежда електронните източници, предоставени от учителя, Калина открива 
следната информация: 
 Домашните животни се изхранват с фураж. Общата площ на фуражните култури в 
страната е около 3,2 млн. дка, като над 50% е заетата с люцерна, а около 25% - със силажна 
царевица. През последните 5-6 години площите намаляват около 2,5 пъти и то главно за сметка 
на площите със силажна царевица. Успоредно с това спадат и добивите от фуражните култури 
- 4 пъти от силажната царевица и около 3 пъти от люцерната.  
Въпрос 5. Какъв извод може да се направи за отглеждането на фуражните култури през 
последните години? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Когнитивни умения:  

• 5.3 (равнище 3) Анализира непозната проблемна ситуация в дигитална среда. 
• 1.2 (равнище 2) Анализира, интерпретира и оценява явно представена информация в 

несложен текст или друг тип дигитално съдържание. 
Правилен отговор: Обяснява, че и площите, и добивът на фуражните култури намаляват. 
Въпрос 6. Имайки предвид таблицата от Въпрос 3 и текста от Въпрос 4, формулирайте ясно един 
проблем на животновъдството в България и една от причините за него: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Когнитивни умения:  

• 5.3 (равнище 3) Формулира концептуален проблем без очевидно решение в непозната 
среда. 

• 1.2 (равнище 2) Анализира, интерпретира и оценява разнообразни данни, информация и 
дигитално съдържание.    

Правилен отговор: Обяснява, че един от проблемите на животновъдството в България е 
намаляването на популацията на домашните животни, а една от причините за него е недостигът на 
фураж. 
 

 
 

 

 

 

 
 



Приложение 3: Дигитално-медийните умения и техните равнища 
 

 

1.1 Търсене и селекция на информацията 

Трето равнище 

Прилага сложно търсене и филтриране на информация и данни. 

Адаптира стратегията си за търсене на информация, с цел намирането на най- подходящите 

данни, информация и съдържание в дигитална среда; 

Търси по различни критерии (ключови думи, автори, избор на категория) в различни типове 

източници и с разнообразни инструменти: търсачки, онлайн архиви, библиотеки,, социални 

медии. 

Обяснява и напътства другите как  се достъпва до тези данни, информация и съдържание и как 

се ориентира сред тях.  

Второ равнище 

Обяснява и илюстрира информационните си потребности. 

Организира търсенето на данни, информация и съдържание в дигитална среда, според 

конкретни информационни потребности; 

Описва как ще достъпи до тези  данни, информация и съдържание и как ще се ориентира сред 

тях. 

Провежда множество търсения и сравнява резултатите от тях.  

Първо равнище 

Идентифицира информационните си потребности. 

Търси по ключови думи за намиране на данни, информация и съдържание в дигитална среда; 

Намира достъп до тези данни, информация и съдържание и се ориентира сред тях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Оценка на информацията 

Трето равнище 

Оценява критично достоверността и надеждността на непознати източници на данни, 

информация и дигитално съдържание; 
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Оценява критично достоверността и надеждността на разнообразни данни, информация и 

дигитално съдържание; 

Извлича неявно дадена информация в сложен текст по непозната тема.  

Осмисля  и оценява сложен текст по непознат проблем от различни перспективи. 

Борави с непознати идеи, противоречива информация и абстрактни понятия и твърдения. 

Второ равнище 

• Анализира, сравнява и оценява достоверността и надеждността на познати (обичайни) 
източници на данни, информация и дигитално съдържание. 

• Анализира, сравнява и оценява достоверността и надеждността на разнообразни данни, 
информация и дигитално съдържание.    

• Тълкува текст с непълна или противоречива информация. Тълкува графики, таблици и др. 
графично представени данни. Осмисля и оценява сложен текст като използва широко 
разпространено познание.   

Първо равнище 

• Оценява достоверността и надеждността на обичайни (познати) източници на данни, 
информация и дигитално съдържание. 

• Открива явна информация в несложен текст.  

• Открива непълна или загатната информация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Управление на информацията 

Трето равнище  

• Обработва данни, информация и съдържание с цел тяхната по-лесна организация, 
съхранение и извличане; 

• Адаптира управлението на информацията, данните и съдържанието с цел най-
подходящия и лесен начин за извличане и съхранение; 

• Адаптира данните, информацията и съдържанието, с цел да бъдат организирани и 
обработвани в най-подходящата структурирана среда. 

