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За настоящото издание
Наръчникът е първи по рода си за България и е подготвен в рамките на проекта “Интегрален подход за
развитие на медийната грамотност на учениците”, изпълнен от Коалицията за медийна грамотност с
финансовата подкрепа на Фонд Активни Граждани www.ac�veci�zensfund.bg. Проектът стартира през
септември 2021 г. и включва национално пилотно тестване на учениците, осъществено през януари
2022 г., разработването на методика за развиване на дигитално-медийната грамотност на учениците в
10 клас през всички образователни предмети и подготовката на 200 учители от цялата страна.

Настоящото издание е публикувано в официалната уебстраница на Коалицията за медийна грамотност
със свободен достъп през февруари 2023 г. То е апробирано в периода октомври–ноември 2022 от 11
учители в 4 български училища и е основният ресурс на проведените през декември 2022 г. и януари
2023 г. първи обучения за учители. Обучените учители придобиват необходимата квалификация да
прилат методиката за развиване на дигитално-медийните умения на гимназистите в учебните часове
по предметите, които преподават. Автори на наръчника са четирима от преподавателите, участвали в
апробацията, и ръководителят на проекта Петър Кънчев – автор на образователни методики и
образователен консултант. Екипът, разработил наръчника, е екипът от обучители на първите 200
обучени по методиката учители.

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.ac�veci�zensfund.bg.

http://www.activecitizensfund.bg
http://www.activecitizensfund.bg
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За необходимостта от дигитално-медийни умения в 21. век

В модерния, глобализиран свят, зависещ все повече от интернет и ИКТ за адекватна
информираност, активно гражданско участие и лично и професионално развитие, понятието
„грамотност“ добива ново значение. Четенето, писането и боравенето с аритметика все още са
задължителни, нодалеч не са достатъчни за задълбочено изследване на света, ефективно участие в
демократичния процес и културния живот и успешно и дългосрочно реализиране на пазара на
труда. Необходимо е ново разбиране за грамотността, отчитащо ключовите и взаимносвързани
роли на медиите, интернет и ИКТ в оформянето, изграждането и тълкуването на личността и
обществото в 21. век.

В Доклад на Европейския парламент относно медийната грамотност в дигиталния свят
2008/21291, койтодопълва съобщение на Комисията от 2007 г., ЕС определя медийната грамотност
като „способността да използваш медиите, да разбираш и оценяваш критично различните
аспекти на медиите и медийното съдържание, както и да можеш да общуваш в разнообразни
контексти“. Заради бързото, динамично и трансформиращо за гражданското общество и медиите
развитие на интернет и ИКТ докладът добавя към определението важния акцент, че „медийната
грамотност може да бъде разглеждана в по-широк смисъл като достъп до нови информационни
технологии и критично, компетентно боравене стяхното съдържание“.

1 h�ps://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-6-2008-0461_BG.html
Европейски парламент. 2008. Доклад относно медийната грамотност в дигиталния свят
(2008/2129(INI)). Комисия по култура и образование Уеб адрес: h�ps://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/A-6-2008-0461_BG.html Посетен на: 2023-02-03

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-6-2008-0461_BG.html


През 2017 г. Европейската комисия затвърждава взаимовръзката между медийната
грамотност и дигиталните умения, публикувайки Рамка за дигитална компетентност2 (DigComp),
която идентифицира пет ключови области на компетентност:

1. Информационна грамотност (формулиране на информационни потребности; търсене,
подбор, оценка и управление на информация, данни и съдържание в цифрова среда).

2. Комуникация и сътрудничество (взаимодействие, общуване и сътрудничество чрез
цифровитехнологии, отчитайки културнотои възрастовото разнообразие; гражданско
участие чрез цифрови услуги; управление на дигитална идентичност).

3. Създаване на дигитално съдържание (създаване и редакция на съдържание в цифрова
среда; подобряване и синтез на информация; разбиране и прилагане на авторски права;
инструктиране на компютърни системи).

4. Безопасност (предпазване на устройства, съдържание и лични данни в цифрова среда;
грижа за здравето и благосъстоянието в цифрова среда).

5. Решаване на проблеми (решаване на технически и концептуални проблеми в цифрова
среда; идентифициране на технологични потребности и предлагане на решения;
идентифициране на пропуски в собствената дигитална компетентност).

Европейските определения за медийна грамотност и дигитална компетентност изразяват
ясно взаимната си обвързаност и зависимост, която е неизбежно следствие от сливането на
конвенционалните и цифровите медии посредствоминтернет и ИКT2. Забелязва се и висока степен
на припокриванемежду уменията за боравене, критична оценка и създаванена данни, информация
и съдържание и за ефективно общуване в разнообразни (вклч. цифрови) контексти.

Отчитайки тази взаимосвързаност, през 2019 г. МОН публикува помагалото
„Компетентностите и референтните рамки“3, в което определя обединеното понятие дигитално-
медийна грамотност (ДМГ) като „възможност за развитие на компетентности за критическо
мислене, общуване и управление на информацията, необходими на гражданите като разумни
потребители и творци“. Помагалото се позовава на Директива (EC) 2018/1808, която изисква от
всички държави членки да докладват за предприетите мерки за развиване на медийна грамотност
и призовава за партньорство между МОН, училищата и семействата в България за целенасочено
развиване на ДМГ във всички учебни предмети, посочвайки като предпоставка за това
гореописаната, дълбоко интегрирана в учебните програми Рамка задигитална компетентност на ЕК.

Междувременно редица български държавни институции, училища и граждански
организации се ангажират с подобна мисия. През 2020 г., в резултат на изменения Закон за радиото
и телевизията, МК пое ангажимент да изготви национална политика за медийна грамотност,
включвайки в разработването ѝ представители на МК, МОН, доставчици на медийни услуги,
граждански организации и потребители. През 2018 г. се сформира Коалицията за медийна
грамотност (КМГ), обединяваща организации в областта на образованието, журналистиката и

2 h�ps://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp/digital-competence-framework_en
European Commission. DigComp Framework. EU Science Hub. Уеб адрес:
h�ps://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp/digcomp-framework_en Посетен на: 2023-02-03

3 h�ps://www.mon.bg/bg/100770Министерство на образоваението и науката.
Компетентностен подход. Уеб адрес: h�ps://www.mon.bg/bg/100770 Посетен на: 2023-02-03 4
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гражданското участие, академични представителии експерти по медийна грамотност за „цялостно
интегриране на медийната грамотност в образователния процес и повишаване на медийната
грамотност в обществото“.

През 2020 г. КМГ създаде и предостави на МОН Методология за оценяване на дигитално-
медийните умения на гимназисти4, а през м. януари 2022 г. на нейна база се проведе национално
изследване, в което взеха участие 176 паралелки от 10. клас от над 150 училища в страната. Според
доклад5, представящ резултатите от изследването, „[българските] ученици в 10. клас срещат
сериозни затруднения при извличането и интерпретирането на информация от текст, в т.ч.
медийни текстове, и данни, като тези трудности се проявяват особено видимо при
оценяването на компетентностите и когнитивните им умения чрез въпроси с отворен отговор
и най-вече при задачи, които изискват от тях да артикулират обосновани разсъждения“. Тези
резултати свидетелстват, че – въпреки усилията за сътрудничество между европейските и
държавните институции, училищата, гражданските организации и доставчиците на медийни услуги
– в България са необходими по-целенасоченимерки за развиване на дигитално-медийните умения
на учениците.

4 https://gramoten.li/наръчници-и-методологии
Коалиция за медийна грамотност. Ресурси. Уеб адрес: https://gramoten.li/наръчници-и-
методологии Посетен на: 2023-02-03

5 https://gramoten.li/2020/06/13/изследване-уницеф-българия-тийнейдж
Коалиция за медийна грамотност. Новини. Уеб адрес: https://gramoten.li/2020/06/13/изследване-
уницеф-българия-тийнейдж Публикувано на: 2020-06-13 Посетен на: 2023-02-03

5

https://gramoten.li/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/
https://gramoten.li/2020/06/13/%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%84-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B6/


6 https://www.safenet.bg/images/sampledata/files/DMG_Naruchnik_Final.pdf
Център за безопасен интернет. 2020. Начално образование в дигиталната епоха - наръчник
за учителя. Уеб адрес: https://www.safenet.bg/images/sampledata/files/DMG_Naruchnik_Final.pdf
Посетен на: 2023-02-03

Методика за развиване на дигитално-медийни умения в
гимназиален курс

В България вече съществуват достатъчно законодателни предпоставки в училище да се
развиват дигитално-медийни умения. Остава въпросът как това да се постигне ефективно. За
съжаление, сред множеството законодателни, теоретични и академични документи и статии рядко
може да се открият практични помагала, предлагащи ясен и последователен педагогически подход
за целта, който отчита особеностите на българския образователен контекст и се базира на ДОС и на
учебните програми. Наръчникът „Начално образование в дигиталната епоха“6, публикуван от
Националния център за безопасен интернет през 2018 г., предлага такъв подход за начален курс, но
повечето инициативи, насочени към по-големи ученици, се фокусират върху извънкласни дейности
и занимания в часовете на класа.

Настоящият наръчник съдържа методика за цялостно, системно и мултидисциплинарно
развиване на дигитално-медийните умения на гимназистите във всички учебни часове. Подходът се
фокусира върху когнитивни умения, които съпътстват и надграждат предметните знания и
компетентности, и е изцяло съобразен с ДОС и с учебните програми. Тази секция описва
философията, принципите и методите за преподаване и оценяване на постиженията на методиката.
Урочно-класната част (стр. 17) съдържа 10 готови урока побългарски език и литература, философия,
история и цивилизации, биология и здравно образование и предприемачество за 10. клас, които
могат да бъдат прилаганидиректно илимодифицирани (вклч. за други класове и учебни предмети).
Проектно базираната част (стр. 70) можеда се проведе паралелно сурочно-класната част или изцяло
да замени обучителния процес от учебни заведения, стремящи се към подобна иновация.

Философия и принципи на методиката

Фокус върху когнитивните умения на учениците

Методиката за развиване на дигитално-медийните умения в гимназиален курс е модулна,
адаптивна и приложима във всякакъв учебен контекст и за усвояване на всякакво учебно
съдържание. Фокусът е върху когнитивните умения на учениците да обработват, оценяват критично
и създават информация имедийно съдържание, да общуват ефективно с околните, да се предпазват
и да решават проблеми както в традиционни, така и в цифрови контексти. Учебното съдържание се
усвоява чрез развиване на тези умения, а учебната среда симулира реалния свят и предизвиква

6
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учениците да решават съществуващи и релевантни
проблеми, използвайки традиционни и цифрови способи
за целта. Ученикът има активна роля и работи
индивидуално или в екип почти през цялото време, а
учителят е фасилитатор, който подкрепя, напътства и
мотивира.

(Приложение 1 (стр. 70) съдържа таблица с
дигитално-медийни когнитивни умения, базирани на
европейската Рамка за дигитална компетентност, а
Приложение 2 (стр. 71) съдържа примерни таблици с
подробно разписани и разбити на елементи и нива
дигитално-медийни умения, които служат и за оценка
на постиженията на учениците. Те могат да бъдат
приложени директно, модифицирани и/или допълнени с
други умения.)

Придържане към ДОС и към учебните програми

Дизайнът на методиката е изцяло
съобразен с българските ДОС и
учебни програми, така че тя даможе
да бъде прилагана не въпреки, а в
симбиоза с обучението в редовните
часове. Чрез боравене с
информация, взаимодействие с
околните, творчество и решаване на
проблеми, учениците усвояват и
задълбочават предметните си
знания и придобиват способността
да ги прилагат в ситуации от реалния
свят. Всеки урок от урочно-класната
част съдържа таблици, обвързващи
конкретни темии компетентности от

учебните програми с основни и вторични за часа дигитално-медийни умения. Процесът е
илюстриран така, че всеки учител, независимо от специалността си, да може да го адаптира към
практиката си, без да се притеснява, че това би било за сметка на учебния материал или на
подготовката на учениците за НВО.
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Системно, мултидисциплинарно и екипно обучение

Най-големият потенциал на
компетентностния подход, в
частност на фокуса върху
дигитално-медийни умения, е
постигането на единна визия на
педагогическия колектив за
развитието на учениците, която
обвързва преживяването им във
всички учебни часове, осъществява
междупредметни връзки и води до
системно, мултидисциплинарно и
екипно обучение в училище.
Уроците от урочно-класната част на
настоящия наръчник са планирани
eкипно и последователно,

използвайки едни и същи инструменти за оценка на постиженията (Приложение 2), така че
учителите да проследяват развитието на учениците заедно, да споделят наблюденията помежду си
и да предприемат педагогическите си решения стратегически и в синхрон. Проектно базиранатачаст
пък обединява няколко предметни области в едно цялостно преживяване за учениците с общ
финален продукт.

Приложимост във физическа, в цифрова и в хибридна среда

С оглед ключовата роля на интернет и
ИКТ в гореспоменатите определения
за медийна грамотност и дигитална
компетентност, а и вследствие на
периодично налагащото се
дистанционно обучение заради
COVID-19 (към 2022 г.), настоящата
методика е разработена така, че да се
прилага успешно във физическа, в
цифрова и в хибридна среда. Уроците
предлагат богат набор от цифрови

платформи и инструменти (описани подробно в Приложение 3), чрез които обучението да се
прехвърли в цифрова или в хибридна среда при нужда, без товада променя интерактивните методи
и техники, използвани в часовете.
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Методи, техники и инструменти на преподаване

Методите и техниките за развитие на дигитално-медийните умения на учениците се водят от
различните роли, чрез които те преживяват ученето в симулирана, но близка до реалната среда,
която изследват, анализират, оценяват и променят индивидуално и екипно.

1. Изследователи – търсене и обработка на информация по дадена тема.
2. Репортери – извеждане на най-важната информация, съобразявайки се с разнообразни и

противоречиви гледни точки по даден проблем.
3. Медиатори/членове на екипи – обогатяване на личната гледна точка с гледната точка на

другите; взаимодействие по различни начини, за да се постигне крайната цел.
4. Дебатьори – изграждане на позиция по дадена тема и успешното ѝ аргументиране,

познавайки в дълбочина дадена тема и предвиждайки възможните контрааргументи;
изразяване на позиция ясно, точно и коректно.

Методите за работа по развитие на дигитално-медийната грамотност на учениците включват:

Дискусия – използва се за провокиране намисленето по дадена тема (напр. Защо спорим?, урок 1),
извеждане на прилики и разликимежду различни обекти (урок 2) или за преход към темата на урока
(урок 3). Въпросите, които се използват при дискусия, нямат едностранчиви отговори и решения, а
по-скоро провокират и създават възможност учениците да обработят в дълбочина новия материал
или да си припомнят и надградят предишни знания.

Ролева игра – влизането в роля осигурява възможност на ученицитеда видят различни гледни точки
къмедини същи проблем. Гледните точкиможеда садве, напр. ученики учител (урок 1), илиповече
(напр. в урок 8). Вариант на ролева игра е и работата по конкретен казус – тогава учениците
разглеждат общата тема през призматана конкретна ситуация (пример – изработването на брошура
за безопасност в интернет за хора с различни видове заболявания, урок 3).

Обратна връзка – обратната връзка е възможност за учителя бързо да получи информация дали
работата върви в посоката, която си е представял. Възможни техники за събиране е използването
на пръстите на ръката (напр. за изразяване на оценка, урок 1, или за посочване на брой намерени
примери, урок 4) или залепяне на листчета на първоначално изработен „термометър“ със скала от
1 до 10 (напр. в урок 3 се използва такъв, за да се оцени адекватност на намерени решения по
поставена задача).

Работа по групи – в настоящата методика ще видите, че често учениците са разделяни на групи.
Важни елементи на това разделяне е принципът на делене – най-често той е на случаен принцип
като може да се използват дигитални инструменти за това (напр. Flippity в урок 3), или техниката за
преброяване от 1 до Х и разделяне на Х групи, както и теглене на клечки/листчета за разделяне
(напр. урок 5). Работата по групи осигурява възможност на учениците да обменят идеи и да
изпълняват различни роли в групата.

Работа с текст – работата с текст има няколко нива: на първо място, учениците четат различни
текстове и ги обработват, напр. попълват таблица (урок 1 и урок 4) или водят записки за най-важното
(урок 10); на второ място, учениците могат да създадат собствени текстове, напр. теза по дадена
тема (урок 9).
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Търсене и селекция на информация – в съвременността сме поставени в позиция на наличие на
изключително много информация. Намирането на подходяща, достоверна и надеждна за дадена
цел информация и умението тя да се обработи и структурира в удобен за ползване вид е умение с
ключово значение (напр. урок 3 – учениците трябва да намерят информация, която ще им помогне
да решат конкретен казус, и урок 7 – учениците селектират информация, за да създадат дигитална
изложба по „Под игото“).

Рефлексия на преживяното – рефлексията присъства почти във всеки урок в настоящия наръчник.
Тя дава възможност на учениците да осмислят по-добре както преживяното по време на часа (през
какви емоции са преминали, какво им е било трудно, какво лесно, как са се чувствали, докато са
работили по темата), така и какво всъщност са научили – какво е най-важното за тях, какви са
основните изводи по темата и т.н. Интересна техника за организиране на рефлексия е представена
в урок 3 – „кубче с въпроси“.

Отчитане на време – важно е учениците да работят по отделните задачи за определено време. В
наръчника е предложено времето да се отчита с онлайн хронометър, който учениците виждат по
време на работата си.

Асоциации – умението да се правят асоциации се развива с времето и е важен метод в настоящата
методика за развитие на ДМГ. Асоциациите служат, за да се провери какво учениците вече знаят
или какво си представят по дадена тема. Събирането на асоциации може да става чрез листчета, на
които учениците записват своята асоциация (напр. асоциации, свързани с Левски, урок 4) и
обобщаването им на дъската или чрез дигитални инструменти от типа на sli.do или men�.com (виж
Приложение 3 за пълен списък синструменти и инструкции за използване), които позволяват всички
подадени от учениците асоциации да се обединят в един „облак от думи“ и да изпъкне най-често
срещаната асоциация (напр. в урок 3 и урок 10). Асоциациитеможе да се използват и за генериране
на идеи, т.нар. мозъчна атака, или за задълбочаване на разбирането по дадена тема, напр. чрез
техниката Синкуейн, описана в урок 8.

Представяне пред публика – представянето на резултатите от групова работа или на готов продукт
е важен елемент за обмяна на идеи и сравняване на изводите, до които са достигнали отделните
групи. Добрите практики в областта на презентирането на резултати са: при две групи, които работят
по една и съща тема, първата група да има 2 минути за презентиране, а втората – само 1 минута и
да представя само това, което не е вече споменато от първата (напр. в урок 3); наличие на списък с
елементи, в който учениците да отбелязват съвпадения между представеното от групите (напр. в
урок 5); слушащите измислят въпроси към представящите (напр. в урок 7).

Голяма част от методите за работа включват използване на дигитални инструменти. Ролята им е на
средство, което подпомага развиването на дигитално-медийните умения. Това, което може да се
направи с лепящи листчета, може да се направи и с цифрово приложение и има добавена стойност
заради по-добрата възможност за визуализация на резултатите от работата и възможността за
групова синхронна дейност. Приложение 3 съдържа описание и технически инструкции за
използваните цифрови платформи и инструменти в уроците.
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Оценяване на постиженията

Оценяването на дигитално-медийните умения е важна стъпка от обучителния процес, която
определя степента на тяхното овладяване и приложение. Основният инструмент, чрез който се
оценяват уменията, е критериална матрица (Приложение 2 съдържа 9 готови критериални
матрици по дигитално-медийни умения, обхващащи 5-те области на компетентност на
европейската Рамка за дигитална компетентност). Нейната цел е да измери нивото на
развитите умения у учениците и да създаде представа какво може да се подобри. Тя помага да се
определят ключовите дейности в поставената задача на учениците и да се конкретизират
съответните умения, необходими за тези дейности.

Защо е необходима критериална матрица?