 
Второ равнище 
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• Подбира и организира  данни, информация и съдържание така, че да могат да бъдат 
лесно съхранявани и извличани; 

• Организира и обработва данните, информацията и съдържанието в структурирана среда. 

Първо равнище 

• Открива начини за организация, съхранение и извличане на данни информация и 
съдържание по прост начин в дигитална среда. 

2.1 Взаимодействие с други хора чрез дигитални технологии 

Трето равнище 

• Оценява доколко различни технологии и средства на комуникация са подходящи 
спрямо  целта на общуването и нуждите на всички в участници в комуникацията. 

• Оценява функционалности на приложения/технологии, които запазват благосъстоянието 
на всички участници във взаимодействието личните им данни.  

• Оценява начини за повишаване на ефективността на комуникацията. 

Второ равнище 

• Избира подходяща технология за комуникация от множество такива, като се съобразява 
с  целта на общуването и нуждите на всички участници в комуникацията.  

• Избира подходяща технология, спрямо функционалностите за запазване на 
благосъстоянието на всички участници във взаимодействието и личните им данни.   

• Общува ефективно в дигитална среда като се изразява  ясно, точно, структурирано. 

Първо равнище 

• Познава основни видове технологии, подходящи за групови задачи и комуникация, 
съобразено с целта на общуването и нуждите на всички участници в комуникацията. 

• Познава основни функционалности на технологията, които да позволят зачитане на 
благосъстоянието на всички участници във взаимодействието и личните им данни.  

• Различава ефективна от неефективна комуникация.  

2.2 Споделяне чрез/в дигитални технологии 

Трето равнище 
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• Оценява доколко са подходящи различни типове технологии при споделяне на данни в 
група. 

• Оценява особеностите на аудиторията и нуждите на групата при избора на 
платформа/технология за споделяне на данни. 

• Оценява начина, по който са цитирани различни източници.  

• Оценява начини за повишаване на ефективността на комуникацията.  

Второ равнище 

• Обсъжда доколко са подходящи различни типове технологии при споделяне на данни в 
група. 

• Обсъжда особеностите на аудиторията и нуждите на групата при избора на 
платформа/технология за споделяне на данни.  

• Общува ефективно в дигитална среда при споделяне на данни и информация.  

• Посочва източниците на информация точно и своевременно.  

Първо равнище 

• Разпознава различни типове технологии за споделяне на данни. 

• Дефинира особености на аудиторията и нужди на групата при избора на 
платформа/технология за споделяне на данни. 

• Различава ефективна от неефективна комуникация при споделяне на данни.  

• Познава основни правила при цитиране на източници.  

2.3  Гражданско участие чрез дигитални технологии 

Трето равнище 

• При възникнали спорове оценява всички гледни точки и аргументи от гледна точка на 
достоверността, надеждността и яснотата на представената информация. 

•  Препоръчва различните дигитални услуги, чрез които може да участва активно в 
обществото и които позволяват овластяване и гражданско включване. 

• Препоръчва подходящи норми за поведение при дигиталното сътрудничество.  

Второ равнище 

• Избира между различните дигитални услуги, чрез които може да участва активно в 
обществото и които позволяват овластяване и гражданско включване. 
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• Обсъжда различни гледни точки и аргументация от гледна точка на  достоверността, 
надеждността и яснотата на представената информация.  

• Обсъжда норми на поведение и комуникация за ефективно сътрудничество.  

Първо равнище 

• Разпознава различни дигитални услуги, чрез които може да участва активно в обществото 
и които позволяват овластяване и гражданско включване.  

• Различава гледни точки и аргументи при възникнали спорове в онлайн пространството. 

• Назовава норми на комуникация и поведение за ефективно сътрудничество.  

2.4 Сътрудничество чрез дигитални технологии 

Трето равнище 

• Оценява технологии и платформи, подходящи за различни групови процеси. 

• Създава норми и стъпки, с които следва да се съобрази работата на групата, така че да 
всеки да участва и да има възможност да изрази мнението си.  

• Създава различни начини, по които да се разпредели и организира процеса на работа на 
групата.  

Второ равнище 

• Избира подходящи технологии и платформи за различни групови процеси. 

• Обсъжда норми и стъпки, с които следва да се съобрази работата на групата, така че всеки 
да участва и да има възможност да изрази мнението си.  

• Обсъжда плюсове и минуси на различни начини, по които да се разпредели и организира 
процеса на работа на групата.  

Първо равнище 

• Разпознава различни типове платформи и технологии, подходящи за различни групови 
процеси. 

• Познава основни норми и стъпки, с които следва да се съобрази работата на групата, така 
че да всеки да участва и да има възможност да изрази мнението си.  

• Познава основни начини, по които да се разпредели и организира процеса на работа на 
групата.  

2.5 Нетикет 
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Трето равнище 

• Прилага различни поведенчески норми по време на взаимодействие в дигитална среда и 
изследва ефекта от приложението им върху здравето и благосъстоянието на 
ползвателите. 

• Оценява различни комуникационни норми, съобразени с културната и възрастовата 
специфика на аудиторията.  

Второ равнище 

• Обсъжда поведенческите норми при използване на дигитални технологии и 
взаимовръзката им със здравето благосъстоянието на ползвателите.  

• Обсъжда различни комуникационни норми, съобразени с културната и възрастовата 
специфика на аудиторията.  

Първо равнище 

• Разпознава ясно формулирани и често срещани поведенчески норми докато използва 
дигитални технологии.  

• Познава различни комуникационни норми, съобразени с културната и възрастовата 
специфика на аудиторията. 

 

2.6 Дигитална идентичност 

Трето равнище 

• Управлява разнообразие от дигитални идентичности според ясни и конкретни цели.  

• Прилага различни начини за предпазване на репутацията си онлайн.  

• Променя данните, които произвежда чрез различни средства и услуги в дигитална среда. 

Второ равнище 

• Обсъжда различни дигитални идентичности.  

• Обсъжда начини за предпазване на репутацията си онлайн.  

• Обяснява как произвежда данни вследствие на работа с различни средства и услуги и в 
дигитална среда.  
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Първо равнище 

• Разпознава ясно формулирана дигитална идентичност.  

• Идентифицира ясно формулирани и редовно употребявани начини за предпазване на 
репутацията си онлайн.  

• Разпознава основни видове данни, които произвежда чрез различни средства и услуги в 
дигитална среда. 

 

 

 

 

4.1 Предпазване на устройства 

Трето равнище 

• Прилага  мерки за безопасност и начини за предпазване на дигитални устройства и на 
дигитално съдържание.  

Второ равнище 

• Обсъжда мерки за безопасност и начини за предпазване на дигитални устройства и на 
дигитално съдържание.  

Първо равнище 

• Идентифицира основни мерки за безопасност и начини за предпазване на дигитални 
устройства и на дигитално съдържание.  

 

4.2 Предпазване на лични данни и поверителност 

Трето равнище 

• Прилага  начини за използване и споделяне на лична информация, предпазвайки себе си 
и другите от щети. 
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Второ равнище 

• Обсъжда начини  за използване и споделяне на лична информация, предпазвайки себе 
си и другите от щети. 

Първо равнище 

• Идентифицира основни  начини  за използване и споделяне на лична информация, 
предпазвайки себе си и другите от щети.  

 

4.3 Грижа  за здравето и благополучието в дигитална среда 

Трето равнище 

• Оценява начини за избягване на здравни рискове и на опасности, заплашващи 
физическото и психологическото си благополучие при използване на дигитални 
технологии.  

Второ равнище 

• Обсъжда начини за избягване на здравни рискове и на опасности, заплашващи 
физическото и психологическото си благополучие при използване на дигитални 
технологии. 

Първо равнище 

• Идентифицира основни начини за избягване на здравни рискове и на опасности, 
заплашващи физическото и психологическото си благополучие при използване на 
дигитални технологии.  

 

5.1 Решаване на технически проблеми в дигитална среда 

Трето равнище 
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• Анализира непозната проблемна техническа ситуация в дигитална среда. 

• Формулира технически проблем без очевидно решение в непозната среда.  