Критериалната матрица е необходима, за да се:

• идентифицира на какво ниво са развити уменията на учениците;
• определят пропуските на учениците в приложението на конкретно умение;
• определят способностите на конкретен ученик/група/клас;
• проследява във времето напредъкът в развитието на уменията;
• структурират и организират поставените дейности за изпълнение, стъпвайки на конкретни

умения в изпълнението им;
• открият силните и слабите страни на учениците;
• направи новплан на поставената дейност илида се подобри, ако се установи липсана някои

умения;
• анализират ниватана уменията ида се направят заключения, които даподобрят следващите

стъпки за работа с учениците.

За какво е подходяща критериална матрица?

Критериалната матрица е универсален инструмент за оценяване, който може да се използва при
ключови дейности, свързани с:

• уроци за нови знания
• уроци упражнения
• обобщаващи уроци
• уроци за практически дейности
• проекти
• писмени работи
• изработване на продукти.

Как се изработва и прилага критериална матрица?

Изработването на критериална матрица за оценяване на дигитално-медийните умения се
осъществява в няколко последователни стъпки:

1. Определете основното дигитално-медийно умение, което ще изследвате.
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Пример: Искате да измерите и оцените умение 1.2 Оценка на информацията. Оценява
разнообразни източници по познати и непознати проблеми от различни перспективи. В
Приложение 2 може да разгледате критериална матрица, която измерва дигитално-медийното
умение 1.2, заложено в Урок 1Изкуството на аргументацията (стр. 12).

2. Определете критерии (елементи на основното зададено умение), по които ще проследявате
напредъка на учениците

Пример: Критерии, по които ще измервате основното умение 1.2, са: анализ на аргументи,
аргументация на теза и структуриране на гледни точки. Разгледайте ги в първата колона от
Приложение 2.

3. Определете нивата на критериите. Всеки критерий има ниво на усвояване, измерено в точки,
които са зададени по следния начин:

0 т. – липсва умение. Например в Приложение 2 с критериалната таблица за умение 1.2 с
измеримост 0 т. за измерване на критерий анализ на аргументи е посочено: Не анализира
аргументите в подкрепа на дадена теза. Нула точки се задава, когато ученикът не е усвоил и
приложил умението, което сте заложили в поставената задача.

1 т. – базово умение. В критериалната матрица от Приложение 2 критерият „анализ на аргументи“
ще получи 1 точка, когато ученикът може да разпознава отделни елементи на аргументи в
подкрепа на дадена теза по опростен начин (напр. факти и мнения). Тук се наблюдава базово
развито умение, а в посочения пример е определено чрез „разпознава отделни елементи на
аргумента“, „по опростен начин“, тоест умението е на ниво единствено „разпознава“ и подкрепяне
на дадена теза по „опростен начин“.

2 т. – средно развито умение. В дадения пример от Приложение 2 критерият анализ на аргументи
ще получи две точки, ако като ученикът може да разбива почти всички елементи на аргумент в
подкрепа на дадена теза (доказателства, изказани и неизказани предпоставкии изводи).Нивото
е определено като средно и оценено с 2 точки, защото ученикът може да разбие „почти всички“
елементи на аргумент в подкрепа на дадена теза. Тук „почти“ е равносилно на средно развито
умениеи сясната представа, че има още елементина аргумента, коитоне са разбити ипредставени.

3 т. – развито умение. Три точки ще получи критерият анализ на аргументи от Приложение 2, когато
ученикът може да разбива всички елементи на аргумент в подкрепа на дадена теза
(доказателства, изказани и неизказани предпоставки и изводи). В случая критерият анализ на
аргументи е максимално постигнат, ако ученикътразбива „всички“ елементи на аргумента. „Всички“
е най-високото постижение, което е заложено в измерването на това умение.

Задайте нивото на умение по точки спрямо всеки критерий, който измерва основното умение.

Приложението на критериалната матрица от горния пример може да се открие в Урок 1 Изкуството
на аргументацията. Основната цел на урока е учениците да анализират и оценят поне 3 аргумента
от онлайн медиен източник, според съставните им части. Това се случва в заложената основна
дейност, където учениците имат задача да съставят аргументи от 2 противоречиви медийни
източника, да ги разделят на съставните им части и да ги оценят. Точно в тази дейност учителят си
служи с примерната критериална матрица, по която може да измери в какво ниво учениците са
усвоили основното умение 1.2, което е ключово за постигане на урочната цел.
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4. Отразете в критериалната матрица нивото на умение на учениците, като наблюдавате тяхното
поведение по време на зададена дейност или оценявате техен готов продукт. За целта отпечатайте
бланка на критериална матрица и отбележете в нея своите наблюдения по време на ключовите
дейности. Правете записки, които описват поведението на учениците по време на задачата, или
готовия продукт – как и доколко те се справят с приложението на избраното от Вас умение. Това ще
се случи лесно, когато сте определили критериите, по които ще измервате, те са пред Вас и е
необходимо единствено да срявнявате наблюденията си с това, което сте задали в своята
критериална матрица.

5. Анализирайте резултатите и направете обобщение за постиженията и пропуските, както и
заключение за следващи стъпки за работа. За целта може да отделите време за рефлексия и да
обсъдите получените резултати. Примерни въпроси, чрез които може да проведете рефлексия:

• Какво най-много ви харесва в така получените резултати?
• Какво ви бе необходимо като знание и умение, за да ги постигнете?
• Какво не ви харесва в резултатите от критериалната матрица?
• На какво се дължат те? Какво ви липсваше като знание и умение?
• Как бихте подобрили тези резултати?
• В какво ще са ви необходими тези умения, които измерихме?
• Какъв последователен план може да изработим, за да подобрим тези резултати?

Рефлексията е подходящ момент за обобщение, тъй като успява да открехне емоционално
учениците и да създаде нужния имкомфорт за споделяне. Споделянето е общо преживяване, което
успява да промени нагласитена учениците към поставените задачи и този подход повишава тяхната
мотивация за следващи стъпки към подобрение на резултатите.

6. Направете повторно измерване и проследете напредъка. Това може да се случи в следващо
учебно занятие, ваше, или на ваш колега, в което е приложимо измерването на същото дигитално-
медийно умение, независимо от контекста на учебното съдържание. Този подход позволява за
ефективно измерване на трансверсални умения, за постигане на устойчиви междупредметни
връзки и за превръщане на училището в по-цялостна и хомогенна образователна среда за
учениците.
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Резултати от апробация на методиката

Изготвил: Хермина Емирян

Методическият наръчник „Как да развиваме дигитално-медийни умения в гимназиален курс“
бе апробиран от 11 учители в 4 български училища в периода октомври–ноември 2022. Вследствие
на апробацията 7 респонденти попълниха онлайн въпросник и участваха в две фокус групи, с цел да
се установят успехите и трудностите от прилагане на методиката, както и нагласите по отношение
на устойчивостта и продължаването на работата по предложения подход отвъд периода на
апробация. Следва кратко обобщение на резултатите от изследването.

1) Макар и в краткото време за апробация, учениците са демонстрирали напредък по
заложените дигитално-медийни умения.

2) Заради интерактивнитеметоди, работата вмалки групи, креативносттаи възможността за
изява методиката е ангажираща за всички ученици, включително и за тези, които
обикновено не участват в динамиката на класа.

0 1 2 3 4 5 6 7

Търсят информация по различни критерии

Структурират гледни точки

Боравят с ралични типове източници

Аргументират теза

Подреждат информация

Организират търсенето в цифрова среда

Следват норми и стъпки за избягване на здравни…

Намират и използват платформи за гражданско участие

Подбират начин за графична организация

Идентифицират подробности от технологични решения

Умения, които са развили учениците
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3) Според запитаните,методиката може да се използва практически за всекипредмет и час,
приложима е и дава свобода и гъвкавост на учителя.

15

Смятате ли за полезни и интересни дейностите по проекта, в който взехте
участие (провеждане на часове, изработване на урочни единици и др.)?

7 responses

От ваша гледна точка, смятате ли, че часовете, които проведохте по
методология бяха интересни и полезни за децата?

7 responses

Да, дейностите бяха интересни и
ме двъхновиха и мотивираха.

Нищо особено. Не мога да кажа,
че намерих някаква добавена
стойност за себе си.

Не мога да преценя.

100%

Да, уроците и задачите бяха
интересни, ангажиращи и стимулират
ученето. Имаха добавена стойност.

Не, не успяха да ангажират и
заинтересоват децата.

Не мога да преценя.
100%

Copy

Copy

Методологията:

Позволява гъвкавост и творчество

Е приложима в работата на учителя

Дава свобода на учителя

Развива уменията на децата

Е достъпна за всички

Е разбираема

Дава свобода и перспектива на децата

Развива уменията на учителя

0 1 2 3 4 5 6 7



4) Учителите са добили по-задълбочено разбиране за развиването на дигитално-медийните
умения чрез учебното съдържание.

5) Респондентите демонстрант нагласа за дългосрочно и трайно прилагане на методиката.

6) Респондентите са единодушни, че най-голямото затруднение е било времето и неговото
спазване и рамкиране.7

7 Вследствие на тези затруднения и отчитайки препоръките на респондентите, в следващата секция от
наръчника са предложени насоки за ефективно, гъвкаво и пълноценно прилагане на урочно-класната част
на методиката.
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Бихте ли продължили да използвате/работите с модела, който ви беше
предложен в бъдеще и самостоятелно в други часове?

7 responses

Да

Не

По-скоро не

100%

Copy



Урочно-класна част
Тази секция на наръчника се фокусира върху традиционния, урочно-класен подход на

обучение и цели да демонстрира чрез примерни разработки на 10 урока по 5 предмета за 10. клас,
че развиването на дигитално-медийните умения на гимназистите не само може да се случи
паралелно спреподаването на предметни знанияи умения, но ида служи като надграждащ фактор
за по-задълбочено усвояване на учебния материали за системно изграждане на междупредметни
връзки. Представен е модел за обвързване на учебното съдържание по различни предмети с
разнообразни, но взаимносвързани дигитално-медийни умения, чрез официалните учебни
програми по съответните предмети. Използва се традиционният урочно-класен подход, но
отчитайки философията и принципите и използвайки различните методи, техники и инструменти,
представени по-рано в наръчника.

Някои насоки за прилагане на урочно-класната част на наръчника:

1) Уроците и дейностите в тях са шаблонни и подлежат на интерпретация и модификация.
Представени са 10 разработени урочни плана по български език и литература, философия,
история и цивилизации, биология и здравно образование и предприемачество за 10. клас.
Разработките са цялостни и подробно разписани имогат да бъдат приложенидиректно, но
вероятно не са напълно подходящи за всеки контекст. Учителят има пълна свобода да:

a. интерпретира и модифицира уроците според потребностите на учениците си;
b. разтяга, стеснява, добавя, или дори премахва избрани дейности и ресурси;
c. да променя броя групи за екипните дейности, както и броя участници в групите;
d. променя изцяло включеното учебно съдържание, така че да се фокусира върху друг

раздел от годината или върху друг учебен предмет;
e. използва същото учебно съдържание, но да промени дейностите, така че да се

фокусира върху друго дигитално-медийно умение и да използва друг инструмент
за оценка на постиженията.

2) Не е задължително уроците да протекат по сценарий. Уроците са разписани в най-голяма
подробност и представляват (един възможен) идеален сценарий, но всеки преподавател
знае, че рядко учебните занятия протичат точно по план, а често това създава
допълнителни възможности за учене. Възможно е например някоя дискусия да тръгне в
неочаквана, но по-интересна за учениците посока, някоя дейност да се задълбочи повече
от планираното или просто да се случи нещо неочаквано. Всеки учител следва да прецени
как да подходи според ситуацията, без да се притеснява, че може да пропусне някоя от
заложените в плана дейности, особено ако това е за сметка на по-пълноценно проведен
урок. Също така, ако учителят прецени, че урочният план трудно би се вместил в
предвиденото време, може да съкрати някоя дейност, да даде предварително някои от
материалите на учениците за четене вкъщи или да разгърне урока в блок от два учебни
часа.

3) Уроците са най-ефективни, когато се прилагат екипно. Един от основните принципи за
прилагане на наръчника, посочени по-рано в наръчника, е системното,
мултидисциплинарно и екипно обучение в училище. Дигитално-медийните умения са
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трансверсални имогат да се развиват и надграждат във всички учебни часове, така че да се
постигне дългосрочен и траен ефект. Въпреки че уроците обхващат 5 различни предметни
области, предложените инструменти за оценка на постиженията по дигитално-медийна
грамотност са едни и същи за целия педагогически колектив и се фокусират върху едни и
същи критерии, което създава възможност обучението в училище да се превърне в
цялостно, взаимносвързано и постоянно надграждащо се преживяване за учениците.

4) Представените уроци са едно добро начало. Развиването на дигитално-медийни умения
не е краткосрочен процес, който може да се обобщи в един учебен раздел, дори и той да
обединява няколко предметни области. Представените уроци са едно добро начало за
изграждане на практика у учителя да използва изложените по-рано в наръчника принципи,
методи, техники и инструменти за паралелно развиване на предметни и трансверсални
компетентности. Истинският потенциал на настоящата методика обаче е педагогическият
екип да продължи тази практика в дългосрочен план, планирайки системно и екипно
собствени уроци и използвайки предложените (и/или свои собствени) инструменти за
оценка на постиженията. Това създава възможност за трайна трансформация на
обучението в училище, така че то по-ефективно и по-цялостно да отчита особеностите и
потребностите на модерното общество.
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Въвеждаща дейност 10 мин.

Учител Ученици

Тема от учебната програма Компетентности като
очаквани резултати

2. Тема: Език и критическо мислене

2.1. Истина и валидност

- Анализира структурата на
аргументите.

Основно ДМГ умение Вторични ДМГ умения

1.2. Оценка на информацията
5.3. Решаване на концептуални
проблеми в цифрова среда

2.3. Дигитално гражданство

Урок 1: Изкуството на аргументацията

Цел: Анализират и оценяват поне 3 аргумента в онлайн медиен източник според
съставните им части (доказателства, изказани и неизказани предпоставки и
изводи) и изграждат контрааргументи.

Среда / материали: 8-12 разпечатки на медиен източник по избор на учителя,
ИЛИ за смартфоните в училище (h�ps://�nyurl.com/baricadaschoolsmart Как да
разберем дали смартфоните в училище помагат, или пречат?), 15-20
разпечатки на работен лист (Приложение 4) химикалки, бяла дъска /

Необходими знания: Истина, критично мислене, удивление, съмнение, теза,
логика, аргумент, контрааргумент.

Подходящ за измерване на: 1.2 Оценка на информацията: Оценява
разнообразни източници по познати и непознати проблеми от
различни перспективи (Приложение 2 съдържа критериалната матрица
за печат).

Философия, 10. клас
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Чрез кратка дискусия извлича от класа ключови
понятия от предишни занятия и ги използва, за
да премине плавно към новата тема: структура
на аргументите.

Провокира мисленето с няколко въпроса: Защо
се аргументираме? Защо спорим? Защо
защитаваме и оборваме тези?

За да докаже, че валидната аргументация може
да се използва за постигане на лични и
общественозначими цели, обещава конкретна
награда на класа, ако те го/я убедят, че я
заслужават. Пример: ако времето е хубаво,
дава възможност на класа да си спечелят
прекарване на остатъка от часа навън.

За целта, разделя класа на двойки и дава
инструкции за ролева игра.

След изтичане на времето, дава още една
минута на двойките да прегледа отново
аргументите за излизане навън ида си избере /
комбинира най-убедителния според тях в
рамките на 1-2 изречения.

Дава 4-5 възможности на доброволци да
представят аргументите си (ако иска, предлага
контрааргументи, но трябва да внимава с
времето, тъй като това е само въвеждаща
дейност). Записва аргументите,
контрааргументите (ако има) и средните
оценки на класа. Дава на класа шанс да
допълни / модифицира най-силния аргумент.

Стартира дискусия, чрез която провокира класа
да обясни оценките си и извлича ключови
дефиниции на нови понятия, които обвързва с
един или повече от примерните аргументи на
дъската. Примерни въпроси:

● Защо оценихте някои аргументи
високо, а други ниско? На какво се

Доброволци припомнят ключови понятия
от 1-ви раздел и от въведението в новия
раздел: истина, критично мислене,
удивление, съмнение, теза, логика,
аргумент, контрааргумент...

Примерни отговори: за да достигнем до
истината, за да постигнем конкретна
цел, за да се борим за това, в което
вярваме, за да направим средата по-добра
за живот, за да постигнем
справедливост...

В рамките на 2-3 минути, по двойки, в
ролите на „учител“ и „ученик“ записват и
представят един на друг аргументи /
контрааргументи в подкрепа тезите си
(съответно часът да се прекара навън и
часът да се прекара в класната стая).

Примерен аргумент: „Ще се почувстваме
по-добре физически и психически, ако
прекараме часа навън, тъй като по време
на пандемията бяхме изолирани, което
намали достъпа ни до витамин Д.“

Остатъкът от класа оценява обективно с
пръсти от 1-5 силата на аргументите.

Достигат до ключови понятия по време на
дискусията:

● Аргумент: обосновка на определен
извод, която следва от приети
истини.

● Извод: заключението, което се
обосновава чрез аргумента (от
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дължи вашата оценка? Как
преценихте, че един аргумент е
добър, а друг – лош?

● Какви са съставните части на
аргументите, коитооценихте? Какво
е необходимо, за да подкрепим извода
на аргумента? Има ли добри примери
за доказателства в аргументите на
дъската?

● Има ли неизказани / имплицитни
съставни части на аргументите? Ако
това е изводът, а това е
доказателството, какво друго
трябва да приемем за истина, за да
докажем аргумента за валиден? Как
наричаме допускания, които
приемаме за истинни?

● В случая на нашия пример, изводът
задължително ли следва от
предпоставките? Как наричаме
такива аргументи? Това, че е
възможно някои от ученицитеда не се
почувстват по-добре, ако излязат на
слънце, означава ли, че аргументът е
слаб и не трябва да се използва?
Защо? Колко често срещате
дедуктивни аргументи в
ежедневието? А недедуктивни? Защо
е полезно да сте запознати и с двата
вида аргументи?

Записва дефинициите новите понятия на дъска
/ флипчарт, като при нужда модифицира
думите на учениците и обяснява промените.

Ако най-силният аргумент е достатъчно високо
оценен и обоснован според дефинициите на
новите понятия, класът излиза навън.

примера: „Ще се почувстваме по-
добре физически и психически, ако
прекараме часа навън...“)

● Доказателство: обосноваване на
истината на дадено твърдение (от
примера: „...бяхме изолирани...
което намали достъпа ни до
витамин Д“).

● Предпоставка: допускане (понякога
неизказано), за което се приема за
истинно (от примера: „Изолацията
на затворени места и недостига
на витамин Д води до физически и
психологични здравни рискове“).

● Дедуктивен аргумент: аргумент,
чийто извод задължително следва
от предпоставките.

● Недедуктивен аргумент: аргумент,
чийто извод вероятно следва от
предпоставките.

● Невалиден аргумент: дедуктивен
аргумент, чийто извод не следва от
предпоставките.

● Слаб аргумент: недедуктивен
аргумент, чийто извод има малка
вероятност да следва от
предпоставките.

Обяснява, че за разлика от учебника, в реалния
свят (напр. в медийното пространство, в
Народното събрание и т.н.) аргументите рядко
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Учител Ученици



След като попълнят работните листове за
по 3 аргумента, в рамките на 10 мин.
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се изразяват ясно, в пълен вид и при отчитане
на целия контекст и на всички релевантни
гледни точки (възможност за междупредметна
връзка с БЕЛ). Дори най -силният аргумент
вероятно има също толкова силен
контрааргумент, но те рядко се представят
заедно на едно място поради незнание,
пристрастия, етноцентризъм и д.р. Критичното
мислене работи, когато се отчитат възможно
най-много фактори, разнообразни и
противоречиви гледни точки и алтернативни
интерпретации на едни и същи факти. По този
начин е най -вероятно да се избегнат заблуди,
да се достигне до истината и да се намери
работещо решение на социален, или на
личностен проблем. Отправя
предизвикателство за следващата дейност,
като твърди, че чрез силата на критичното
мислене учениците ще достигнат до ново
разбиране за това дали смартфоните помагат,
или пречат на учебния процес.

Разделя класа на групи по 4-5 души и раздава
на всяка група по 2 копия на медийна статия
(h�ps://�nyurl.com/baricadaschoolsmart Как да
разберем дали смартфоните в училище
помагат, или пречат?) и по 3 копия на
работен лист „Рамка на аргумента“ от
Приложение 4 (по-желание, учителят може
да избере друг източник с достатъчно
доказателства, предпоставки и изводи за
извличане на множество аргументи в
подкрепа на дадена теза, но е желателно
темата да бъде интересна и важна за
учениците). Преминава през отделните
елементи от работния лист, като дава
инструкции за работа. Приложение 5 съдържа
примерно попълнена „Рамка на аргументите“,
която най -вече служи за напътствие за учителя
– желателно е групите сами да се опитат да
попълнят рамката, след което да се научат от
преживяването си по време на дискусията и на
рефлексията.

В рамките на 15 мин. всяка група прочита
внимателно медийния източник и извлича
по 3 аргумента. След това, според
структурата на Приложение 4 (по едно
копие за всеки аргумент), разделя
аргументите на съставни части, оценява ги
и представя контрааргументи. По желание
(и при добро разпределяне на роли /
управлениена времето) учениците може да
потърсят доказателства за аргументите и
контрааргументите в допълнителни онлайн
източници (или предварително подбрани
източници от учителя).

https://tinyurl.com/baricadaschoolsmart


Дава възможност на групите да представят по
един аргумент и по един контрааргумент (по
техен избор) и модерира дискусия между тях.
Примерни въпроси за модерация:

● Могат ли да се допълнят други
предпоставки / доказателства от
източника в подкрепа на този извод?
Има ли излишни предпоставки /
доказателства? Кои? Защо? Има ли
алтернативен начин да се формулира
извода?

● Съгласни ли сте с оценката на тази
група? Как бихте оценили аргумента
вие? Защо?

● Това, че този недедуктивен аргумент е
силен и има толкова много
доказателства в негова подкрепа,
означава ли, че сме достигнали до
истината и няма нужда да търсим
контрааргументи? Защо? Ами ако
аргументът беше дедуктивен /
валиден?

● Как оценявате контрааргумента на тази
група? Защо?

групите представят работата си, дават си
обратна връзка, допълват аргументите
едни на други с предпоставки и с
доказателства, задават си въпроси,
предизвикват се. Целта е да се извлекат
обективни критерии за оценка на
аргументи, да се избегнат пристрастия, да
се разглеждат множество алтернативни
гледни точки и да се достигне до по-
комплексно и критично разбиране на
дадения проблем.
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Заключителна дейност 5 мин.

Учител Ученици



Провежда кратка рефлексия за преживяното, с
цел да се извлекат по-генерални изводи за
процеса на анализ и оценка на аргументи.
Примерни въпроси за рефлексия:

● Какво ново успяхте да научите по
темата за използване на смартфони в
час след използване на „Рамката на
аргумента“?

● Как се почувствахте, когато видяхте
доказателства, противни на тезата,
която подкрепяте? Защо? Възможно ли
е това да попречи на обективната ви
оценка? Как може да предотвратите
това?

● Достатъчно ли беше информацията в
представения източник? Защо според
вас това е така? Представя ли
източникът алтернативни гледни точки
по темата?

● Колко от аргументите, които открихте
бяха дедуктивни и колко –
недедуктивни? Имаше ли случаи, в
които недедуктивни аргументи бяха
формулирани (волноили неволно) като
дедуктивни? Сещате ли се за други
примери в ежедневието? Защо според
вас хората имат такава склонност?

Рефлектират върху мислите, емоциите и
новите разбирания, които са възникнали в
съзнанието им вследствие на груповата
работа.

Домашна работа: Снимайте попълнените „Рамки на аргумента“, намерете допълнителна
информация и напишете аргументативно есе по темата за използването на телефоните
в училище, като подкрепите избрана от вас теза. В работата си разгледайте поне една
алтернативнагледнаточка,катоанализиратекултурни,религиознии/илисоциалнифактори,
които определят различните перспективи.
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Цел: Сравнява три различни чуждестранни документа за Априлското въстание
чрез опорни въпроси и структурира алтернативни гледни точки.

Среда /материали: класна стая, разпечатанидокументи и таблици за сравнение
- Приложение 6, всяка група разполага с едно разпечатано приложение.

Необходими знания: Априлското въстание.

Подходящ за измерване на: 2.3. Гражданско участие чрез цифрови технологии:
Предлага разнообразни гледни точки и стратегии за разрешаване на граждански
проблем чрез подходящи цифрови инструменти (Приложение 2 съдържа
критериалната матрица за печат).

Урок 2: Априлското въстание през погледа на Великите сили

История, 10. клас
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Въвеждаща дейност 10 мин.

Учител Ученици

Тема от учебната програма Компетентности като
очаквани резултати

Априлското въстание на българите
(1876 г.)

Сравнява различни гледни точки
относно Априлското въстание

Основно ДМГ умение Вторични ДМГ умения

2.3. Гражданско участие чрез
цифрови технологии

1.2. Оценка на информацията

1.3. Управление на информацията



Здравейте, ученици! Днес ще говорим за това
как историята не може да бъде едностранна,
нито само черна, нито само бяла, а тя е смес от
различни гледни точки, които е необходимо
внимателно да се изследват. Според вас защо
е нужно да се видят няколко различни гледни
точки?

Как според вас в историята се достига до тази
истина, ако въобще тя е възможна?

Чудесно! Днес ще направим с вас истинско
историческо изследване, запознавайки се с
различни чуждестранни документи за
Априлското въстание. Ще разгледаме три
независими източника на мнение ище ги
сравним и ще структурираме алтернативни
гледни точки, за да изградим по-добра
представа за това важно събитие в българската
история.

Сега на дъската ще ви покажа как се
структурират алтернативни гледни точки, за да
имате пример, когато вие ще структурирате в
предстоящата ви групова дейност.
Да вземем за пример ето този откъс: „Гърците
са сервилни, но когато излязат извън
вниманието на турците, те се хващат на
работа, за да счупят оковите на робството.
Българите не могат да прекланят глава
като гърците, те приемат всичко сякаш им
е по съдба; човешкото достойнство няма
измерение, липсата му не е само липса на
гордост, а безразличие, апатия, абсолютна
липса на религиозно чувство и хуманност
едновременно“. Целта е от информацията,
която той ни дава, да структурираме гледна
точка. Ще си помогнем със следните въпроси,
четейки текста:

Различните гледни точки са необходими, за
да се разгледат повече мнения и да се
достигне до истината. Ако се приеме само
едно мнение, че е истина, то рискуваме да
се заблудим и да ниманипулират.

Чрез запознаване с различни източници и
сравняването им. При сравнение, ако има
много противоречия, то тогава може да се
изключат някои твърдения.

Учениците се включват в отговарянето на
поставените въпроси, като посочват
следните отговори, ползвайте дадения
текст и предишни знания:

- Гърците се заемат с освободително
движение, когато са „извън
вниманието на турците“, тоест
когато Османската империя е заета
с други по-важни проблеми.
Например войни с Русия.

- Като наследници на Византийската
империя, гръцкият народ е
наследник и на Патриаршията.
Знаем, че години преди
Освобождението българите имат
по-голям религиозен проблем с
гърците, отколкото с Османската
империя, и през 1870 г. е учредена
Българска екзархия и се провежда
смяна на гръцките владици с
български.

- Гърците предпочитат сервилността,
докато за българите е по-ценно
достойнството.
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- Кога гърците виждат подходящ
момент да се освободят от
османското робство?

- Предишни знания могат да ни
припомнят, че гърците имат по-
голяма свобода в Османската
империя. На какво се дължи тя
и в какво отношение се
изразява?

- Според текста каква е
разликата между българи и
гърци?

От получените отговори, може да заключим
следните структурирани алтернативни гледни
точки:

1. Когато Османската империя е заета с
други проблеми, това е подходящ
момент за гърците да се надигнат на
борба.

2. Тъй като гърците управляват
Патриаршията в Османската империя,
това им дава по-голяма религиозна
свобода, Възраждането при тях
настъпва по-рано и това е причина да
се освободят по-рано от българите.

3. Според текста може да заключим, че за
българите достойнството е
изключителна ценност, докато
сервилността е предпочитан начин на
поведение при гърците и поради това
гръцкият народ избягва неприятни
ситуации, свързани с османците.
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Основна дейност 15 мин.

Учител Ученици



Раздава разпечатки на Приложение 6

За нашата изследователска цел, ученици, ще
работим по групи. Разпределете се по трима
души в група. Всяка група ще разполага с трите
чуждестранни документа, както и таблица, в
която да извадите ключови думи от тях и да
формулирате по две алтернативни гледни
точки. Разполагате с 15 минути за работа. Ако
някой срещне непозната дума в текстовете,
нека да попита. Успешна работа.

Учителят пуска на дъската да се прожектира
точно време, за да виждат учениците
оставащите им минути за работа. Наблюдава
всяка една група и си отбелязва активността и
ролята на всеки един ученик в група, като
същевременно си изготвя списък с групите и
имената на учениците в тях.

Подсеща учениците, когато им остават три
минути от даденото време и обявява края на
груповата работа.

Всяка една група от ученици четат следните
текстове:
№ 1 – Френски документ за Априлското
въстание
№ 2 - Австро-унгарски документ за
Априлското въстание
№ 3 – Италиански документ за Априлското
въстание.

След прочитане и обмисляне попълват
таблицата за сравнение и записват две
алтернативни гледни точки.

Всяка една група работи в таблицата си,
като посочва какво е отношението на
Франция, Австро-Унгария и Италия към
Османската империя и българите.
Аргументира се чрез позоваване на
информация от текстовете и прави връзка с
предишни знания.

Ученици, този час успяхте да влезете успешно в Важно е да се познават и чуждестранни
ролята на истински исторически изследователи гледни точки, защото тези чужденци също
и да усетите силата на информацията, която са част от събитието макар и само
създава мнения или пък ги отрича. Защо е странични наблюдатели. Те са
важно да се четат и проучат и чуждестранни съвременници на това, което се случва, и
документи за Априлското въстание, а не само тъй като някои от тях не са обвързани
български?

Време е за дискусия. Нека попълним таблицата
на дъската последователно за всеки един
чуждестранен документ.

Ето някои насочващи въпроси:
- С какви думи е описано отношението на
автора към Османската империя?
- Защо според вас авторът е използвал точно
тези думи?

пристрастно, могат да дадат достоверна
информация за въстанието. Същевременно
е необходимо да се внимава, защото пък
някои от тези представители на чужди
държави имат по-специално отношение
към Османската империя и това прави
гледната точка пристрастна и
недостоверна.

Учениците споделят подбраните от тях
ключови думи за всеки един чуждестранен
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Заключителна дейност 15 мин.

Учител Ученици



Домашна работа: Потърсете съвременна статия за Априлското въстание в интернет и я
сравнете с документа „Изложение на българидо дипломатическите представители на
великите сили, 16. Септември 1876 г.“ . Какви прилики и разлики откривате?
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- Кои думи издават отношението на автора към
българите?
- Какви са причините за избухването на
въстанието, според автора?
- Какви алтернативни гледни точки сте
съставили?
- Какви са приликите и разликите между
българския народ, френския, австрийския,
унгарския и италианския спрямо постигането
на свободна държава?
- Какви са предпоставките българският народ
да организира Априлското въстание.

След попълването на таблицата на дъската
учителят може да предизвика учениците с
въпроси:
- Можете ли на база попълнената таблица с
цялата информация налице да формулирате
допълнителни алтернативни гледни точки за
Априлското въстание?

документ. Коментират при споделянето
къде те се припокриват и разграничават.

Изказват и коментират алтернативни
гледни точки, които са съставили чрез
ключовите думи от чуждестранните
документи. Обединяват различни гледни
точки, за да съставят алтернативни гледни
точки.

Коментират отношенията между трите
големи империи – Османска империя,
Русия и Австро-Унгария като предпоставка
българският народ да организира
Априлското въстание.

Използват предишни знания, за да
направят връзка между националното
обединение на Италия с националното
обединение на България, и в частност
организирането на Априлското въстание.



Урок 3: Брошури за толерантност

Цел: Създават брошура с алгоритъм от 5 стъпки за подкрепа на деца с генетични
увреждания за безопасна работа в онлайн среда.

Среда / материали: лаптопи, работни листове, ламинирани дъсчици за
рефлексия в края, техническо озвучаване в началото, sli.do, табло с термометър
(скала от 1 до 10), Flippity, Онлайн хронометър и др.

Необходими знания: наследствени заболявания при човека, специфични
дефицити при различните заболявания.

Подходящ за измерване на: 4.3. Грижа за здравето и благосъстоянието в цифрова
среда. Следва норми и стъпки за избягване на здравни рискове и на опасности,
заплашващи физическото и психологическото благосъстояние при използване на
цифрови технологии (Приложение 2 съдържа критериална матрица за печат).

Биология и ЗО, 10. клас
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Тема от учебната програма Компетентности като
очаквани резултати

1. Многоклетъчен организъм
1.1. Наследственост и изменчивост

Оценява важността на проявата
на толерантност към хора с генетични
заболявания и необходимостта от
осигуряване на равни възможности
за всички.

Основно ДМГ умение Вторични ДМГ умения

4.3. Грижа за здравето и
благосъстоянието в цифрова среда

2.5. Нетикет
2.1. Взаимодействие с други хора чрез
дигитални технологии



Въвличане
Емоциометър – за повишаване на Пляскат с ръце на думата
настроението, с подходяща музика

Интерактивна игра на асоциация с думата
„толерантност“ (по аналогия, синонимни
варианти, възприятия, лични разбирания,
примери и т.н. = свобода в предложенията).
Учителят предварително е подготвил задача в
приложение sli.do (Приложение 3 съдържа
технически инструкции за употреба).
Инструкцията, която получават учениците, е да
отворят приложението sli.do, да въведат QR
кода, който учителят им споделя, и да изпълнят
следната задача: Запишете само една дума, с
която свързвате думата толерантност.

Учителят стопира играта след две минути,
следва дискусия, кои са думите, които се
появяват на екрана, обобщение, че най-често
срещащата се дума е в най-уголемен вариант.
Тя е най-силната асоциация за групата.

Провокираме размисъл и преход към темата с
няколко въпроса:
Необходимо ли е да сме толерантни?
В какво и с какво ни помага това?
Защо е важно това?

наследственост,
клякат на думата изменчивост,
скачат на думата толерантност

Всеки ученик
● отваря на лаптоп или телефон

приложението sli.do
● въвежда QR код
● прочита задачата
● вписва отговор в приложението

sli.do

Учениците участват в дискусия върху
отговорите, които платформата е събрала, и
коментари, защо има повтарящи се
отговори. Коя е тази дума и защо?

Примерни отговори:

Да, защото така помагаме в нужда.
Защото така сме по-добри.
Защото даваме добър пример.

Формиране на групи (2 мин.) – с 6 групи от по 4/5 ученици във всяка група,
разпределени на случаен принцип.
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Основна дейност 30 мин.
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платформа Flippity (Приложение 3 съдържа
технически инструкции за употреба).

Формулиране на хипотеза (4 мин.)
Учителят провокира учениците да оценят
нуждата от помощ към хората с генетични
заболявания, като всяка група формулира своя
хипотеза, която съдържа до две изречения и
отговаря на следните въпроси:

Необходимо ли еда сме толерантни към хората
с генетични заболявания?
Защо е важно това?
Можем ли да им помогнем?
До каква степен можем да сме им полезни за
работа в цифрова среда и това да е безопасно
за тях?

Провежда дискусия (4 мин.) с извличане на
основни мерки за безопасност в интернет,
които биха дали на всеки приятел, независимо
дали има увреждания, или не. Примерни
насочващи въпроси:

● Какви основни съвети бихте дали на
своя приятел, за да се предпазва в
интернет?

● Какво е необходимо да създаде, за да
влиза само той/тя в профила си? Как да
направи паролата си силна?

● Как да направи така, че непознати да
нямат достъп до дейността му?

● Как да прецени, че нов приятел онлайн
е този, за когото се представя?

● Какво да прави, когато го/я тормозят?

Групова работа - работа с казуси и насоки от
учителя (10 мин)

Инструкция за работа към учителите:
● Последвайте линка с казуси:

Всяка група формулира своя хипотеза
която разписва на листче, а целият клас
след това оценява със скала от 1 до 10 .
Всяка група поставя своята хипотеза на
конкретното място на общо табло,
нарисувано като термометър със скала от
1 до 10 .

Примерна хипотеза: Трябвада проявяваме
толерантност към хората с увреждания, да
търсим начини да им помагаме, защото те
имат дефицити, които им пречат да работят
сами в цифрова среда. Ако получат
правилните насоки и инструменти за
работа, те ще са достатъчно информирани
и няма да са застрашени.

Примерни отговори:

● Направи си силна парола с малки и
главни букви, цифри и символи.

● Направипрофилите си в социалните
мрежи поверителни, така че да
виждат дейността ти само
приятели.

● Провери снимката и името на нов
приятел онлайн, за да се увериш, че
е този, за когото се представя.

● Блокирай хора, които те тормозят, и
ги докладвай наwww.safenet.bg.

Инструкция за работа към учениците:
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● Свалете документа
● Създайте свой линк, койтода споделите

за работа с учениците.
● Информирайте учениците, че работят

заедно в едно общо пространство всяка
група в отреденото за това работно
място.

● Задачата е, след като се информирате
за конкретната ситуация от казуса, да
адаптирате по-горе изброените мерки
за безопасна работа в интернет с
ключово важни неща, които биха били
полезни на конкретното дете от казуса
при работа в онлайн среда, и това да
гарантира неговата безопасност,
физически и психически комфорт.

Линк към документа с насоки към учениците
h�ps://�nyurl.com/dmlhandbookcasesforstudents
Приложение Х - Урок 3 - Насоки към учениците

Представяне на мнения и решения по
различните казуси (6 мин.).
За всеки казус има по две минути за
представяне общо от двете групи.

Провежда обобщаваща дискусия (4 мин.),
задава примерни въпроси:
Кое е по-трудно – да се развие толерантност
към хора, които имат физически проблем и
осъзнават това, или такива, които имат
интелектуална недостатъчност и не осъзнават
това.
С какво се различават стъпките за помощ,
които трябва да създадем за хора с тези
проблеми?

● Всяка група работи по свой казус, но
има достъп до информацията от
казусите и на останалите групи.

● Две по две групите работят по
конкретен казус, като всяка група
има свое пространство за писане.

● Всеки членна групата е с конкретна
роля – чете казус, следи време,
записва в документа, участва в
представяне, всички заедно дават
мнения при изпълнение.

● Учениците по групи използват
основните мерки за безопасна
работа в интернет, предложените
насоки в допълнителното
приложение (проучват) и заедно
изработват алгоритъм със стъпки за
онлайн безопасност според казуса,
който трябва да разрешат.

Всеки казус е представен за две минути от
двете групи, работили по него.
Първа група от общия казус представя, а
втората надгражда при представянето.

Толерантност трябва да се проявява към
всяка една от групите. Различни са нуждите
– при хората сфизически недостатък трябва
да се има предвид използване на
инструменти, които биха помогнали за по-
лесен достъп до информацията – по-голям
шрифт, по-висок стол, по-тиха стая. За
хората с интелектуална недостатъчност –
по-дълго обяснение, по-голямо търпение,
повече повторение, по-бавно изразяване.
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Изводи – обща дейност, заедно.
От какво трябва да се ръководим при
създаване на брошурата?
Защо е важно това?

Кратка рефлексия
Кубче с въпроси – случайно, според времето,
към няколко ученици.
Възможни въпроси:
Чувстваш ли се полезен след този час?

Кога и къде още може да си толерантен?

Всяка група предлага естетично
оформление на своята брошура, акценти
за визуализация. Примерни идеи:

- Да съдържа стъпки, написани в по-
голям формат.

- Да съдържа точно формулирани
изречения с ключови думи.

- Да е атрактивно визуализирана.

Да, толерантността е проява на
благодетел, която – проявена – вътрешно
те обогатява, удовлетворява.

В ежедневието при различни ситуации –
помощ към по-възрастен, помощ към по-
слаб.

Домашна работа: Довършете естетическото оформление на създадената брошура
(добавете картинки, послания) и предложете начини за достигне до повече ученици от
вашето училище.
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Урок 4: Загатнати послания в одата „Левски“ на Иван Вазов

Цел: Анализират текст и извеждат поне 3 различни емоции, които предизвиква
текстът чрез своите художествени особености и са важна част от изграждането
на образите на героите.