• Оценява алтернативни решения на технически проблем в непозната среда. 

• Прилага най-подходящото решение на технически проблем в непозната среда според 
очакваното състояние на средата. 

 
 
 
 
 
 
Второ равнище 

• Анализира позната техническа проблемна ситуация в дигитална среда. 

• Формулира технически проблем без очевидно решение в позната среда.  

• Оценява алтернативни решения на технически проблем в позната среда. 

• Аргументира най-подходящото решение на технически проблем в позната среда според 
очакваното състояние на средата. 

Първо равнище 

• Разпознава прост и познат технически проблем в дигитална среда без очевидно решение. 

• Идентифицира алтернативни решения на технически проблем. 

• Избира най-подходящото решение на технически проблем в според очакваното 
състояние на средата. 

5.2 Определяне на потребности и технологични решения 

Трето равнище 

• Оценява алтернативни технологични решения за задоволяване на потребностите и 
прилага най-подходящото решение. 

Второ равнище 

• Описва алтернативни технологични решения за задоволяване на потребностите и 
аргументира най-подходящото решение. 

Първо равнище 

• Идентифицира  технологични решения за задоволяване на потребностите и избира най-
подходящото решение. 
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5.3 Решаване на концептуални проблеми в дигитална среда 

Трето равнище 

• Анализира непозната проблемна ситуация в дигитална среда.  

• Формулира концептуален проблем без очевидно решение в непозната среда.  

• Оценява алтернативни решения на проблем в непозната среда. 

• Прилага най-подходящото решение на концептуален проблем в непозната среда според 
очакваното състояние на средата. 

Второ равнище 

• Анализира позната проблемна ситуация в дигитална среда.  

• Формулира концептуален проблем без очевидно решение в позната среда.  

• Оценява алтернативни решения на проблем в позната среда. 

• Аргументира най-подходящото решение на концептуален проблем в позната среда 
според очакваното състояние на средата. 

Първо равнище 

• Разпознава прост и познат концептуален проблем в дигитална среда без очевидно 
решение. 

• Идентифицира алтернативни решения на концептуален проблем. 

• Избира най-подходящото решение на концептуален проблем в според очакваното 
състояние на средата. 

 

 

 

 

  

  



51 
 

Приложение 4: Коментар по методиката на проф. Нели Огнянова 
 

Задачата, решавана от авторите, е нова за България и решаването й не търпи отлагане.  

Предоставено за оценка е квалифицирано усилие  на  интердисциплинарен екип, което е довело 

до качествен резултат. 

Структурата на предоставения текст включва  

Въведение 

Дефиниция и рамка 

Нива на компетентност 

Представяне на методиката 

Примерни тестови  единици (десет) 

Две приложения и библиография 

 Във въведението се очертава необходимостта от образователни реформи и развитие на 

дигиталните и медийни компетентности.  

Имам два основни коментара, терминологичен и по същество.  

Коментар 1:  терминологичен: „дигиталните и медийните компетентности“   

Възразявам срещу въвеждането на термин дигитални, дигитален вместо  цифрови, цифров. 

Години наред едва опазваме родните  нормативни актове от цялата  дигиталност, която навлиза 

през   англоезични текстове.  Пазим  нормативните актове, пазим  и институционалната лексика. 

Ще си спомните, че Мария Габриел се появи като комисар  по Дигитална икономика и дигитално 

общество, но благодарение на разбирането на хората, занимаващи се с български езикови версии 

и след това – на Председателството на Съвета, се утвърди ресор Цифрова икономика и цифрово 

общество.   

Стига се до  там, че вече хора намират теоретична разлика между дигитален и цифров, между 

дигитализация и цифровизация. Какъвто и да е ангажиментът на авторите (имам предвид 

заданието  и може би съществуващата документация в МОН),  настоятелно   моля участниците в 

проекта да се противопоставят  на утвърждаването на термина дигитализация, дигитална 

грамотност.  

Коментар 2:  по същество: „медийни и дигитални компетентности“,  „дигитално-медийна 

грамотност“ - определение 

Приемам за утвърдени в ЕС две понятия в разглежданата област.  Това са понятията  

а) медийна грамотност и  

б) цифрова компетентност.  

Те са различни по обем и съответно са различни свързаните с тях задачи.  

 

Медийна грамотност 

В Европейския съюз медийната грамотност се дефинира като способност за използване на 

медиите, за разбиране и критична оценка на различни аспекти на медиите и тяхното съдържание 

и за изграждане на комуникации в различни контексти.  Търсене намиране, анализ, производство 

на съдържание, комуникация, включително понятие за медийна собственост, плурализъм, 
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интелектуална собственост2 - както се вижда, има известно отместване по отношение на 

цифровата компетентност.  

Институционални актове  в ЕС:   

 

Европейски съвет 

Заключения на Европейския съвет от 18 октомври 2018 г. (EUCO 13/18) 

Заключения на Европейския съвет от 13 и 14 декември 2018 г. (EUCO 17/18) 

Заключения на Европейския съвет от 21 и 22 март 2019 г. (EUCO 1/19) 

Заключения на Европейския съвет от 20 юни 2019 г. (EUCO 9/19) 

Нова стратегическа програма за периода 2019—2024 г.  

Съвет 

Заключения на Съвета относно европейски подход към медийната грамотност в цифрова среда 

(ОВ C 140, 6.6.2008 г., стр. 8) 

Заключения на Съвета относно медийната грамотност в цифрова среда (ОВ C 301, 11.12.2009 г., 

стр. 12) 

Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в 

рамките на Съвета, относно свободата и плурализма на медиите в цифровата среда (ОВ C 32, 

4.2.2014 г., стр. 6) 

Заключения на Съвета относно европейската аудио-визуална политика в цифровата епоха (ОВ 

C 433, 3.12.2014 г., стр. 2) 

Заключения на Съвета относно взаимодействието на културата и творчеството с други сектори с 

цел да се стимулират иновациите, икономическата устойчивост и социалното приобщаване 

(OВ C 172, 27.5.2015 г., стр. 13) 

Заключения на Съвета относно развиването на медийна грамотност и критично мислене чрез 

образование и обучение (ОВ C 212, 14.6.2016 г., стр. 5) 

Заключения на Съвета относно насърчаването на достъпа до култура чрез цифрови средства с 

акцент върху привличането на публика (ОВ C 425, 12.12.2017 г., стр. 4) 

Препоръка на Съвета относно ключовите компетентности за учене през целия живот (ОВ C 189, 

4.6.2018 г., стр. 1) 

Заключения на Съвета относно засилването на европейското съдържание в цифровата икономика 

(ОВ C 457, 19.12.2018 г., стр. 2) 

Заключения на Съвета и на държавите членки относно гарантирането на свободни и честни 

европейски избори (6573/1/19 REV 1, приети от Съвета по общи въпроси през февруари 2019 г.) 

Заключения на Съвета относно демокрацията (12836/19, приети от Съвета по външни работи през 

октомври 2019 г.) 

Заключения на Съвета относно допълнителните усилия за укрепване на устойчивостта на хибридни 

заплахи и за борба с тях (14972/19, приети от Съвета по общи въпроси през декември 2019 г.) 

Комисия 

 
2 COM(2007) 833 окончателен 
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Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и 

социален комитет и Комитета на регионите „Европейска стратегия за по-добър интернет за 

децата“, COM(2012) 196 final 

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и 

социален комитет и Комитета на регионите „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“, 

COM(2015) 192 final 

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и 

социален комитет и Комитета на регионите „Онлайн платформите и цифровият единен пазар. 

Възможности и предизвикателства пред Европа“, COM(2016) 288 final 

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и 

социален комитет и Комитета на регионите „Борба с незаконното онлайн съдържание – 

повишаване на отговорността на онлайн платформите“, COM(2017) 555 final 

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и 

социален комитет и Комитета на регионите „Европейски подход за борба с дезинформацията, 

разпространявана онлайн“, COM(2018) 236 final 

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономическия и 

социален комитет и Комитета на регионите, „Изкуствен интелект за Европа“, COM(2018) 237 final 

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския 

икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно изпълнението на 

съобщението „Европейски подход за борба с дезинформацията, разпространявана онлайн“, 

COM(2018) 794 final 

 

 

Цифрова компетентност 

 

Паралелно с понятието медийна грамотност в Европейския съюз се дефинира и т.нар. Рамка на 

цифровата компетентност, разработена от JRI (Joint Research Institute, специализирано научно 

звено към Европейската комисия). 3 

В разглежданата методология  цифровата компетентност не е представена като друго понятие, 

обхващащо друг спектър от знания и умения, а като компетентностна рамка.   