Среда / материали: 3 различна цвята лепящи листчета според броя на
учениците, разпечатки на Приложение 7, възможност за пускане на
аудиозапис (https://tinyurl.com/dmlyoutubelevski Поетите и Васил Левски)

Необходими знания: анализ на текст, художествено внушение, метафора,
художествени изразни средства, видове емоции.

Подходящ за измерване на: 1.2 Оценка на информация: Оценява
разнообразни източници по познати и непознати проблеми от различни
перспективи (Приложение 2 съдържа критериалнаматрица за печат).

Литература, 10. клас
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Тема от учебната програма Компетентности като
очаквани резултати

Иван Вазов. „Епопея на
забравените“ – „Левски“

Идентифицира и оценява в
„Левски“ специфични начини на
въздействие

Основно ДМГ умение Вторични ДМГ умения

1.2. Оценка на информацията 1.3. Управление на информацията

https://tinyurl.com/dmlyoutubelevski


Учителят въвежда темата, обяснявайки, че днес
учениците ще работят върху задълбочаване на
разбирането си какво означават думите, как ги
подбираме и как различните думи променят
отношението ни към даден обект. Ще работят
върху важен текст за българската национална
памет – одата „Левски“ на Иван Вазов.

Задава въпрос:
1. Как според вас се изгражда един Примерни отговори:
художествен образ? Какво се използва, за да - Думи, които описват как изглежда и
създадем герой?

Учителят рисува на дъската силует на човек и
казва, че сега ще проверят как изглежда Левски
– историческата фигура – в представите на
учениците. За целта всеки ученик получава по 3
различни на цвят листчета. На зеленото
учениците трябва да запишат по едно
съществително, свързано с Левски, на
червеното – един глагол, а на синьото – едно
прилагателно. Време 2 минути.8

Учителят събира листчетата и ги поставя
последователно върху нарисуваната фигура –
зелените върху главата, прилагателните
(качествата) върху сърцето, червените
(действията) върху краката.

Обобщава има ли много общи черти, задава
въпроси на учениците:

какво прави.
- Чрез речева характеристика.
- Чрез мнението на останалите герои за
героя и др.

Записват по 1 дума на всяко листче, напр.:
съществителни (зелено) – герой, пример,
мъж, апостол
глагол (червено) – движещ се, рискува,
действа, обича, вдъхновява
прилагателно (синьо) – смел, разсъдлив,
достоен, свещен

Примерни отговори:

1. Дължат се на това, че всички сме
чели/чували/гледали едни и същи истории

8 Алтернативен начин за тази дейност е да се създаде Ментимийтър страница (Приложение 3 съдържа
технически инструкции за употреба) и учениците да трябва да напишат по 1 дума за три отделни
страници. Учителят показва резултата чрез споделяне на екран. Ако се използва функцията за Word cloud,
ще може още по-добре да се види кои думи са по-устойчиви в съзнанието ни.
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2. На какво се дължат общите черти, които
почти всички сме записали?

3. Какса се появили тези представи според вас?

Учителят обяснява, че думите пораждат
въздействие върху нас, като ни карат да
изпитваме дадени емоции – може да ни
вдъхновяват, да ни ядосват, да ни правят
щастливи. Всеки от вас е виждал какможете да
зарадвате някого, като му напишете картичка
за рождения ден. Художествените
произведения правят същото – въздействат на
емоциите ни чрез различни художествени
изразни средства.

Учителят раздава разпечатки на Приложение 7
на всеки ученик и дава инструкция за работа.

Пуска запис и следи дали учениците
отбелязват. Тъй като текстът е дълъг, добра
практика би било на втората-третата минута да
прекъсне записа и да попита колко емоции са
отбелязали учениците до момента, учениците
могат да посочат с пръсти, което ще бъде най-
бързо. Време 10 минути.

След като записът приключи, задава въпроси
към учениците:

● Моля да посочите с пръстите на двете
ръце колко емоции отбелязахте?

● Има ли емоции, които не са описани в
работния лист, но вие смятате, че нещо
от текста ги поражда? Ако да, към коя
основна група бихте ги причислили?

Учениците слушат изпълнение на одата
„Левски“ от популярни български актьори
(h� ps://� nyurl .com/dmlyoutubelevski
Поетите и Васил Левски) и отбелязват кои
емоции са изпитали по време на
слушането на текст. Необходимо е да
отбележат поне 5 емоции.

Примерни отговори:
„Той биде предаден, и от един поп!“ –
емоция: ядосан – подведен, огорчен
„И мойта молитва се губи кат дим“ –
безпомощен
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за този човек. Той е добре познат и
знанията ни за него са сходни.

2. Представите са формирани на база
филми, които сме гледали за него;
репортажи потелевизията; музеи, които
сме посещавали; текстове, които сме
чели; тържества, посветени на него, в
които сме участвали.

Основна дейност 25 мин.

Учител Ученици

https://tinyurl.com/dmlyoutubelevski


● Нека някой даде пример за момент от
текста, който предизвиква конкретна
емоция. Примерът (само един) се
обсъжда от гледна точка на това как се
получава пораждането.

● Как смятате, кои емоции преобладават
в този текст – тези, които ви каратда сте
тъжни, тези, които ви карат да сте
ядосани, тези, които ви правят
щастливи? Защо това е така?

● Как изпитаните емоции ви помагат да
изградите образа на Левски в
съзнанието си? Коя е основната
емоция, която изпитвате при
споменаване на името му?

Учителят поставя задача 2 от работния лист,
който вече е пред учениците (Приложение 7).
Време за работа 5-6 минути.

По време на работата учителят обикаля
чиновете и подпомага процеса чрез насоки.

„изпитваше кой е сърцат, сиреч честен“ –
заинтригуван
„Смъртта бе за него и приятел, и брат“ –
оптимистичен, горд
„Той беше готов
сто пъти да умре на кръста Христов“ –
силен
„Той беше скиталец и кат дете прост“ –
самотен; отхвърлен
Учениците вадят различни примери за
емоции.
Примерни цитати и емоции: виж примерни
отговори по-горе.
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Учителят разделя учениците на малки групи по
3-4 души по избран от него начин, напр. чрез
броене от 1 до 8 и формиране на 8 различни
групи.
В рамките на групата учениците сравняват
записаното в работните листове.

Учителят провежда кратка групова рефлексия
за преживяното, чрез която да се извлекат
изводи за процеса на пораждане на
художествено въздействие:

● Какво научихте за начините за
въздействие, които художествените
произведения имат върху нашите
емоции?

● Имаше ли момент, в който бяхте
объркани как да „разчетете“
въздействието, което има даден цитат
върху вас? На какво се дължи това?

● Защо според вас в текст, посветен на
национален герой, има толкова
разнообразни емоции, втъкани в
текста? Какво се постига чрез този
похват?

● Бяхте ли се замисляли върху това как
художествената литература влияе
върху емоциите ви?

● В какви други сфери от живота се
сещате, че се използват емоциите на
хората, за постигане на някакви цели?
Дайте конкретни примери (ако
учениците не се сещат сами, учителят
споделя някой от примерните отговори
и дава ново време за техни примери,
връща се към таблицата с емоции).

Учениците организират работата си, като се
изслушват последователно, като търсят:
- колко разнообразни са емоциите;
- как се случва пораждането на дадена
емоция;
- има ли случаи, в които един и същ цитат
поражда различна емоция у двама
различни членове на екипа, на какво се
дължи това.

Учениците споделят мислите си по
зададените въпроси.

Примерен отговор: при рекламите по
телевизията (напр. „Кока-Кола“ залага на
положителните емоции и уюта, „Фанта“ –
на забавлението и др.); при създаването на
фалшиви новини (те често се опитват да
ужасят или ядосат читателите);
телевизионни предавания – някои имат за
цел да разсмеят, други да замислят и пр.
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Домашна работа: За записаните от вас 3 цитата от текста се опитайте да откриете
дали са използвани специфични художествени изразни средства за постигане на
въздействие, напр. повторение, градация, литота, хипербола, епитети и др.

Бонус задача: Изберете реклама на любим продукт, политическа кампания или др.
Медиен източник и използвайте същата таблица, за да дефинирате какви емоции
пораждат те у вас. Защо са избрани тези емоции, за да се изгради образът на марката/
продукта?



Урок 5: Влиянието на генномодифицираните храни

Цел: Търси, подбира и обсъжда аргументи за вредата и ползата от някои ГМО
технологии и храни

Среда / материали: разпечатки на Приложение 8, лаптопи, платформа Quizlet,
Онлайн хронометър и др.

Необходими знания: наследственост и изменчивост, видове изменчивост,
генотипна изменчивост

Подходящ за измерване на: 1.1 Търсене и селекция на информацията: Прилага
сложно търсене, филтриране, боравене и селекция на информация и данни, както
в реална така и в цифрова среда, според конкретни информационни потребности.

Биология и ЗО, 10. клас
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Тема от учебната програма Компетентности като
очаквани резултати

1. Многоклетъчен организъм
1.1. Наследственост и изменчивост

Дискутира влиянието на фактори,
свързани с поява на модификации и
мутации при човека

Основно ДМГ умение Вторични ДМГ умения

1.1. Търсене и селекция на информацията 1.2. Оценка на информацията

4.3. Грижа за здравето и благосъстоянието в
цифрова среда



Въвлича класа чрез игра през платформата Дават бързи отговори на въпроси, свързани
h�ps://quizlet.com/ (Приложение 3 съдържа с видове изменчивост: мутационна и
технически инструкции за употреба) – работа модификационна.
с флаш карти, на които има предварително
зададени снимки и учениците трябва да
определят вида на изменчивостта на тях.
(начин за актуализиране на знания от
предходните часове).

Провежда мозъчна атака чрез няколко Учениците отговарят с палци горе-долу.
провокативни въпроса:

Чували ли сте за ГМО?

Какво представлява ГМО?

Имат ли полезност ГМО технологиите? В какво
се изразява тя?

В какво се изразява вредното влияние на ГМО?

Повече полезни или повече вредни са ГМО?

Дават свои предположения какво
представляват ГМО:
Генетично модифициран е организъм,
чиито гени са умишлено променени от
човека. Генетичната промяна не е
настъпила под действие на естествени
мутации, кръстосване или рекомбинация.
Има технологии, благодарение на които се
получават по-големи продукти (напр.
зеленчуци и плодове); създават се животни
за по-голяма продуктивност, повече месо;
създават се земеделски култури с цел
повишаване на устойчивост към болести,
неприятели, пестициди и д.р.; по-малко
отпадъци поради удължения живот на
продуктите.

От ГМО се получават храни, обикновено от
ГМО растения – соя, царевица, памук,
захарно цвекло, които се използват за
фураж при животните и при консумация и
натрупване в организма водят до
неизяснени последствия върху здравето на
хората и върху природата.

С палци горе-долу дават първа асоциация и
бърза оценка за влиянието на ГМО.

Въвеждаща дейност 5 мин.

Учител Ученици
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Групова дейност (15 мин.)

Разделя класа на четири групи – на случаен
принцип чрез теглене на клечки или листчета.
Раздава на всяка група разпечатка на
Приложение 8.

Всяка група работи по извличане на
информация, анализ и обобщение на тема:

„Генномодифицирани храни“.

Всички:

- всеки член на групата прави
проучване по различни ключови
думи

- проверяват информация в поне три
различни източника.

Всеки член на групата с отделна роля:

- записва информация
- следи за времето
- осигурява техническа обезпеченост

(устройство, формуляр, свързване с
интернет)

- говорител
- чете на глас обобщена информация

от груповата работа
- ученик, отбелязващ на чек лист за

другите групи.
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Новите технологии, свързани с генетичното
инженерство (клетъчно и генно) към настоящия
момент, са в основата на създаването на
генномодифицираните организми и храни.
Страните, произвеждащи 95% от ГМО всвета, са
САЩ, Бразилия, Аржентина, Индия, Канада,
Китай и Южна Африка. Голямата продукция
означава, че реколтите трябва да растат бързо,
което пък означава, че нямат достатъчно време
да поемат достатъчно полезни вещества. Така
не само вкусът, но и хранителната стойност на
зеленчуците, зърнените храни и доримесото от
животните, хранени с тях се понижава рязко. От
екологична гледна точка пък тези
бързорастящи организми изтощават
многократно повече почвата и намаляват
способността й да се възстанови след това като
страничен ефект от защитата им от вредители.
Но как се отразяват те на организма и до какво
би довело във времето тяхното все по-
увеличаващо се потребление?

Слушат, водят записки, записват си
хрумвания по темата от информация, която
са прочели домомента, информация, която
са чули или гледали някъде.

Основна дейност 30 мин.

Учител Ученици



На учениците се поставя задача да направят
проучване върху следните въпроси:

1. Кои са най-произвежданите
генномодифицирани храни в световен мащаб?
2. Какви отражения дават тези храни върху
здравето на човека?
За две от групите трети въпрос е:
3а. Потърсете информация за храни, които са
вредни за човешкото здраве.
За другите две групи трети въпрос е:
3б. Потърсете информация за ГМО технологии
и полезно приложение в бита.

Учителят обикалят сред учениците, насочва
групите за работа, дава допълнителни
разяснения.

4. Представяне и дискусия – 15 мин.

Провежда дискусия по темата. Провокира
учениците за представяне в рамките на 3
минути всяка група, като представят поне три
аргумента, доказващивреда (за две от групите)
или полза от ГМО (за другите две групи).
Основната цел на дискусията е анализ и
обобщение на информацията по зададения
проблем, използвани ключови думи,
достоверност и надеждност на източници,
разнообразие на източници, релевантност на
източници.

Време за представяне на група – 3 минути за
всеки екип.

Обобщение на резултатите от дискусията – 3
минути.

Правят проучване върху въпросите от
Приложение 8.
За всеки от въпросите използват търсене по
ключова дума.
Използват поне три различни проверени
източника.
Две от групите изграждат поне три
аргумента в защита на твърдението, че
ГМО храните имат вредно въздействие
върху човешкия организъм, а две от групите
изграждат поне три аргумента за полезни
ГМО технологии и безвредно действие
върху човека.

Време за работа – 10 мин.

Две от групите представят своите ключови
думи, по които са търсили информация,
използвани източници и аргументи в
защита на тезата вреда от ГМО храни.
Втората група представя с надграждане.

Другите две групи представят своите
ключови думи, използвани източници и
аргументи в защита на тезата за полезни
ГМО технологии и безвредни храни.

Във всеки екип избиран от членовете
говорител представя обсъдените и приети
от екипа аргументи в защита на тезата.

При представянето всяка група на чеклист
отбелязва има ли, къдеи колко съвпадения
с аргументите на останалите групи.
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Рефлектират върху новата информация,
емоциите в процеса на групова работа и
резултатите, до които са достигнали.

Домашна работа: Всеки ученик да напише аргументативно есе, с което да убеди в
полза или вреда от ГМО, спрямо позицията, която е проучвал при работа в часа.

45

Заключителна дейност 5 мин.

Учител Ученици

Изводи (2 минути – обща дейност, заедно).
В края на дискусията прави обобщение
(откриване на съвпадение) на извлечените
аргументи на две от групите в полза на ГМО и
на аргументите, подкрепящи тезата за вреда на
ГМО от другите две групи.
Кратка рефлексия (5 мин.).

На листче всеки записва:
- какво направи добре
- какво може да направи по-добре.

Провеждат кратка рефлексия, отговаряйки на
въпроси от преживяваното:
Кои бяха ключовите думи, които използвахте
при търсене на информация?
Кои източници използвахте за търсене на
информация?
Как селектирахте (организирахте) натрупаната
информация?

Използват записките, които са водили при
представянето на всяка група, изброяват
броя на съвпаденията, ако има такива,
правят коментар и извличане на трите най-
важни аргумента на ниво клас, доказващи
вредите от ГМО храните и трите аргумента,
доказващи полезни ГМО.



Урок 6: В работилницата на Берлинския договор

Цел: Използват платформи за създаване и представяне на алтернативна карта на
България въз основа на Берлинския договор.

Среда / материали: подходящ за присъствено обучение, както и за ОРЕС;
необходими материали: телефон с интернет, разпечатки на Приложение 9
за всички ученици.

Необходими знания: територията на България според Санстефанския договор
и кои територии отнема от нея Берлинският договор.

Подходящ за измерване на: 5.2. Идентифициране на потребности и подбиране
на технологични решения. Идентифицира технологична потребност;
описва, оценява, предлага и аргументира решения за задоволяване на
потребността. (Приложение 2 съдържа критериална матрица за печат).

История, 10. клас
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Тема от учебната програма Компетентности като
очаквани резултати

България според Санстефанския и
Берлински договор

Създаване на дигитална историческа карта
с легенда.

Основно ДМГ умение Вторични ДМГ умения

5.2. Определяне на потребности
и технологични решения.

2.6. Дигитална идентичност.



На базата на спецификите на Берлинския Учениците се запознават с инструкцията и
договор (разпокъсаността на страната на пет се приготвят за работа, като чрез
части) задачата ви е да предложите
алтернативна карта на България.
На всеки един раздава инструкцията за работа
– Приложение 9, като остава учениците
самостоятелно да изпълнят стъпките и се
подготвят за работа в онлайн платформата.
Времето за изпълнение е 20 минути.

Подпомага учениците при нужда от техническо
съдействие и се намесва, ако възникне въпрос.

Провокира креативното мислене на учениците
с въпроси:

- Кои са онези територии, които са най-
ценни за България и не бихте
отстъпили?

- Кои територии бихте отстъпили
безвъзмездно или с условие за
овъзмездяване?

телефонния си апарат намират сайта на
платформата, където ще се извършват
основните дейности.

Прочитат внимателно инструкцията и я
спазват. Работят на един телефон. Ако имат
втори телефон, могат да го използват за
търсене на допълнителна информация. При
необходимост използват учебник или
атлас. Прилагат в детайли инструкцията и
работят в дадената платформа. След като
приключат с поставената задача,
съхраняват файла с получената карта и
прикачват същия файл в споделеното
пространство на www.padlet.com
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Въвеждаща дейност 5 мин.

Учител Ученици
Здравейте, ученици! Днес ще разгледаме една Припомнят основни познания от
позната тема по необичаен начин, а именно тя предишния час за актуалното състояние на
е България според Санстефанския и България след Освобождението.
Берлинския договор. Знаете, че тези договори
са основоположни в историята на нашата
държава и от тях зависи нейното последващо
развитие. Затова нека помислим върху:

- Кои са основните разлики между двата
договора в териториален план?

- Какви предложения бихте направили,
за да убедите Великите сили да запазят
Санстефанска България?

- Какви аргументи бихте използвали, за
да подкрепите предложенията си,
съобразявайки се и с международната
обстановка (съседни държави, външни
интереси и др.).

Основна дейност 20 мин.

Учител Ученици

https://padlet.com


- Бихте ли преотстъпили български земи
в замяна на други? Кои са те?

Напомня за оставащото време.

Подготвя проектора или монитора в класната
стая, за да прожектира/представи резултатите
на учениците, които да са видими за всички.
Заедно с учениците разглежда представените
карти, като търсят заедно съществува ли
подходяща алтернатива на Санстефанска
България, отговаряйки на следните въпроси:

- Коя територия най-често е посочена в
пределите на България според
представените карти?

- Коя територия най-често е
преотстъпвана според представените
карти?

- Кое е справедливото разрешаване на
териториалния проблем с българските
граници?

- Кои бяха трудностите по време на
изпълнение на задачата?

- Какво бихте променили в часа, ако
бяхте учител?

Разглеждат готовите материали и
аргументите към тях. Гласуват чрез вдигане
на ръка по зададените въпроси и
защитават мнение. Споделят предложения
и трудности към изпълнената задача.
Дават препоръки за бъдеща подобна
задача как може да се подобри.

Домашна работа: Представят отново чрез същата платформа кои загубени територии от
Берлинския договор си е върнала в наши дни България. Отбелязват в подходящ цвят
върнатите територии и правят легенда към тях.
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Заключителна дейност 15 мин.

Учител Ученици



Урок 7: Дигитална изложба по „Под игото“ на Иван Вазов

Цел: Създават концепция за дигитална изложба на тема „Под игото“, съдържаща
поне 5 елемента, обединени от обща тема.