По мое убеждение  „медийна грамотност“ и „цифрова компетентност“ трябва да се дефинират 

самостоятелно.  

Смятам, че трябва  да им се даде самостоятелно право на живот – това означава, че в рамките на  

една степен на обучение може да се предвиди обучение само за целите на медийна грамотност, 

респективно  - за целите на придобиване на  цифрова компетентност.   

Възможно е  и се обединят, така че да има базови и надграждащи компетентности. 

Предлагам следната част  от методологията:   

 
3 Ferrari, Anushka. DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital 

Competence in Europe, Joint Research Institute, 2013, р.9 
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 „Дигитално-медийна грамотност: дефиниция, комп. рамка и нива на компетентност    3 

Що е то дигитално-медийна грамотност?    3 

Компетентностна рамка    4 

    Нива на компетентност „    

  

 да се преобразува така:  

  

„Медийна грамотност, цифрова компетентност и нива на компетентност      

Медийна грамотност  

Цифрова компетентност 

    Нива на компетентност „    

 

Изборът на екипа е  да се следва  DigComp  с малка редукция (без Разрешаване на проблеми). Не 

коментирам редукцията, но бих коментирала степента на съвпадане между цифрова 

компетентност и медийна грамотност. Дали в случая не става дума просто за  цифрова 

компетентност?  

 

Оценявам тестовите единици като много подходящи и сполучливо разработени.   

 

Като продължение на горния въпрос: дали отделните компоненти на медийната грамотност 

(такива като идея за плурализъм, интелектуална собственост и пр.) -  са взети предвид при 

разработването им?  

 

 

София, 19 май 2020                                 Н.Огнянова 

 
 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1fIFHP2-HMPcFqI81GnvowNL-X7GZH_sP/edit#heading=h.35nkun2
https://docs.google.com/document/d/1fIFHP2-HMPcFqI81GnvowNL-X7GZH_sP/edit#heading=h.1ksv4uv
https://docs.google.com/document/d/1fIFHP2-HMPcFqI81GnvowNL-X7GZH_sP/edit#heading=h.44sinio
https://docs.google.com/document/d/1fIFHP2-HMPcFqI81GnvowNL-X7GZH_sP/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/1fIFHP2-HMPcFqI81GnvowNL-X7GZH_sP/edit#heading=h.35nkun2
https://docs.google.com/document/d/1fIFHP2-HMPcFqI81GnvowNL-X7GZH_sP/edit#heading=h.1ksv4uv
https://docs.google.com/document/d/1fIFHP2-HMPcFqI81GnvowNL-X7GZH_sP/edit#heading=h.44sinio
https://docs.google.com/document/d/1fIFHP2-HMPcFqI81GnvowNL-X7GZH_sP/edit#heading=h.2jxsxqh
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Приложение 5: Коментар по методиката на д-р Светла Петрова 
 

Първата и основна препоръка е свързана с ясното дефиниране на основните понятия в 

методологията и, преди всичко, как се разбира компетентността. 

В методологията се заявява ангажимент за оценяване на компетентностите на учениците. 

Следователно рамката и критериите на оценяването трябва да следват структурата на 

компетентността, разбирана като единство от знания, умения, нагласи, ценности и поведение.  

Ето и аргументи за този подход от методологията на PISA. 

 
The global competence assessment in PISA 2018 is composed of two parts: a cognitive assessment 

and a background questionnaire. The four dimensions of global competence are supported by four 

inseparable factors: knowledge, skills, attitudes and  values.  

Източник: OECD (2019). PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. PISA, OECD Publishing, Paris. 

Ето и още дефиниции на компетентността, които могат също да бъдат полезни. 

В Препоръката на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска 

квалификационна рамка за учене през целия живот (Препоръка 2008/С 111/01/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета на ЕС, 2008) компетентностите се дефинират като „доказана способност за 

използване на знания, умения, личностни, социални и/или методологични дадености в работни или 

учебни ситуации за професионално и личностно развитие. В контекста на европейската 

квалификационна рамка способностите се описват с оглед степента на поемане на отговорност и 

самостоятелност”. (Препоръка 2008/С 111/01/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, 2008). 

Европейската референтна рамка за ключовите компетентности ги представя като единство от 

знания, умения и отношения, приложими в конкретен контекст.  

ОИСР разширява тази дефиниция, като конкретизират структурата на компетентностите и 

включват в нея: знания, познавателни умения, практически умения, отношения, емоции, нагласи, 

ценности и мотивация за действие. Източник: OECD (2003). Definition and Selection of Competencies. 

Theoretical and Conceptual Foundations. Paris. 

Независимо от отделните разлики, във всички дефиниции ясно се разпознават двата 

взаимосвързани аспекта в структурата на компетентностите – когнитивен и афективен. Това 

разграничение е изключително важно, тъй като отделните аспекти на компетентността се измерват 
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чрез различни инструменти. PISA използва когнитивен тест (за знанията и уменията) и контекстуален 

въпросник (за нагласи, ценности, поведение и др.). 

Работният вариант на методологията предвижда измерване само на знанията и уменията на 

учениците, т.е. на когнитивния аспект от структурата на компетентността. За да се преодолее това 

противоречие, има две възможности: 

• Оценяването да обхване и нагласите на учениците в областта на измерването 

Или 

• Измерването да се фокусира върху уменията (т.е. дигитално-медийната грамотност), което 

изрично да се уточни в методологията. 

 

Втората препоръка е свързана с подхода при разработването на методологията. 

Препоръчително е методологията за оценяване да съдържа следните елементи: 

• Дефиниране на дигитално-медийната грамотност, което е направено на с. 3 

• Дефиниране на очакваните резултати, които ще бъдат измерени. Тези резултати би 

трябвало да са функция и да произтичат от начина, по който е дефинирана грамотността.   

• Всеки резултат се свързва с критерии за определяне на степента на постигане на 

образователните резултати, в това число критерии за знание (1), за умения (2), за нагласи, 

отношения (3) и критерии за поведение (4). Този коментар е валиден само, когато се 

оценява компетентност. Ако се оценяват знания и умения, разбира се, говорим за 

критерии за знания и умения. 

• Избор на подходящи стратегии за оценяване. 

• Обработка, анализ и представяне на данните/резултатите от оценяването. Този елемент е 

свързан с начина, по който учителите биха могли да обработят статистически събраните 

данни и да ги представят под формата на ефективна обратна връзка на учениците и 

останалите потребители на тази информация. 

 

Определението на дигитално-медийната грамотност се съдържа на с. 3: „И така, с медиен 

акцент и в дигитален контекст, критичният анализ и оценката на информацията, конструктивното 

взаимодействие с околните, себеизразяването чрез създаване на съдържание, разрешаването на 

проблеми и взаимовръзката между тези процеси представляват понятието дигитално-медийна 

грамотност, което настоящата методология предлага като интегриран инструмент за ефективно 

противодействие на дезинформацията и поляризацията в модерните общества.“ От него произтичат 

и основните елементи на дигитално-медийната грамотност – в болд, които следва да бъдат 

трансформирани в образователни резултати. (Ако се методологията се разработва в контекста на 

компетентността, следва да се отчита спецификата на компетентността по принцип като единство от 

знания, умения, нагласи, ценности, отношения и поведение.) 

 

Третата препоръка е свързана с умението за решаване на проблеми.   

На с. 4 се посочва, че „решаването на проблеми се разглежда като метакогнитивен процес, 

който функционира паралелно с останалите компетентности от рамката“. Това твърдение е 

проблематично от методологическа гледна точка. Ето няколко дефиниции на решаването на 

проблеми, които аргументират тази позиция. 
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"Metacognition is, put simply, thinking about one’s thinking.  More precisely, it refers to the 

processes used to plan, monitor, and assess one’s understanding and performance. Metacognition 

includes a critical awareness of a) one’s thinking and learning and b) oneself as a thinker and learner. 