Среда / материали: мултимедия. Достъп до интернет, разпечатки за всички
ученици на Приложение 10, дигитален достъп до бланка в PowerPoint;
h�ps://�nyurl.com/dmldigiexpopodigoto Приложение Х - Концепция за дигитална
изложба по "Под игото"

Необходими знания: история на творбата, сюжет на „Под игото“, търсене и
подбор на информация, стратегии за разказване на истории, умения за сравнение
и откриване на прилики и разлики, критично мислене.

Подходящ за измерване на: 1.3. Управление на информация: категоризира,
организира и подрежда информация според конкретни потребности
(Приложение 2 съдържа критериална матрица за печат).

Литература, 10. клас
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Тема от учебната програма Компетентности като
очаквани резултати

Из „Под игото“, главите „Гост“, „Новата
молитва на Марка“, „Пиянството на
един народ“

Подбира, извлича и обработва съобразно
няколко критерия информация от различни
източници, за да изпълни самостоятелно
конкретна изследователска задача,
свързана с историята на четенето на „Под
игото“.

Основно ДМГ умение Вторични ДМГ умения

1.3. Управление на информация. 1.2. Оценка на информация.
1.1.Търсене и селекция на информация.
2.2. Споделяне чрез/в дигитални технологии.

https://tinyurl.com/dmldigiexpopodigoto


Учителят запознава учениците с целта на урока
– да създадат концепция за дигитална изложба,
посветена на „Под игото“ на Иван Вазов. Това е
една основополагаща творба в българската
литература и е важно да я изследваме и да
мислим за представянена нейните послания по
съвременен начин. Учениците ще влязат в
ролята на куратори на изложба.

Учителят чрез дискусия извлича какво знаят
учениците за това какво е експозиция. Напр.

1. Кога за последно сте били в музей/галерия?

2. В тези институции обикновено има
обособени отделни зали, разказващи
определена история. Например в
историческите музеи има отделни места с
артефакти от праисторията,
Средновековието и Новото време. Защо
според вас се прави това отделяне? (За кого е
важно и кого улеснява? Чии потребности
зачита?)

(Ако учениците са ходили заедно на музей,
дискусията се свързва със собствен опит. Ако
изобщо не помнят да са ходили на музей, може
да се използва за илюстрация сайтът на НИМ –
h�ps://historymuseum.org/постоянна-експозиция
Сайт на Национален исторически музей )

3. Във всеки музей обикновено има хиляди
експонати, но в изложбите се показват
отбрани десетки. На какъв принцип става
подборът според вас?

4. Можем ли да формулираме на база на тези
неща 3 принципа на подбора на експонати за
конкретна изложба?

Учениците споделят опит.

Примерни отговори: защото някой може
да търси конкретно нещо и да може да го
намери по-бързо в музея; защото
различни специалисти работят по
различни периоди от историята и всеки е
подреждал отделна част от
експозицията; защото ученици или
студенти, изучаващи даден период по-
задълбочено, ще могат по-качествено да
разберат периода.

Примерни отговори:
най-добре запазените, най
характерните, най-уникалните, най-
интересните/вдъхновяващите.

Примерни принципи:
1. Подбират се уникални артефакти,
такива, които не могат да се видят
другаде.

2. Подбират се най-характерните
артефакти, които представят
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Въвеждаща дейност 5 мин.

Учител Ученици

https://historymuseum.org/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F/


епохата/друга характеристика на
изложбата.
3. Подбират се най-добре
запазените/безопасните за излагане
предмети.

Отговорите може да са разнообразни
спрямо личния опит на учениците.

Едно – слух.

Отговор: все още едно – слух, но чухме две
неща.

Отговор: слух, зрение, можеби вкус/мирис.

Примерни отговори: да видим видео с
лисица, да опитаме горчиво/сладко
грозде, да можем да пипнем гроздето.
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5. Трябва ли експозициите да разказват
история? Каква е ролята на тематичната
рамка на една експозиция?

Учителят казва, че сега ще направи
експеримент. Припомня кои са петте сетива:
слух, вкус, мирис, допир, виждане.
Чете баснята за лисицата и гроздето – h�ps://
�nyurl.com/dmlchitankaezop Читанка.
"Лисицата и гроздето". Задава въпрос: Колко
от сетивата си използвахте, за да възприемете
текста?

Учителят пак чете текста, но пуска аудиомотив с
полянки: h�ps://�nyurl.com/
dmlspringforestyoutube 4K Spring Forest -
Blackbird Song - Bird Singing/ Chirping - Ultra HD
Relaxing Nature Video & Sounds
Задава въпрос: Сега колко сетива използвахте,
за да възприемете текста?

Учителят чете за трети път текста, но слага на
бюрото чепка грозде. Задава въпрос: Сега колко
сетива използвахте, за да възприемете текста?

Дискусия:
Какво можем да добавим, за да стане по-
пълнокръвно възприемането на този текст,
според вас?

Преход: Литературният текст съществува сам по
себе си, но може да бъде възприеман по много
различни начини. Всеки от нас го чете в
различни условия, има различен предишен опит
и т.н. Ако трябва да направим „дигитална
литературна изложба“ върху „Под игото“

https://tinyurl.com/dmlchitankaezop
https://tinyurl.com/dmlchitankaezop
https://tinyurl.com/dmlspringforestyoutube
https://tinyurl.com/dmlspringforestyoutube


Какво би трябвало да забележат:
- Експозицията е съставена от
разнородни по тип артефакти –
фотографии и картини на Ван Гог.
– Експонатите са подредени
хронологично.
– Към всеки експонат има до 2 изречения
текст, който разказва не толкова какво
представлява самият експонат, колкото
„парче“ от обща история.

Учителят раздава на учениците по едно копие
на Приложение 10 за създаване на концепция Стъпки, през които преминават:
за дигитална изложба по „Под игото“. – Избор на интересна тема
Учениците имат 20 минути, за да помислят за
интересна за тях тема, свързана с текста, и да
потърсят изображения, които отговарят на
темата в интернет, например снимки на хора и
предмети, илюстрации от книги, заглавни
страници, карти.

Учителят наблюдава отделните ученици, дава
идеи, задава въпроси, които могат да
надградят мисленето ми по темата, например:

1. Имаш ли достатъчно информация за това
изображение, напр. кой е неговият автор или
откъде е, за да го включиш в изложбата си?

2. Как това изображение се вписва в
цялостната концепция?

– правят
самостоятелен избор или при
невъзможност получават от учителя списък
с примерни теми, от които да изберат (5
минути).
– Търсят примерни „произведения“, които
могат да използват, и попълват работния
лист (15 минути) или по избор работят
върху бланка от PowerPoint презентация с
примери, чрез които по-добре да
визуализират идеите си.
При подбора на изображения:

● се стараят да открият поне 15
различни изображения/артефакти,
свързани с избраната тема;

● прилагат стратегия за групиране –
родови-видови понятия,
хронологичен порядък и др.;

● тестват различни варианти за
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Основна дейност 25 мин.

Учител Ученици

можем да подберем много различни неща,
които искаме да „разкажем“ за текста и да го
направим по много различни начини,
стъпвайки върху един и същи текст, писан от
Вазов. Учителят презентира кратка онлайн
експозиция, свързана с любовния живот на
Винсент ван Гог. Учениците имат
предварително поставена задача да кажат коя
е „нишката“ в нея, какво скрепва отделните
елементи и какви са те. h�ps://�nyurl.com/
dmlgoogleartandculturevangogh Vincent Van
Gogh's Love Life.

https://tinyurl.com/dmlgoogleartandculturevangogh
https://tinyurl.com/dmlgoogleartandculturevangogh


Ученици споделят каква е концепцията и
какво са открили до момента. Могат да
споделят визуално откритите „артефакти“
чрез споделен екран.

Примерно решение: търся на друг език,
търся във форуми, ще потърся в библиотека
или онлайн за сканирани стари издания на
книгата или снимки от постановки на пиеси
по романа.
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3. Можеш ли да намериш изображение с по-
добро качество? (Тук напомняне за търсене
по изображение в Гугъл.)

4. Смяташ ли, че имаш достатъчно
разнообразни примери?

След приключване на 20 минути, отредени за
самостоятелна работа на учениците по личните
им концепции, дава възможност на 2-3 деца да
споделят с класа по коя тема са избрали да
работят (Споделянето става в рамките на 1-2
минути). Останалите имат задачи да помислят
за въпроси към представящите.

След споделянето учителят обобщава основни
затруднения, които е наблюдавал в хода на
самостоятелната работа. Заедно с учениците
формулират начини за решаване на
проблемите.

Напр. не успявам да намеря изображение,
което да отговаря на тема, която ми е
интересна.

организация и правят избор, който
може да защитят с аргументи защо
е най-подходящ в случая;

● подреждат информацията по
начин, който ще е лесен за
използване от други хора.

Заключителна дейност 5 мин.

Учител Ученици



Провежда кратка рефлексия за преживяното,
за да извлекат принципите на работа по
изложба.
Примерни въпроси за рефлексия:
● С пръсти ми покажете доколко трудно

ви бе да изберете тема за изложба по
„Под игото“? 1 – изобщо не бе трудно,
10 – бе изключително трудно.

● Какво смятате, че прави избора на тема
толкова труден?

● Какво в търсенето на подходящи
артефакти в интернет пространството
ви затрудни най-много?

● Смятате ли, че ако работехте в група,
щеше да ви е по-лесно или по-трудно
да се справите със задачата? Защо?

● Колко от вас смятат, че ще успеят да
създадат интересна дигитална
изложба? Какво от досегашния опит ви
кара да мислите така?

● Какви източници на информация
използвахте най-често?

Рефлектират върху процеса на работа и
върху емоциите, които са изпитвали.

Важно! В следващ учебен час по литература или по ИТ учениците могат да реализират концепцията
си за дигитална изложба, използвайки инструмент по избор, напр. Google Slides, SchoolArtShow,
Art.Spaces.
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Домашна работа: Разгледайте дигиталната изложба, създадена от Национална
библиотека по повод 170 години от рождението на Иван Вазов - h�ps://www.
na�onallibrary.bg/podigoto Зад кулисите на "Под игото" - виртуална изложба
Направете кратък анализ на изложбата, отговаряйки на следните въпроси:

1. Каква е темата на изложбата? Отговарят ли използваните изображения на зададената
от авторите тема?
2. Има ли история, която се разказва в изложбата?
3. На какъв принцип са подредени експонатите?
4. Какъв тип са използваните експонати? Има ли разнообразие, или по-скоро
еднотипност?
Как влияе това на възприятието на публиката за изложбата?

https://www.nationallibrary.bg/podigoto/
https://www.nationallibrary.bg/podigoto/


Примерен списък с теми за дигитална изложба по „Под игото“

1. Женските образи в текста
2. Образите на децата в текста
3. Мъжки типажи в текста
4. Училището в текста
5. Църквата в текста
6. Ежедневният живот в текста
7. Разнообразие отлитературни жанрове вътре в текста – песни, статии от вестници, писма, молитви
и т.н.
8. Какво ядат и пият в „Под игото“
9. Облекла на героите в текста
10. Маргинални персонажи в текста
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Урок 8: Училището: безопасно и достъпно

Цел: Ученикът аргументирано предлага подходящо иновативно
технологично решение за въвеждане на нови техники и системи за
контрол на достъпа в училище.

Среда / материали: дъска, маркер, тетрадки, химикали, компютър/
таблет/телефон за всеки ученик и учителя, интернет връзка.

Необходими знания: идентифицира потребност от технологично
решение, търси в интернет и избира система за контрол на достъпа
(може да доразвие и надгради), подходяща за училището.

Подходящ за измерване на: 5.2 Определяне на потребности и
технологични решения. Ученикът идентифицира потребност от
технологично решение, което описва, оценява и предлага подходящо
решение за задоволяване на тази потребност (Приложение 2 съдържа
критериална матрица за печат).

Предприемачество, 10. клас
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Тема от учебната програма Компетентности като
очаквани резултати

2. Предприемаческа инициатива

2.5. Ръководство и контрол

- Избира система за контрол на
собствен бизнес (в нашия случай –
училището).

Основно ДМГ умение Вторични ДМГ умения

5.2. Определяне на потребности
и технологични решения – второ
равнище.

4.3. Грижа за здравето и благосъстоянието
в цифрова среда.
4.2. Предпазване на лични данни
и поверителност.



в училище – с карта за достъп, прескача или
минава под бариерата, влиза през „Изход“ и
т.н.
Въпрос от учител: Мозъчна атака или
генериране нанови идеи: По какъв начин би ви
се искало да достъпвате тази среда?
Кратка дискусия с уточняващи въпроси: Какво
различно искате да се случи? Какво бихте
направили вие?
Предложенията се записват от учителя на
дъската, за да са видими през целия час.

- Гласова команда
- Приложение в телефона
- Свободен достъп
- С усмивка ( лицево изображение)
- Код
- Някакви механични вълни
- Музика и т.н.

Учител: От отговорите разбирам, че имате
някаква потребност да влизате в училище по
нестандартен, иновативен начин. Сега, моля,
заедно нека да изясним какво разбираме под
„потребност“, като използваме метода
„Синкуейн“.
Уточнение: аз на дъската, а те в тетрадките или
на електронните устройства.
Инструкция:
1. На дъската на първи ред записва едно
съществително име – в случая „потребност“.
2. На втори ред записва две прилагателни
имена към същ. от първи ред. Въпрос към
учениците: Каква може да е тази потребност?
3. На трети ред записваметри глагола към
същ. от първи ред (потребност). Въпрос към
учениците: Какво може да правим с тази
потребност?
4. На четвърти ред записваме един цитат,
известна мисъл, поговорка свързана със същ.
от първи ред: може и собствено изречение с
три до пет думи.

Първа дейност – 6 мин.

Учениците генерират идеи устно и с
помощта на учителя избират конкретния
брой съществителни, прилагателни и
глаголи. Всички записват в тетрадки или в
устройства. Примери:

Ред 1: Потребност

Ред 2: Технологична, незадоволена,
мотивираща, обективна, противоречива и
т.н. (избират две от всички предложени).

Ред 3: Описваме, оценяваме,
идентифицираме, задоволяваме,

57

Въвеждаща дейност 3 мин.

Учител Ученици

Основна дейност 33 мин.

Учител Ученици

Ученици, всеки от вас влиза по различен начин Възможни отговори от ученици:



5. Последно – на пети ред записваме синоним
или асоциация на същ. от първи ред –
потребност.
Учителят записва получения Синкуейн на
дъската и изгражда връзка с други учебни
предмети: БЕЛ, ИТ. Примерен краен продукт:

Синкуейн
Потребност
Технологична, обективна
Описваме, оценяваме, идентифицираме
Всяка потребносттрябва да бъде нахранена.
Пирамида

На база на извлечената в Синкуейн
информация и на материалите, с които сега ще
се запознаете, моляда предложитеиновативно
технологично предложение за нова техника
или система за контрол на достъпа до училище.

За целта учителят разделя класа на екипи от 4-
5 ученицив зависимост от големината на класа.

Първа група: Екип Администрация – директор,
зам.-директори и счетоводител – до 4 ученици.

Втора група: Екип Учители – до 5 ученици.

Трета група: Екип Ученици – до 5 участници.

Четвърта група: Екип Родители – до 5 ученици.

Пета група: Екип Специалисти (техници,
инженери и др.) – до 5 ученици.

Насочващи въпроси от учителя ментор при
затруднения на учениците: Как да се влиза в
училище? Как да се отразява присъствието в
час? Какво е иновативното в това
предложение? Какви са характеристиките на
предложената система?
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характеризираме и т.н. (избират две от
всички предложени).

Ред 4: Учениците търсят по ключова дума
потребност цитат в интернет и предлагат
своето решение. Избираме едно от всички
предложения. Пример: Всяка потребност
трябва да бъде нахранена. - Боб Марли
Необходимост, Теория на Маслоу,
Пирамида на Маслоу
Ред 5: Пирамида

Учениците са разпределени по групи – най-
добре е преди това учителят да ги
разпредели в зависимост от техните силни
страни и интереси. Следва запознаване с
електронните ресурси.
Втора и трета група поотделно се
запознават с информацията от сайта
h�ps://�nyurl.com/dmlborelm Borel-M
Избор на система за контрол на достъпа.
Заедно с това и предходните разисквания и
изводи предлагат нова система за контрол
на достъпа.
„Екип Родители“ се запознава с
информацията на сайта:
h�ps://�nyurl.com/dmlveldim Контролиране
на достъпа чрез бариери и паркинг
системи

Те също подготвят и дават своите
предложения за нова система на контрол
на достъпа.

„Екип Специалисти“ се запознава с
информацията на сайта:

https://tinyurl.com/dmlborelm
https://tinyurl.com/dmlveldim


Всички са седнали в кръг в класната стая,
предстои представяне на поставените задачи
от екипите и обратна връзка.

h�ps://�nyurl.com/dmlveldim2 Аксесоари за
контрол на достъпа
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Заключителна дейност 4 мин.

Учител Ученици

Те също аргументирано предлагат
подходящо иновативно технологично
решение за въвеждане на нови техники и
системи за контрол на достъпа в училище.
През цялото време по един ученикот „екип
Администрация“ слуша аргументите в
останалите екипи поотделно, за да може
по-лесно ибързо данаправят своятаоценка
и избор на нова технология.
Трета дейност – 15 мин. по 3 мин. на
екип.
Всяка група от 2 до 5 ученици представя
своята поставена задача пред всички
ученици. Отговаря и на възникнали
въпроси в рамките на 3 мин. общо. Може
някои групи да имат сходни предложения,
което ще улесни последващия избор.
Накрая група 1 оценява предложенията на
другите екипи в дискусия и предлага
подходящо аргументирано технологично
решение за задоволяване на възникналата
потребност.

https://tinyurl.com/dmlveldim2


Рефлексия:
Ученици как се почувствахте, когато получихте
възможност да предлагате решения на
проблеми, които ви засягат? Има ли канали,
през които да го правите и сега (да се сетят за
ученически съвет

По кое време се чувствахте най-значими?

Какво трябва да правим, за да може сами да
определяме бъдещето си?

Има линещо, коетобихте искалида промените
следващия път?

Възможни отговори:

Беше интересно; различно; беше ми
трудно и т.н.

Като представях информацията; докато
давах предложения; когато задавах
въпроси на другите и др.

Да четем; да мислим; да сме активни; да
рискуваме и т.н.

Не; да – участието ми в групата; времето и
т.н.
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Домашна работа: h�ps://�nyurl.com/dmlborel2 Система за автоматизация на сгради: В
помощ на училищата и университетите.

Запознайте се с информацията и следващия час представете в кратък текст: Каква ще е
ползата или ефектът от предложената от вас нова възможност за достъп до училище.

https://tinyurl.com/dmlborel2


Урок 9: Да обориш себе си

Цел: Изграждат алтернативна гледна точка на собствена теза по спорен
политически, обществен, или личен проблем.

Среда / материали: смартфони или таблети за всеки ученик, химикалки, бяла
дъска / флипчарт, маркери.

Необходими знания: критично мислене, структура на аргументите, емпиризъм,
рационализъм, метод на познание.

Подходящ за измерване на: 2.3. Гражданско участие чрез цифрови технологии:
Предлага разнообразни гледни точки и стратегии за разрешаване на граждански
проблем чрез подходящи цифрови инструменти (Приложение 2 съдържа
критериалната матрица за печат).

Философия, 10. клас
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Тема от учебната програма Компетентности като
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3. Философското познание и реалността

3.3. Разум, опит и знание

Анализира основанията на собственото
си мислене.

Основно ДМГ умение Вторични ДМГ умения

2.3. Гражданско участие чрез
цифрови технологии.

1.1 .Търсене и селекция на информацията.

1.2. Оценка на информацията.



Подканва доброволци да припомнят ключови Доброволци припомнят основните видове
понятия от този и от предишния раздел: познание и дават примери:
емпирично и рационално познание; видове
аргументи и съставни части на аргумента.

Обяснява, че днес учениците ще имат
възможност да изследват собствените си
светогледи и да заздравят позициите и
разсъжденията си по важни за тях политически,
социални и лични проблеми. Предупреждава,
че урокът ще бъде предизвикателен и вероятно
ще подбуди силни емоции, но за сметка на това
би могъл да направи учениците по-уверени в
личните си позиции.

Подканва учениците да затворят учи и да
рефлектират наум по следните въпроси за 2-3
мин.: Кой/коя съм аз и в какво вярвам? По коя
политическа/гражданска/обществена тема
имам силна позиция? Защо тя е важна за мен?
Кои мои ценности определят важността ѝ?
Имам ли лична кауза, за която бих се борил/а?

След рефлексията моли учениците да запишат
в тетрадките си собствена теза по конкретен
политически/социален/личен проблем, по
който са мислили с най-дълбока убеденост.

В рамките на 6-7 мин. провежда дискусия по
темите, които са идентифицирали учениците,
тезите, които подкрепят, и аргументите в тяхна
полза. Не притиска ученици, които не желаятда
споделят. Позволява провокации между
учениците, но следи за спазванена добрия тон.
Не оставя дискусията по една тема да
продължи твърде дълго, за да се чуят повече
примери. Примерни въпроси:

● Кои политически/обществени/лични
теми идентифицирахте? Кой иска да

● Емпирично: познание, възникващо
от сетивата и опита.

● Рационално: познание, възникващо
от разсъжденията и
рационалността.

Доброволци припомнят съставните части
на аргумента (извод, изказани и неизказани
предпоставки, доказателства) и критериите
за силни и валидни аргументи (пълните
дефиниции са представени в Урок 1).

Рефлектират със затворени очи, като
оставят съзнанието си само да достигне до
отговорите, без да записват или да се
задълбочават твърде много на този етап.

Записват теза по важен за тях проблем в
рамките на едно изречение.

Доброволци участват в дискусията. Ако
имат отношение по теми, предложени от
съученици, може да провокират и да
изграждат противоречиви тези, но
спазвайки добрия тон.

Примерни политически, обществени и
лични теми: аборт, права на
хомосексуалистите, ядрена енергия,
ядрени оръжия, бедност, дискриминация,
човешки права, проблеми на уязвимите
групи, социална справедливост, социални
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Въвеждаща дейност 8 мин.

Учител Ученици



сподели? Как тези теми ви карат да
се чувствате? Защо?

● Какви са личните ви тези по тези
проблеми? Защо? Дайте примери за
силни аргументи в подкрепа на
тезите си / тезите на съучениците
си. А сещате ли се за силни аргументи
в подкрепа на противоположни тези?
Когато чуете такива аргументи, как
се чувствате?

● Имали други аспекти на аргументите
ви, освен чисто емпирични и
рационални предпоставки? Какви са
те?

● Кое е по-добре: в обществото да има
пълен консенсус по тези теми, или да
има различни позиции? Защо? В
плуралистичен свят с разнообразни
ценности и норми, как достигаме до
общоприети критерии за обосновка
на тезите си?

Записва темите на дъската.

услуги и помощи, вероизповедания,
експлоатация на природни ресурси,
международни конфликти,
териториални права, ограничения на
гласоподавателите и т.н.

Примерна теза: Абортът е право на
жената, защото засяга нейното тяло,
което е неприкосновено.

Обяснява, че учениците обикновено
аргументират собствени тези в училище, което
е важно за развиване на свободно и
независимо мислене и за изграждане на лични
позиции. В следващата задача обаче те ще
направят обратното: ще аргументират теза,
която противоречи на личната им позиция.

Провокира класа с въпрос: Какви са
предимствата на това да сте запознати с
най-добрите аргументи срещу тезите си?

Обобщава и допълва предложенията на
доброволците. Акцентира върху това, че
изследвайки разнообразни (и понякога
противоречиви) гледни точки по темите, които
ни вълнуват, ние развиваме по-задълбочени,
силни и валидни позиции и разкриваме

Примерни отговори:
● За да сме подготвени за дебат.
● За да заздравим собствената си

позиция.
● За да подобрим познанията си по

темата.
● За да разбираме задълбочено

алтернативни гледни точки.
● За да разширим светогледа си.
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Основна дейност 25 мин.

Учител Ученици



аспекти на истината, които иначе ни убягват
заради социални, културни и лични
пристрастия. Това е и най-високото ниво на
критично мислене – да се протегнем отвъд
пристрастията си и да добием реална и
цялостна представа за чуждите възгледи, които
често изопачаваме и осакатяваме, за да
докажем правотата и надмощието си.

Дава инструкции за самостоятелна работа.

Обикаля, помага, провокира. Тъй като задачата
е индивидуална, поглежда внимателно
мисловните карти и когато е уместно, насочва
чрез въпроси:

● Достатъчно силен ли е този
аргумент споредтеб? Билите убедил
в тезата, ако нямаше лично
отношение по нея?

● Дози източник достоверен ли е?
Откъде можеш да бъдеш сигурен/на?

● Така изградената гледна точка
достатъчно цялостна ли е? По този
начин ли би я изградил добре
подготвен защитник на тезата?

Най-високото ниво на критично мислене
означава да използваме същите критерии за
оценка на собствените си тези и аргументи,
които използваме за оценка на тезите и
аргументите на околните. Това ни позволява да
изградим силни и валидни позиции по темите,
които ни вълнуват, и да развием по-
комплексно разбиране за тях, отчитайки
разнообразни и понякога противоречиви
гледни точки.

● За да достигнем до истината
(което е целта нафилософията).

Всеки ученик индивидуално следва
инструкциите:

1. Отново разглежда тезата си от
въвеждащата дейност и записва
противоположна на нея в рамките
на 1 изречение в средата на празен
лист от тетрадката си.

2. Започва да изгражда мисловна
карта, добавяйки аргументи и
доказателства в подкрепа на тезата,
които вече е чувал/а. Аконе се сеща
за такива, преминава директно към
стъпка 3.

3. Припомня си правила за ефективно
търсене в интернет и за подбор на
достоверни и надеждни източници,
ако има нагледни в класната стая
(виж уроци 5 и 7).

4. Чрез търсене в интернет (може да
се използва смартфон/таблет),
открива поне 3 достоверни и
надеждни източника, които
подкрепят тезата, и извлича
силни/валидни аргументи от тях,
които добавя към мисловната
карта.
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Провежда рефлексия с акцент върху личното
преживяване, изпитаните емоции и изводите
на учениците. Примерни въпроси:

● Предизвикателна ли беше задачата?
По-предизвикателна ли беше,
отколкото, когато защитавате
собствена теза? Защо?

● Как се почувствахте, докато
изпълнявахте задачата? Защо
изпитахте тези емоции, според вас?
Полезно ли е понякога да изпитваме и
рефлектираме върху трудни емоции?
Защо? Какви изводи можете да си
извадите от преживяното?

● Научихте ли нова
информация/аргументи по темата,
която изследвахте? Ако да, защо
според вас това се случва чак сега,
имайки предвид, четемата е важна за
вас?

● Обогати ли ви преживяването? Защо?
● Какво бихте правили повече/по-малко

за в бъдеще вследствие на изводите,
които си извадихте днес? Защо?

Рефлектират върху преживените емоции и
личностната си трансформация (ако има
такава) и си вадят изводи.

Примерни изводи и послания:

● Когато изследвам
противоположна на собствената
теза, изпитвам стягане,
съпротиви и предимно негативни
емоции. Това означава, че се
сблъсквам с пристрастията си.

● Научих нови неща днес, защото не
слушам достатъчно внимателно
алтернативните на моята
гледна точка, а по-скоро мисля как
да „спечеля“ спора.

● За в бъдеще ще се опитвам да
слушам ответната страна по-
внимателно и да имам
достатъчно добра представа за
алтернативната гледна точка,
преди да я оспоря.

65

Заключителна дейност 7 мин.

Учител Ученици

Домашна работа: Напишете аргументативно есе, което защитававашата лична теза по темата,
която сте изследвали днес. Намерете информация от надеждни и достоверни източници и
изградете възможнонай-силните аргументи вподкрепа на тезата. Ако сте научили нещо ново
днес, включете го под някаква форма в есето (може да се опитате да оборите аргументите,
или просто да представите алтернативната гледна точка). След като приключите, помислете
дали и как са се променили мислитеи емоциите ви, докато защитавахте тезата си, вследствие
на задачата от днешния урок.



Урок 10: На лов за измами

Цел: Ученикът извлича релевантна информация за видовете измами от
електронни ресурси, търси и селектира данни за подаване на сигнали при заплахи
за личните ни финанси.

Среда / материали: компютър/таблет/телефон за учителя и за всеки ученик,
екран – телевизор или мултимедия, интернет връзка, тетрадка, листи, химикали,
маркери. Сайтове: h�ps://www.men�.com

Необходими знания: разпознава потенциалните рискове за личните финанси;
търси и борави с различни типове информация за преодоляване на рисковете.

Подходящ за измерване на: 1.1. Търсене и селекция на информация. Прилага
сложно търсене, филтриране, боравене и селекция на информация и данни,
както в реална, така и в цифрова среда, според конкретни информационни
потребности (Приложение 2 съдържа критериална матрица за печат).

Предприемачество 10. клас
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3. Лични финанси

3.6. Разумният потребител

- Разпознава потенциалните рискове
за личните си финанси.
- Предлага подходящи възможности
за ограничаване на потенциалните
загуби.

Основно ДМГ умение Вторични ДМГ умения

1.1. Търсене и селекция на
информацията.

4.2. Предпазване на лични данни
и поверителност.

2.5. Нетикет.

https://www.menti.com/


Здравейте, ученици!
Днес ще поговорим за различните видове
измами!
Задава въпрос на учениците чрез Учениците влизат на линка
платформата h�ps://www.mentimeter.com h�ps://www.men�.com, въвеждат кода, който
(Приложение 3 съдържа технически учителят им дава, и отговарят на поставения
инструкции за употреба): Какви видове въпрос. На екрана в класната стая те виждат
измами знаете?

Следва кратка дискусия по темата.
Примерни въпроси за коментари:
Вие или ваши близки били ли са жертви на
финансови измами?
Увеличават ли се или намаляват измамите?
Знаете ли към кого да се обърнете, ако сте
жертва на такъв вид измама?
Заключение: днес със знанията, които ще
придобиете, ще се превърнете в защитници
на хора, пострадали от измами.

всички посочени отговори (анонимни са) от
техните съученици.
Коментират, обсъждат и извеждат първите три
най-популярни измами според тях (записваме
ги на дъската).

Разделя учениците на случаен принцип на 7
екипа от по трима-четирима ученици.
Посочва им два сайта, от които да се
запознаят подробно с различни видове
измами, свързани с личните финанси.

Учителят посочва конкретно, с кои измами
трябва да се запознае всеки отбор: първи
екип чете първа и втора измама, втори – трета
и четвърта, трети – пета и шеста; четвърти –
седма и осма, пети – девета и десета измама
от първия сайт. Шести екип се запознава с
първите четири най-разпространени измами
от втория сайт, а седми екип – с последните
три.

1. Екипите си измислят име на отбора, което да
е свързано с днешния урок – например екип
Риск, екип Защита и т.н.
2. Пет от екипите отварят първия сайт и всяка от
групите се запознава по-подробно с две от
измамите. Пример: първи екип чете първа и
втора измама, втори – трета и четвърта, и т.н.
h�ps://�nyurl.com/dmlwesternunionfraud
Видове измами.
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Въвеждаща дейност 5 мин.

Учител Ученици

Основна дейност 30 мин.

Учител Ученици

Шести и седми екип отварят втория сайт и се
запознават с други видове измами, като си
ги разделят поравно.
https://tinyurl.com/dmlpariteniscam Няколко
трика, с които измамници ни крадат парите.

https://www.mentimeter.com/
https://www.menti.com/
https://tinyurl.com/dmlwesternunionfraud
https://tinyurl.com/dmlpariteniscam


Насочващи въпроси: Какъв е видът измама?
Кой е жертва? Какви си исканията на
измамниците? (3-4 изречения)

Ако учениците не се сещат сами или им е
трудно да търсят и селектират данни,
учителят дава напътствия за търсене на
информация в интернет.

По ключови думи: измама, нередност,
жалба, доказателства и т.н. учениците търсят
сайтове за подаване на жалби. Ако и така не
успеят, им се подават следните сайтове:

Главна дирекция Борба с организираната
престъпност
https://tinyurl.com/dmlsignalygdbop

Търсене на сайтове за подаване на сигнали
https://tinyurl.com/dmlsiagnalicontactpoints

Safenet - сигнали
https://tinyurl.com/dmlsafenetsignali

Борба с киберпрестъпността. ГДБОП-МВР
https://www.cybercrime.bg

ЕПЦ България. Подай жалба
https://www.ecc.bg/bg/submit-complaint

European Anti-Fraud Office. Разследвания
https://tinyurl.com/dmlantifraudeuropaeu

Your Europe. Защита на данните и
неприкосновеност на личния живот в
интернет
https://tinyurl.com/dmlonlineprivacy

Главна дирекция Борба с организираната
престъпност - компютърни престъпления
https://tinyurl.com/dmlgdbopmvrbulgaria

Отбелязват (изваждат) си най-важното, което
след това ще споделят с останалите ученици.
Записват си в тетрадките.
3. Трябва да намерят (по ключови думи, тема,
категория) в интернет пространството
подходящи сайтове (надеждни и достоверни
източници), където могат да подадат сигнал за
нередност или измама; да разберат къде се
подава жалба и как се доказва измамата,
свързана с техния случай.
Накрая след селекция на информацията (в кой
сайт е най-подходящо да се подаде жалбата
според финансовата измама) трябва да
излязат с конкретно предложение към кого да
се обърнат измамените, как, къде и в какви
срокове да се подаде жалба. Пример: имате
„фишинг“ измама и трябва да подадете сигнал
на https://tinyurl.com/dmlsignalygdbop
Главна дирекция Борба с организираната
престъпност.
Там са описани и важните факти по отношение
на времето за проверка, валидността и
отговора по проблемната ситуация.
Време за работа – 16 мин. по групи.
4. Следва представяне на данните по групи и
обратна връзка от останалите екипи – 2 мин. на
група – общо 14 мин.

68

Заключителна дейност 5 мин.

Учител Ученици

https://tinyurl.com/dmlsignalygdbop
https://tinyurl.com/dmlsiagnalicontactpoints
https://tinyurl.com/dmlsafenetsignali
https://www.cybercrime.bg
https://www.ecc.bg/bg/submit-complaint
https://tinyurl.com/dmlantifraudeuropaeu
https://tinyurl.com/dmlonlineprivacy
https://tinyurl.com/dmlgdbopmvrbulgaria
https://tinyurl.com/dmlsignalygdbop


Задава въпрос чрез платформата
h�ps://www.men�meter.com : от
прочетеното и споделеното с вас, моля,
отговорете: „Какво ново научихте за
измамите в цифрова среда?“.

Втори въпрос, който е с друг нов код:
„Запишете с една дума-асоциация средство
за предпазване на личните ни финанси в
цифрова среда!“

Примерни отговори може да бъдат:
съмнение; проверка; права; информация;
сигурност; „бисквитка“ и т.н.

Учениците отново влизат на линка
h�ps://www.men�.com, въвеждат кода към
този въпрос, който учителят им дава и
отговарят на поставения казус. На екрана в
класната стая те виждат всички посочени
отговори от техните съученици. Всичко това
обобщаваме заедно и записваме в тетрадките/
на дъската. Пример: Измамите са свързани най-
често със средства и данни. Различните видове
измами са: кражба на самоличност, фишинг
атака, фалшив имейл адрес, фалшиво
обаждане, кражба на финансови средства,
“романтична” измама и т.н.

Учениците отново влизат на линка
h�ps://www.men�.com, въвеждат новия код
към този въпрос и отговарят. На екрана в
класната стая те виждат всички посочени
отговори от техните съученици.

Отговорите от този екран могат да си го снимат
с телефон или да си ги запишат в тетрадката.
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Домашна работа: Практическата задача е: всеки екип избира една от измамите, с които се
запозна през часа, преценява койот неговото обкръжение (родители, роднини – възрасти
хора, учители, приятели) е целева група на измамниците. Правят интервю с тях като форма
на превенция (какво знаете за измамата, били ли сте жертва на измама, ако да – каква е
била тя; към кого можете да подадете сигнал, кой ви помогна, как ви помогнаха). Трябва
да заснемат разговора (клипче с учебна цел 3-4 мин.) и да го представят следващата
седмица.

https://www.mentimeter.com/
https://www.menti.com/
https://www.menti.com/


Проектно базирана част

Проектно базираното обучение (ПБО) е алтернативен подход на традиционната класно-
урочна система, в който учениците прилагат учебното съдържание за решаването на съществени
проблеми от заобикалящата ги среда. Фигура x представя стъпките от процеса. Фокусът е върху
автентичен и значим проблем от реалния свят, на база на който педагогическият колектив интегрира
учебното съдържание в цялостно и мултидисциплинарно обучение. Учениците проучват и
анализират проблема в дълбочина, вклч. неговите елементи, аспекти и заинтересувани страни, и
предлагат работещи решения във формата на продукти, които модифицират и предлагат на
целевата група на база на обратна връзка и рефлексии.

Варианти на ПБО:
1. Един учител / един клас: самостоятелно изграждане на междупредметни връзки и

последователна работа по един предмет.
2. Множество учители / един клас: групово изграждане на междупредметни връзки и

последователна работа по няколко предмета.
3. Множество учители / различни класове: групово изграждане на междупредметни връзки и

разпределяне на функции / задачи по класове.

Пример: За илюстриране на стъпките на ПБО настоящият наръчника предлага пример, в който
учениците създават семейна настолна игра за изграждане на нагласи за по-енергийноефективен
начин на живот. Чрез игра на създадените от учениците игри трябва да се постигне по-висока
информираност на широк кръг хора и подобряване на уменията им за вземане на решения,
свързани с енергийната ефективност на дома. Продуктът трябва да е функциониращ, т.е. игрите да
отговарят на критериите за игра – да са интересни, да са преиграваеми, да забавляват. Всички
дигитално-медийни умения от Приложения 1 и 2 са релевантни тук, като фокусът е върху 3.1.
създаване иредакция на съдържание (стр. 76), тъй като есенцията на ПБО е създаването на продукт,
представляващ решение на проблемот реалния свят. Времетраенето на това примерно ПБО е10-15
учебни часа, без да се броят часовете за самостоятелна работа на учениците. Описанието започва
от формулирането на съществения проблем, тъй като интегрирането на учебните програми обхваща
целия процес на ПБО и се съдържа във всяка една от изброените по-долу стъпки.
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Формулиране на съществен проблем от реалния свят

Формулирането на съществен проблем от
заобикалящата среда е в основата на
ефективното проектно базирано обучение.
Учителите избират дали да предложат вече
формулиран проблем, или да въвлекат
ученицитевпроцеса.Проблемът трябвадабъде
автентичен, значим и актуален за конкретна
целева група от общността (на локално, на
национално, или дори на международно ниво);
подходящ и мотивиращ за учениците и
разрешим от тях в рамките на проектно
базираното обучение; и релевантен за учебните
програми и съдържание.

Примерен съществен проблем (към м.
октомври, 2022 г.): Вследствие на
енергийната криза от 2022 г.
домакинствата в България имат нужда от
ясни, изпълними и споделени от цялото
семейство насоки за ефективно използване
на енергия през зимата.

Интегриране на учебни програми:
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Биология

Многоклетъчен
организъм

Аргументира избор на решение в
конкретна ситуация, свързана с
риск за собственото здраве и
здравето за околните.

Провеждат дискусия за обновяването
на сградите – възможна печеливша
стратегия за здравето и климата.

Изясняват зависимостта
между енергийната ефективност,
енергийната бедност и здравето.

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

ДейностиПредмет / тема



Интегриране на учебни програми:

Предмет / тема
Компетентности като
очаквани резултати от

обучението
Дейности

История

І. Фундаментите
на съвременния
свят

Обяснява възникването и
дейността на различни
институции.

Проучват местни и национални
структури, имащи отношение към
енергийната ефективност.

Структурират йерархия на тези институции
и основни отговорности.