Metacognition is being aware of one’s own cognitive structure and learning characteristics 

(Senemoğlu, 2011). According  to  Flavell  (1979),  metacognition  is  a  system  which  organizes  

information,  experiences,  objectives  and  strategies. Metacognition, which means thinking about 

thinking, generally covers various skills that are inter-related to  thinking  and  learning,  which  are  critical  

thinking,  reflective  thinking,  problem-solving  and  making  a  decision.  Individuals,  who  have  more  

developed  metacognitive  skills,  are  also  better  problem  solvers,  decision  makers  and  critical thinkers 

than others (Dawson, 2008).  In  its  broadest  sense,  metacognition  is  human’s  awareness  of  mental  

operations  like  perception,  remembering  and  thinking  and  ability  to  control  them  (Hacker  &  

Dunlosky,  2003).  Schoenfeld  (1987),  in  his  study  about  meta-cognition, divided one’s mental 

behaviours that are important for problem solving into three categories: information about one’ thinking 

process, controlling one’s actions or self-regulation, beliefs and attitudes.“ 

Източник: 

https://www.researchgate.net/publication/271889669_Metacognitive_Aspects_of_Solving_Function_Pr

oblems 

Още една дефиниция на умението за решаване на проблеми: Problem solving is an aspect of 

critical thinking that  enables students to systematically propose multi-step solutions to shared problems. 

Източник: Tiven, M. B., Fuchs, E. R., Bazari, A., & MacQuarrie, A. (2018). Evaluating Global Digital 

Education: Student Outcomes Framework.  New York, NY: Bloomberg Philanthropies and the Organisation 

for Economic Co-operation and Development. 

В рамката на PISA това умение се определя като способността на ученика да използва 

познавателни умения, за да разбере и реши проблеми, при които начинът за намиране на 

решението не е очевиден. Тя включва също и готовността на ученика да се ангажира с решаването 

на проблеми като конструктивен и мислещи гражданин. Всеки проблем има две ключови 

измерения: същност на проблемната ситуация и контекст на проблема. Според концептуалната 

рамка на PISA проблем съществува, когато човек си е поставил някаква цел, но няма ясно решение 

как да я постигне. Следователно, решаването на проблем е познавателен процес, при който не 

съществува очевиден начин или процедура за постигане на конкретна цел. Намирането на този 

начин или процедура представлява решаването на проблема.  

Обикновено решаването на даден проблем започва с разпознаването на проблемната 

ситуация и разбирането на нейната същност. Това включва най-напред определяне на конкретния 

проблем; след това планиране на процеса на намиране на решение и избор на стратегии; контрол 

и оценка както на постигнатия резултат, така и на осъществената дейност. Формулирането на 

проблема, т.е. преходът от проблемната ситуация към проблема, е по-сложната и по-творческата 

част от проблемното мислене. Следователно процесът на решаване на проблем представлява 

своеобразна изследователска дейност, която започва с проучването на непознатата ситуация, за да 

се установят ограниченията и възможностите за по-нататъшни действия. Например разбирането на 

проблемната ситуация изисква умения за разграничаване на факти от мнение. Изборът на стратегия 

за решаване на проблема включва умения за разграничаване на причина от следствие и откриване 

на причинно-следствени връзки; за анализ на различни възможни начини за достигане на решение 
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и определяне на най-подходящия. Осмислянето и оценяването на резултатите от предприетите 

действия изисква умения за критично оценяване на постигнатия резултат по отношение на 

поставените цели и др. 

Източник: OECD (2017), PISA 2015 Results (Volume V): Collaborative Problem Solving, PISA, OECD 

Publishing, Paris 

Следователно, допустимо е да говорим за метакогнитивни аспекти на умението за 

решаване на проблеми, например при осмислянето и оценяването на резултатите от предприетите 

действия. Да се твърди обаче, че умението за решаване на проблеми само по себе си е 

метакогнитивен процес, е проблематично и лесно оспоримо. Освен това, наред с критичното 

мислене, това умение има съществено място в структурата на дигитално-медийната грамотност и е 

необходимо да бъде включено в рамката на измерването. 

 

Четвъртата препоръка е свързана с критериалните матрици – например Приложение 2. 

Наблюдава се смесване на понятията когнитивен процес, критерий и т.н. По-детайлни коментари са 

представени в бележки към самата методология. 
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