Интегрират в играта си модели
на взаимодействие на семейството/
индивида с институции, имащи
отношение към енергийната
ефективност, във връзка с
хипотези на възникнали проблеми.
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Задълбоченото проучване на
информацията, самостоятелно или групово,
предполага сътрудничество както между
учениците, така и между тях и учителя,
който често е в ролята на фасилитатор.
Обучаваните натрупват и използват
теоретичните си знания в различни
практически дейности. Разширява се
познавателният контекст при разглеждане
на проблема, осмисля се неговата
значимост в по-широка практическа,
природонаучна или социокултурна рамка; в
неговата цялостност. Стимулира се
процесът на създаване на интегративни
взаимодействия в обучението. При
изследователския момент от проектно
базираното обучение се създават
възможности за включване и разширяване
на сетивната основа на обучението и на
индивидуалния опит (емоционален,
познавателен, социален), което е от още по-
голямо значение при изучаване на
природната и обществената среда.

Дългосрочно проучване / изследване



Химия

Енергетични
промени при
химичните
процеси

Оценява
горивата по
тяхната
калоричност и
по
въздействието
им върху
околната среда
по данни от
различни
източници.

Провеждат наблюдение и експеримент, замерват
различни показатели за енергопотребление.

Събират, анализират, систематизират и обобщават
данни; правят финални изводи, които прилагат при
изготвяне на настолната игра.

Проучват перспективи за избор на горива, използвани в
транспорта и бита.

Проучват примерни добри практики за намаляване на
енергийни разходи.

Проучват информация за мерки, предприети в други
страни.

Проучват и идентифицират кои са използваните горива
и каква е алтернативата за бъдещето в България и в
страните от ЕС.

Час на класа Проучват популярни и ефективни механики в настолните
игри (виж Приложение 11 за отправна точка).

Обвързват резултатите от проучването по история и
химия с проучените механики.

След запознаване с темата и проведените
изследвания следва възможността за рефлексия –
споделяне на преживяванията, емоциите,
възможностите, трудностите, идеите и решенията, до
които сме достигнали. Това е инструмент с чиято помощ
учениците могат да контролират емоциите си, да
осмислят преживяванията си през деня, да си поставят
цели, да проверят докъде са стигнали по пътя към
постигането им, да разберат какво са научили, къде
имат нужда от допълнителна подкрепа и т.н. Това е и
времето, в което могат да се генерират и най-голям
набор и идеи за визията на крайния продукт.

Конструктивната обратна връзка, която излиза от тази
рефлексия, увеличава мотивацията и може да
подобри работата в екипа. Също така ни дава и
възможност за комуникация и усъвършенстване на
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Рефлексия, обратна връзка, критична оценка



Предприемачество

1.1.
Предприемаческа
дейност и бизнес
среда

1.2.
Ресурси
производство и
разпределение на
продукти

Анализира основните насоки от
дейността на предприемача –
генериране и реализация на
идеи, поемане на риск,
иновативно управление.

Описва и анализира пазарната
среда – потребители,
конкуренти, доставчици,
партньори.

Обсъжда характерните
особености на отделните
пазари на ресурси (човешки,
суровинни/енергийни,
финансови и информационни).

–

Генерират идеи за създаване на
игра за енергийна ефективност.
Избират, чрез групово обсъждане,
мозъчни атаки и ателиета прототипа/
модела/механиките на играта, които
са най-подходящи за темата за
енергийна ефективност.

Мислят кои ще са потребителите,
как ще се разпространява.

Разработват краен продукт –
семейна настолна игра за
енергийна ефективност.

Във финалната стъпка от ПБО учениците трябва да
формулират решение на първоначално зададения им
проблем. Това решение е създадено на база на техните
проучвания и след проведени рефлексии. Доброто решение
е реалистично, изпълнимо, ефективно и съобразено с целта.
Ролята на учителя в процеса на формулиране на решение е
подкрепяща – той може да задава въпроси и да модерира
финализиране на идеите.

Създаденият продукт подкрепя публичността на откритото
решение. Той прави видими усилията на учениците за
широк кръг от хора, които могат да се възползват от
откритите в хода на ПБО решения.
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ученето, води ни: към желание да предложим стратегии на друг човек, за да подобри уменията си;
към автентично преживяване; към наблюдение на себе си и самооценка.

Критична оценка е използването на явни, прозрачни методи за оценка на данните и съвместната
работа. В началото учителят дава оценка на работата на учениците, но с развитието на проекта им
предоставя различни възможности за самооценка, което ги подготвя за по-предизвикателните
задачи и въпроси в края на проекта.

Интегриране на учебни програми:

Компетентности като
очаквани резултати от

обучението
ДейностиПредмет / тема

Достигане до решение във формата на публичен продукт



Философия

2.2.
Значение и
употреба на
думите

- Разбира социалния
характер на значенията на
думите.
- Познава логическите
характеристики на термините
(съдържание и обем).
- Анализира различните
употреби на думите в
зависимост от контекста
(напр. емотивна и
когнитивна употреба).
- Умее да открива и
конструира правилни
дефиниции на термините
чрез прилагане на техники и
правила за дефиниране.
- Осъзнава важността да се
изразява точно, ясно и
недвусмислено.
- Осъзнава необходимостта
от полагане на усилия за
разбирането на текст,
партньор в дискусията и
т.н.

Създават упътване с инструкции за настолната
игра.

Конструират дефиниции на термините,
необходими за успешно боравене с игровите
механики.

Класифицират термините на настолната игра
според контекста (напр. когнитивна употреба би
била приложима за научната терминология,
свързана с енергийна ефективност, а емотивната
употреба би била приложима за употребата на
игрови термини, свързани с целите и пътя на
победа в играта).

Български
език

2.
Правописна
норма

Прилага правописната норма
в писмената реч.
Открива и редактира
правописни грешки.

Създава правила на играта, прилагайки
правописната норма на българския език.

Редактира създадени правила с оглед спазване на
книжовната правописна норма

Създават прототип на игра (възможно е
използването на 3D принтер за дизайн и
генериране на триизмерни фигури9).

Източници и допълнителниматериали за ПБО

9 h�ps://�nyurl.com/dml3dbgprint
Инструкции за печатане с 3D принтер

75

Предмет /
тема

Компетентности като
очаквани резултати от

обучението
Дейности

Интегриране на учебни програми:

https://tinyurl.com/dml3dbgprint
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На английски език:

Buck Ins�tute for Educa�on: What is PBL?
h�ps://www.pblworks.org/what-is-pbl

Buck Ins�tute for Educa�on: How to Design an Interdisciplinary Project
h�ps://www.pblworks.org/blog/how-design-interdisciplinary-project

Edutopia: A Recipe for Interdisciplinary Project-Based Learning
h�ps://www.edutopia.org/project-based-learning-guide-implementa�on

Edutopia: How Does Project-Based Learning Work?
h�ps://www.edutopia.org/project-based-learning-guide-implementa�on

Leader in me: Project-Based Learning: A PBL Lesson Plan for the Classroom
h�ps://www.leaderinme.org/blog/project-based-learning

Педагогически новости:
h�ps://�nyurl.com/dmlpblmathmodel

Приобщи.се: Какво представлява проектно базираното обучение?
h�ps://�nyurl.com/dmlelapbl
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Приложения

Приложение 1. Компетентности и когнитивни умения от
европейската Рамка за дигитална компетентност (DigComp)
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Компетентност Когнитивни умения
1. Информационна
грамотност

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

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 цифрови технологии
2.4. Сътрудничество чрез цифрови технологии
2.5. Нетикет
2.6. Управление на дигитална идентичност

3. Създаване на
дигитално съдържание

3.1. Създаване и редакция на съдържание
3.2. Подобряване и синтез на информация
3.3. Разбиране и прилагане на авторски права
3.4. Инструктиране на компютърни системи

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 потребности и подбиране на
технологични решения
5.3. Иновативно използване на дигитални технологии
5.4. Идентифициране на пропуски в дигиталната компетентност

4. Безопасност



Приложение 2. Инструменти за оценка на постиженията

1.1. Търсене и подбор на информация: Прилага сложно търсене, филтриране, боравене и подбор
на информация и данни в традиционна и в цифрова среда според конкретни информационни
потребности.
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4. Организира
търсенето на
данни,
информация и
съдържание в
цифрова среда
според
конкретни
информационн
и потребности

Не може да
организира
търсене на
информация в
цифрова
среда, тъй като
няма конкретни
информационн
и потребности.

Понякога
организира
търсенето на
данни,
информация и
съдържание в
цифрова среда
според
конкретни
информационни
потребности.

Често организира
търсенето на
данни,
информация и
съдържание в
цифрова среда,
според конкретни
информационни
потребности.

Почти винаги/
Винаги организира
търсенето на данни,
информация
и съдържание в
цифрова среда,
според конкретни
информационни
потребности.

Критерии 0 т. 1 т. 2 т. 3 т.

1. Търси
информация
по зададени
критерии

Не може
самостоятелно
да търси
информация
по повече от
един критерий.

Понякога
самостоятелно
търси
информация по
повече от един
критерий.

Често
самостоятелно
търси
информация
по различни
критерии.

Почти винаги/
Винаги търси
информация по
различни критерии.

Не търси / не
намира
източници за
информация.

Използва само
един тип
източник за
информация.
/пример:
учебник/

Използва повече
от един източник
за информация, но
повечето без
критерии за
надеждност и
достоверност.

Използва поне три
независими,
надеждни и
достоверни
източника за
информация.

2. Борави с
различни
типове
източници за
информация в
реална и
цифрова среда

Преписва или
копира
информацията
от източника
директно.

Селектира
информацията
по зададени
критерии.

Селектира и
анализира
информацията по
зададени
критерии.

Селектира,
анализира
и систематизира
информацията по
зададени критерии.

3. Борави с
информация –
селекция



1.2. Оценка на информация: Оценява разнообразни източници по познати и непознати проблеми
от различни перспективи.
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Критерии 0 т. 1 т. 2 т. 3 т.

1. Анализира
аргументи

Не анализира
аргументите
в подкрепа
на дадена
теза.

Разпознава
отделни
елементи на
аргументи в
подкрепа на
дадена теза по
опростен начин
(напр. факти и
мнения).

Разбива почти
всички елементи
на аргумент в
подкрепа на
дадена теза
(доказателства,
изказани и
неизказани
предпоставки и
изводи).

Разбива всички
елементи на
аргумент в
подкрепа
на дадена теза
(доказателства,
изказани и
неизказани
предпоставки и
изводи).

2.2. Аргументира
теза

Копира или
перифразира
информацията
от източниците
директно,
без ясна
структура или
аргументация.

Структурира
информацията
от източниците
последователно,
но не
аргументира
ясна теза.

Използва
източниците за
да аргументира
ясна теза, но
опростено и
бинарно (напр.
два „за“ и два
„против“).

Демонстрира
комплексно
разбиране на
информацията,
извеждайки
множество
аргументи от
множество
източници.

3. Структурира
гледни точки

Не структурира
гледни точки по
темата.

Структурира
една гледна
точка в подкрепа
на ясна теза,
която определя
като нормата.

Структурира
алтернативни
гледни точки по
темата.

Структурира
разнообразни
гледни точки по
темата и
идентифицира
определящи
културни,
религиозни и
социални фактори
зад различните
светогледи.



1.3. Управление на информация: Категоризира, организира и подрежда информация според
конкретни потребности

Критерии 0 т. 1 т. 2 т. 3 т.

1.Категоризира
информация

Не категоризира
информация.

Категоризира
ограничен брой
„парчета“
информация –
до 10 елемента,
без да използва
конкретна
стратегия.

Категоризира
множество
„парчета“
информация (до
15, б.р.), като
използва знанията
си за родови и
видови понятия.

Категоризира
множество „парчета“
информация (над 15
б.р.), като използва
знанията си за
различни стратегии
за категоризиране -
напр. List-group-lebel,
“гнездо” от
информация и др.

2. Подбира
начин за
организация
на събраната
информация

Не подбира
начин за
организация на
информацията.

Подбира начин
за организация
на
информацията,
но не прави
аргументиран
избор.

Подбира начин
за организация на
информацията и
прави частично
аргументиран
избор.

Подбира начин за
организация на
информацията и
прави напълно
аргументиран
избор.

3. Подрежда
информация
в цифрова
среда според
конкретни
потребности

Не подрежда
информацията.

Подрежда
информацията
по усет.

Подрежда
информацията в
подходяща
цифрова среда,
според собствените
си потребности за
съхранение и
извличане

Подрежда
информацията в
подходяща цифрова
среда, според
потребностите за
съхранение и
извличане на
конкретна целева
група.
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2.3. Гражданско участие чрез цифрови технологии: Предлага разнообразни гледни точки и
стратегии за разрешаване на граждански проблем чрез подходящи цифрови инструменти.

Критерии 0 т. 1 т. 2 т. 3 т.

1. Оценява
разнообразни
гледни точки

Не разпознава
гледни точки по
поставен
граждански
проблем.

Разпознава
повече от една
гледни точки
по поставен
граждански
проблем.

Сравнява
разнообразни
гледни точки
по поставен
граждански
проблем.

Сравнява,
оценява и
синтезира
разнообразни
гледни точки
по поставен
граждански
проблем.

2. Разрешава
граждански
проблем

Не предлага
решение на
поставения
граждански
проблем.

Предлага
решение на
граждански
проблем, но
липсва
целесъобразност
и аргументация за
избора.

Предлага
целесъобразно
и аргументирано
решение на
граждански
проблем, но не е
координирано
към правилните
институции.

Предлага
целесъобразно
и аргументирано
решение на
граждански
проблем и го
насочва към
правилните
институции за
съдействие.

Не подбира
платформа за
реализация на
гражданско
участие.

Предлага една
или повече
платформи, в
която да се
осъществява
гражданското
участие, но не
аргументира
целесъобразност-
та на платформите.

Подбира и
използва
разнообразни
платформи за
гражданско
участие.

Подбира,
използва и
оценява
разнообразни
платформи за
гражданско
участие.
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3. Използва
подходяща
платформа



2.4. Сътрудничество: В рамките на дадена екипна задача следва норми, стъпки и начини, по които
да се разпредели и организира процесът на работа на групата в традиционна и в цифрова среда.
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1. Общува
конструктивно

Почти никога не
участва с
аргументирани
позиции,
изслушва
мненията в
групата и
изпълнява
конкретни роли.

Понякога
участва с
аргументирани
позиции,
изслушва
мненията в
групата и
изпълнява
конкретни роли.

През повечето
време участва с
аргументирани
позиции,
изслушва
мненията в
групата и
изпълнява
конкретни роли.

Критерии 0 т. 1 т. 2 т. 3 т.

Не следва
работен план
и не следят
времето.

Понякога
следва работен
план и
изпълнява
някои от
стъпките в
рамките на
даденото
време.

През повечето
време следва
работен план
и изпълнява
повечето от
стъпките в
рамките на
даденото
време.

Следва
работен план
и изпълнява
почти всички
от стъпките в
рамките на
даденото
време.

Не организира
подходяща
среда за групова
работа.

Организира
подходяща
среда за
групова работа
с намеса на
учител.

В повечето
случаи
самостоятелно
организира
подходяща
среда за групова
работа.

Почти винаги
самостоятелно
организира
подходяща
среда за групова
работа.

Не търси
решение при
конфликтна
ситуация.

Търси помощта
на авторитет
при конфликтна
ситуация.

През повечето
време търси
решение при
конфликтна
ситуация.

Почти винаги
търси решение
при конфликтна
ситуация.

Почти винаги
участва с
аргументирани
позиции,
изслушва
мненията в
групата и
изпълнява
конкретни роли.

2. Използва
работен план

3. Организира
подходяща среда
(Традиционна /
цифрова) за
групова работа

4. Разрешаване
на конфликти



3.1 Създаване и редакция на съдържание: Създава и редактира съдържание в цифрова среда и
прилага разнообразни цифрови способи за себеизразяване.

83

Критерии 0 т. 1 т. 2 т. 3 т.

Не подбира
начин за
създаване на
оригинално
съдържание.

Подбира поне
един начин за
създаване на
оригинално
съдържание.

Подбира
разнообразни
начини за
създаване на
оригинално
съдържание в
различни
формати.

Прилага
разнообразни
начини за
създаване на
оригинално
съдържание в
различни
формати.

Не подбира
начин за
редакция на
съдържание.

Подбира поне
един начин за
Редакция на
съдържание.

Подбира
разнообразни
начини за
редакция на
съдържание в
различни
формати.

Прилага
разнообразни
начини за
редакция на
оригинално
съдържание в
различни
формати.

Не подбира
цифрови
способи за
себеизразяване.

Подбира поне
един цифров
способ за
себеизразяване.

Подбира
разнообразни
цифрови
способи за
себеизразяване.

Прилага
разнообразни
цифрови
способи за
себеизразяване.

1. Създава
оригинално
съдържание

2. Редактира
съдържание

3. Изразява
себе си чрез
цифрови
способи



4.3. Грижа за здравето и благосъстоянието в цифрова среда: Следва норми и стъпки за избягване
на здравни рискове и на опасности, заплашващи физическото и психологическото си
благосъстояние при използване на дигитални технологии.
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Критерии 0 т. 1 т. 2 т. 3 т.

1. Здравословен
Режим
(физически и
психически)

Почти никога
не спазва
здравословен
режим,
няма граници
за време в
цифрова
среда.

Понякога, под
понтрол на
възрастен,
съобразява
времето за работа
в дигиталното
пространство и
редува с паузи
и раздвижване.

По- често
съобразява
времето за работа
в дигиталното
пространство,
редува с паузи и
раздвижване.

Почти винаги
съобразява
времето
за работа в
дигитално
пространство,
редува с паузи и
раздвижване

Не разпознава
начини за
избягване от
рискова
ситуация.

Понякога разпозна
ва начини за
избягване от
рискова ситуация.

Понякога разпоз
нава и оценява
начини за
избягване от
рискова
ситуация.

Почти винаги
оценява начини за
избягване от
рискова ситуация.

Не прави
преценка и
подбор на
контактите в
цифрова
среда.

Понякога подбира
контактите в
цифрова среда,
рядко проверява
профила, преди да
приеме
познанство.

В повечето
случаи подбира
контактите в
цифрова среда и
проверява
профила, преди
да приеме
познанство.

Винаги прави
преценка на
контактите в
цифрова среда и
оценява профила,
преди да приеме
познанство.

Не показва
умения за
самоконтрол
и емпатия,
влиза в
конфликт при
общуване.

В отделни случаи
показва ниски нива
на самоконтрол и
емпатия, понякога
търси решение за
безконфликтно
общуване.

В повечето
случаи показва
самоконтрол и
емпатия, търси
решение за
безконфликтно
общуване.

Демонстрира
високо ниво на
изграден
самоконтрол
емпатия,
осъществява
безконфликтно
общуване.

2. Реакция
при рискови
ситуации в
цифрова
среда

3. Филтър/
контрол на
контактите
в цифрова
среда

4. Самоконт
рол и емпатия,
конфликт при
общуване



5.2. Идентифициране на потребности и подбиране на технологични решения: Идентифицира
технологична потребност; описва, оценява, предлага и аргументира решения за задоволяване на
потребността.

Критерии 0 т. 1 т. 2 т. 3 т.

1. Идентифицира
потребност от
технологични
решения

Не може да
идентифицира
(установи)
потребност от
технологични
решения.

Понякога
идентифицира
(установява)
потребност от
технологични
решения.

Често
идентифицира
(установява)
потребност от
технологични
решения.

Почти винаги/
Винаги
идентифицира
(установява)
потребност от
технологични
решения.

Не посочва или
описва нито
една конкретна
характеристика
на алтернативн
и и иновативни
технологични
решения.

Понякога описва
или посочва
само една
конкретна
характеристика
на алтернативни
и/или иновативни
технологични
решения.

Често описва с
конкретни и
точни
характеристики
алтернативни
и/или
иновативни
технологични
решения.

Почти винаги/
Винаги описва с
конкретни и точни
характеристики
алтернативни и
иновативни
технологични
решения.

Не може
самостоятелно
или с помощ да
оцени
алтернативни
технологични
решения.

Търси подкрепа
при оценяване
на алтернативни
технологични
решения.

През повечето
време
самостоятелно
оценява
алтернативни
технологични
решения.

Почти
винаги/Винаги
самостоятелно
оценява
алтернативни
технологични
решения.

Не може да
предложи и да
аргументира
подходящо
технологично
решение.

Предлага, но
не аргументира
подходящо
технологично
решение.

През повечето
време предлага
и аргументира
подходящо
технологично
решение.

Почти
винаги/Винаги
предлага и
аргументира
подходящо
технологично
решение.
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2. Описва с
конкретни
характеристики –
алтернативни,
иновативни
технологични
решения

3. Оценява
алтернативни
технологични
решения за
задоволяване на
потребността

4. Предлага
и аргументира
подходящо
технологично
решение за
задоволяване на
потребността



5.3. Иновативно използване на цифрови технологии: Дефинира, анализира и решава даден
проблем в позната и в непозната среда.
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Критерии 0 т. 1 т. 2 т. 3 т.

1. Дефиниция
и анализ на
даден проблем

Не описва
проблема или
прави общи
коментари.

Описва
проблема
отчасти.

Описва проблема
почти изцяло и го
разбива на
съставни части.

Описва проблема
изцяло и анализира
взаимодействието
между съставните
му части.

Не идентифицира
подходящи
решения на
проблема.

Идентифицира
познати
решения на
проблема от
списък с
възможности.

Генерира
собствени
решения на
проблема и ги
аргументира
според
очакваното
състояние на
средата.

Генерира
собствени
решения на
проблема и избира
най-доброто след
цялостен анализ на
очакваното
състояние на
средата.

Не прави опити
да реши
проблема или
опитва да го
реши без
конкретен
план, цели и
инструменти.

Идентифицира
и използва
поне един
подходящ
инструмент
(вклч.
дигитални) за
решение на
проблема без
план за
изпълнение.

Идентифицира и
използва
подходящи
инструменти
(вклч. дигитални)
за решение на
проблема
според план с
поне две
логични и
последователни
стъпки.

Използва
разнообразие
от подходящи
инструменти
(вклч. дигитални)
за решение на
проблема според
цялостен план
с логични и
последователни
стъпки, водещи
към ясна цел.

2 . Генериране
на решения на
даден проблем

3. Прилагане
на решение на
даден проблем



Приложение 3. Цифрови платформи и инструменти за
развиване на дигитално-медийни умения

Платформа Кратко описание Технически насоки Уроци

https://www.
menti.com

Платформа
за бързи
въпроси и
отговори,
които могат
да се виждат
от всички в
облак от
думи; може
и да се
състезават
във
викторина и
т.н.

Безплатна версия, която може да се
използва след регистрация.

Може да се използват готовите шаблони, но
е най-добре да си създадете свои
„презентации“. Влизате в „Менти“ и
отивате на Нова презентация, кликвате и се
отваря нов прозорец „Създайте нова
презентация“, в полето изписвате някакво
име, което да я отличава от останалите, и
кликвате върху бутона „Създаване на
презентация“. Отваря се нов екран, там на
„тип слайд“ правите вашия избор как да се
виждат отговорите, а на „Твоят въпрос“
въвеждате вашия въпрос. Веднага ви
генерира код, който е валиден два дни и
който предоставяте на учениците по време
на урока. Всеки техен отговор се вижда на
екрана и може да им го представите.

Урок 7
Предприемачество

Измама, или как
да защитим
личните си
финанси?

Урок 4

БЕЛ

От думите до
емоциите – какво
се „крие“ в одата
„Левски“ на Иван
Вазов

h�ps://www.
sli.do

Платформа за
ангажиране на
аудиторията,
дава
възможност за
анкетиране в
реално време,
улавяне на
мисли и идеи в
облак от думи,
възможност за
по-забавно,
динамично и
социално учене
чрез викторини
на живо.

Безплатно приложение, в което може да
се създават до 3 въпроса едновременно.
Автоматично приложението дава код, с
който учениците могат лесно и бързо да
влязат и да отговарят на поставен
въпрос.

Може допълнително да се настрои време
на активност на въпросите.

В избран момент може да се
заключи събирането на отговори. На
общ екран се визуализират
едновременно всички получени
отговори.

Урок 3
Биология и ЗО

Брошури за
толерантност

h�ps://flip
pity.net

Интерактивна
платформа,
която
позволява
дълбока

Платформата е безплатна, изисква
въвеждане на имената на учениците и
може да се използва многократно. С един
клик може да се завърта колелото и да се
избере ученик на случаен принцип да

Урок 3
Биология и ЗО

Брошури за
толерантност
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ангажираност
на учениците на
ниво индивид,
група или клас,
лесен за
интегриране и
работи както за
обучение в
клас, така и за
дистанционно
обучение.
Много полезна
функция е
Random
NamePicker,
която позволява
на учителите да
въвеждат
имената на
учениците, за
да могат да
отговарят един
след друг
честно и
вниманието е
равномерно
разпределено в
класа.

h�ps://www.
mapchart.net

Платформа за
създаване на
собствена
интерактивна
карта. Има
готови
шаблони, но
дава
възможност да
се създадат и
индивидуални
карти.

Платформа за създаване на интерактивни
карти със свободен достъп. Съществува и
мобилна версия (MapChart), която също е
изключително удобна за работа. Налични
са готови шаблони с карти, които са
разпределени в отделни категории –
световна, континентална, национална и
др. Платформата позволява създаването и
на индивидуална карта, като за целта се
преминава през категорията world, а след
това се задава функцията detailed, а след
нея Isolate multiple countries, която дава
възможност да зададете отделна
държава, на която искате да създадете
карта. Появява се полето Example, в което
изписвате името на избраната от вас
държава. Ако искате да оцветите картата
или отделни територии от нея, това се
случва чрез стъпка Coloring, а чрез Select

Урок 6
История и
цивилизации

В работилницата
на Берлинския
договор
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отговаря или случайно разделяне на
учениците по групи, като предварително
си избирате броя на групите според
нуждите на съответната задача.

https://www.mapchart.net/
https://www.mapchart.net/


color променяте цветовете. Със стъпка
Choosing the legend може да добавите
легенда към вашата карта. Когато картата е
готова, платформата дава възможност да я
генерирате във файл, който може да бъде
свален с опцията Download map.

h�ps://arts
andculture.
Google.com

Ценен източник
на визуални
материали по
всякакви теми

h�ps://
quizlet.
com

Работа с флаш
карти, на
които има
предварителн
о зададени
снимки и
учениците
трябва да
определят

За да използвате създаване на
собствени учебни комплекти, трябва
да се регистрирате с акаунт на quizlet

1. отидете на h�ps://quizlet.com/

2. Щракнете върху бутона, за да
се регистрирате.

3. Следвайте инструкциите на екрана,
за да завършите процеса на
регистрация.

Вече може да създавате собствени флаш
карти, като на едната страна въвеждате
избран термин/въпрос, на гърба
вграждате подходяща за него снимка.

Урок 5

Биология и ЗО

Влияние на
генномодифицир
ани храни

h�ps://www.
online-
stopwatch.
com

Онлайн
хронометър с
две
възможности –
да засича време
за изпълнение
на дадена
задача или
обратно броене.

Двете възможности могат да се
използват в различни случаи.

Хронометърът е подходящ, когато дадена
задача трябва да се изпълни възможно
най-бързо или времето е компонент в
оценяването.

Обратното броене е ценно, когато
учим учениците да работят
фокусирано и консистентно.

Урок 3, Биология:
Брошури за
толерантност

Урок 5, Биология:
Влиянието на
генномодифицир
аните храни
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Въпрос:

Изказани предпоставки:

Доказателства ,,За”: (посочете допълнителни източници, ако има такива):

Доказателства ,,Против”: (посочете допълнителни източници, ако има такива):

ОЦЕНКА: Агрументът е (огради вярното): дедуктивен / недедуктивен и е (огради
вярното): валиден / невалиден / силен / слаб, тъй като...

Неизказани предпоставки: Извод:

Контрааргумент:

Помощни изрази: “Твърдението X подкрепя..
.”,, Този фактор води до...” “Според
изследването...”; “Тези фактори водят до
извода, че...” “От друга гледна точка,...”

Приложение 4. Урок 1: Рамка на аргументите
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Приложение 5. Урок 1: Рамка на аргументите (попълнена с пример)
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Въпрос: Помагат ли смартфоните в училище, или пречат?

Изказани предпоставки:

- Има голяма вероятност използването на
смартфони в час да доведе до разсейване.

Доказателства ,,За”: (посочете допълнителни източници, ако има такива):
- Според данни от британско изследване, учениците (и особено по-слабите) са подобрили
резултатите си след забрана за използване на смартфони в час.
- Резултатите от експеримент в американски университет демонстрира, че дори студентите
водят по-некачествени записки, припомнят си по-малко и се справят по-зле на тест, ако имат
достъп до смартфони по време на лекция.

Доказателства ,,Против”: (посочете допълнителни източници, ако има такива):
- Австралийско изследване открива, че учениците се разсейват от смартфони значително
повече, ако намират лекцията за скучна и ако използването на смартфони не е свързано с
темата, която изучават.
- Учители, които определят ясни правила и последствия и използват интерактивни методи
успяват да интегрират смартфоните в учебния процес

ОЦЕНКА: Агрументът е (огради вярното): дедуктивен / недедуктивен и е (огради
вярното): валиден / невалиден / силен / слаб, тъй като взаимовръзката между
предпоставките и извода е много вероятна и са представени няколко изследвания от
различни държави в нейна подкрепа.

Неизказани предпоставки:

- Разсейването в час води до лошо
припомняне.

- Лошото припомняне води до по-ниски
академични резултати.

Извод: Има голяма вероятност
използването на смартфони в час
да доведе до по-ниски академични
резултати.

Контрааргумент: Определянето
на ясни правила и последствия,
преподаването по интересен
начин и въвеждането на
интерактивни методи са фактори
за успешното интегриране на
смартфоните в учебния процес,
така че да има голяма вероятност
те да се използват с академична
цел и да не разсейват учениците.

Помощни изрази: “Твърдението X подкрепя..
.”,, Този фактор води до...” “Според
изследването...”; “Тези фактори водят до
извода, че...” “От друга гледна точка,...”



Приложение 6. Урок 2: Документи за Априлското въстание

Прочетете внимателно трите документа и ги сравнете, като попълнитетаблицата най-
отдолу и отговорите на въпросите:

Документ№ 1: Френски документ за Априлското въстание

Телеграма от Ж. д’Истриа, вицеконсул на Франция в Пловдив, до граф Дьо Бургоан, посланик на
Франция в Цариград, за противоречиви мнения на християни и мюсюлмани за причините за
избухването на въстанието

30 май 1876 г.

Господин графе,
Нещата вече се изясняват и информациите, които получавам, са противоречиви, според това
дали идват от турски източник, или български, което прави още по-трудно формирането на
точно мнение за произхода на събитията, които окървавиха Филипополския санджак. И така,
докато християните казват, че тези събития са предизвикани от мюсюлмани, за да изтребят
българите и да се обогатят стова, коетоще остане,то турцитеот своя страна твърдят, че
техните врагове отдавна се готвят за въстание, което беше жестоко потушено. Изглежда,
ще трябва да се убедим, че вълненията са подготвени отвън; българите са били приготвили
количества продоволствия и са се въоръжили толкова, колкото им е било възможно, въпреки
зоркото следене, на което са били подложени. При потушаване на бунта на българите с
обикновени средства, изглежда, става ясно, че първите враждебни действия са дошли оттяхна
страна. Османското правителство се намира в състояние на законна самоотбрана и ще
упражни правото на всяко правителство да наказва разбунтувалите се поданици.

Документ№ 2: Австро-унгарски документ за Априлското въстание

Доклад от граф Ф. Зичи, австро-унгарски посланик в Цариград, до граф Дьо Ландраши, австро-
унгарски външен министър, за причините на българите да въстанат

9 май 1876 г., Цариград

Вече имах честта да докладвам телеграфически на Ваше превъзходителство за избухналото
сред българите в балканските области движение. Въпреки че Портата все още се старае да
оспори голямото значение на въстанието, различни симптоми и факти сами по себе си ясно
показват, че движението е било подготвено и най-после че господстващите сред българското
население недоволство и раздразнителност са станали причина за създаване на благоприятна
почва за стремежитена подбудителитенабунтовете. Вследствиенатова чуждитемисиитук
гледат не без загриженост на това движение, възникнало в сърцето на империята, и следят с
напрежение пристигащите от балканските области новини. Сред тукашната общественост
също цари известно безпокойствие и потиснато настроение, за засилване на което
допринесоха, ествествено, и кървавите сцени в Солун.
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Документ№ 3: Италиански документ за Априлското въстание

Писмо от италианския генерален консул в Русе Е. Де Губернатис до италианския външен министър
А. Мелегари за въоръжени сблъсъци между християни и мюсюлмани

14 юни 1876 г., Русе

Ваше Превъзходителство,

Седмицата измина спокойно, както поради липсата на новини, така и поради моето
неразположение; днес все още не се чувствам добре, но няма и кой знае какви събития, за които
да ви съобщя. За мен обаче е напълно ясно и аз съм твърде убеден в необходимостта от тези
доклади. Въпреки всичко ви моля да ме извините, тъй като поради влошеното ми здравословно
състояние моите донесения невинаги отговарят на очакванията на Ваша милост.
След смъртта на Абдул Азис никой тук не се занимава, нито пък са загрижени оттова, защото
българите сабезразлични къмправителството за всичко иот всичко. Колкото до новия султан,
няма какво повече да допълня за възкачването му на престола от предишни донесения.
Българите в по-голямата си част са незаинтересувани, само малцина са загрижени, най-вече
тези, които винаги са били предани натурците, сляпо имподражават, демонстрирайки радост,
много малко бяха тези последните измежду своите сънародници, всички заможни хора, имашеи
няколко запалени свещи на техните прозорци в нощта на илюминациите, но с това не можеха
да подканятдругитебългари да ги последват, бенгалски огньове, музика и хилядифенери имаше
в турсите квартали, тишина и мрак в българските. В това време евреите побързаха да
подпишатдо един адрес до новия владетел. Българите обаче не се развълнуваха и не помръднаха
да сторят нещо, нито пък имат намерение да правят каквото и да било. С това те искат да се
направи изводът, че българите са горди и че не се прекланят пред сервилността, а това е
способност, която прави един народ достоен за свобода и независимост, това е моетомнение.
Гърците са сервилни, но когатоизлязат извънвниманието натурцитете се хващатна работа,
за да счупят оковите на робството. Българите немогат да прекланят глава като гърците,те
приемат всичко сякаш им е по съдба; човешкото достойнство няма измерение, липсата му не е
само липса на гордост, а безразличие, апатия, абсолютна липса на религиозно чувство и
хуманност едновременно.

Френски
документ за
Априлското
въстание

Австро-унгарски
документ за
Априлското
въстание

Италиански
документ за
Априлското
въстание

Дата и място на създаване на
документа

Автор на документа

Свидетел ли е авторът на
събитието?
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1. Структурирайте една алтернативна гледна точка, като използвате ключови думи от
таблицата
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………

2. Структурирайте алтернативна гледна точка, като използвате различни мнения от
текстовете, които сте открили чрез ключовите думи:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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Какво е отношението на автора
към Османската империя?
Подчертайте изречения в текста,
а тук посочете с конкретни
ключови думи.

Какво е отношението на автора
към българите? Подчертайте
изречения в текста, а тук
посочете с конкретни ключови
думи.

Какви са причините за
избухването на въстанието
според автора? Посочете с
конкретни ключови думи.



Приложение 7. Урок 4: Начини за въздействие на
използваните изразни средства

Задача 1: Разгледайте таблицата с емоции. Те са много различни и всеки от нас може да разбира
дадена емоция по различен начин. Ще чуете изпълнение на одата „Левски“ от няколко популярни
български актьори. Докато слушате, моля, отбелязвайте си (със заграждане, с подчертаване) каква
емоция изпитвате. Целта ви е да отбележите поне 5 различни емоции. Имайте предвид, чеможе да
ви е по-лесно да следите и текста, докато слушате.

уплашен объркан

отхвърлен

безпомощен

несигурен

ядосан подведен/предаден

огорчен

раздразнен

дистанциран

тъжен самотен/изолиран

виновен/ засрамен
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Задача 2: Попълнете 3 полета от третата колона по избор с цитат от текста на одата, който ви е
накарал да изпитате дадената емоция. Време за работа 5минути.
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наранен/ смутен

отчаян

щастлив доволен/радостен

заинтригуван

горд

силен

оптимистичен



Приложение 8. Урок 5: Проучване за генномодифицираните
храни

Група № 1
Работен лист

Направете проучване върху следните въпроси, като за всеки от тях използвате търсене по ключова
дума и поне три различни достоверни източника. Дайте поне три аргумента в защита на
твърдението, че ГМО храните имат вредно въздействие върху човешкия организъм.

1. Кои са най-произвежданите генномодифицирани храни в световен мащаб?
2. Какви отражения дават тези храни върху здравето на човека?
3. Потърсете информация за храни, които са вредни за човешкото здраве

Група № 2
Работен лист

Направете проучване върху следните въпроси, като за всеки от тях използвате търсене по ключова
дума и поне три различни достоверни източника. Дайте поне три аргумента в защита на
твърдението, че ГМО храните имат вредно въздействие върху човешкия организъм.

1. Кои са най-произвежданите генномодифицирани храни в световен мащаб?
2. Какви отражения дават тези храни върху здравето на човека?
3. Потърсете информация за храни, които са вредни за човешкото здраве

Група № 3
Работен лист

Направете проучване върху следните въпроси, като за всеки от тях използвате търсене по ключова
дума и поне три различни достоверни източника. Дайте поне три аргумента в защита на
твърдението, че ГМО храните имат и полезно приложение за човека.

1. Кои са най-произвежданите генномодифицирани храни в световен мащаб?
2. Какви отражения дават тези храни върху здравето на човека?
3. Потърсете информация за ГМО технологии и полезно приложение в бита.

Група № 4
Работен лист

Направете проучване върху следните въпроси, като за всеки от тях използвате търсене по ключова
дума и поне три различни достоверни източника. Дайте поне три аргумента в защита на
твърдението, че ГМО храните имат и полезно приложение за човека.

1. Кои са най-произвежданите генномодифицирани храни в световен мащаб?
2. Какви отражения дават тези храни върху здравето на човека?
3. Потърсете информация за ГМО технологии и полезно приложение в бита.
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Приложение 9. Урок 6: Инструкция за създаване на дигитална
историческа карта

Вашата задача е да:

Създадете дигитална историческа карта на България според Берлинския договор в
определен цвят, като добавите впоследствие територии, които да са алтернативни на
Санстефанска България, но в друг цвят, като се стремите да не надвишавате пределите на
Санстефанска България

КЪДЕ и КАК да създадете вашата дигитална историческа карта:

1. Влезте в сайта www.mapchart.net
2. Изберете след това секция “World”.
3. От “World” изберете опция “detailed (Provinces/States).
4. Скролнете надолу и ще видите опцията “Isolate multiple countries”, изберете я.
5. В полето, което ще ви се появи “(Example…), напишете “bg” и натиснете “isolate”, така вече

ще имате карта на България.
6. Може да маркирате територии вжелан от вас цвят, за целта:
7. от Step 1. Coloring маркирате цвят, ако искате да промените цвета, използвайте опцията

Select color;
8. чрез опцията Step 2. Choosing the legend може да добавите легенда/описание на избраната

територия:
9. срещу всеки цвят имате поле за писане, напишете там името на територията и коя наша

съседна държава я присъединява;
10. не забравяйте да оцветите в жълто територията, където се намира София, и в легендата към

цвета да напишете имената си.
11. Чрез опцията Step 3. Preview map може да видите как изглежда вашата готова карта, при

избирането на тази опция веднага се активира опцията Download map.
12. Изберете Download map, за да свалите вашата карта във файл.
13. Качете файла в споделеното пространство в Padlet.
14. В мястото за коментар в Padlet запишете своите аргументи защо се избрали точно тези

територии, а не някои други. Така всеки ученик ще може да се запознае и визуално чрез
картата, и аргументирано чрез коментара ви под снимката за вашата идея.

Честито! Вече имате първата си създадена дигитална историческа карта.
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Приложение 10. Урок 7: Концепция за дигитална изложба по
„Под игото“

Тема на изложбата:

Напр. Оръжия и тяхната употреба в контекста на „Под игото“

Концепция за „разказване на история“ чрез изложбата:
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Приложение 11. Основни механики на настолните игри

Кооперативни игри – това са игри, в които играещите играят заедно, за да решат даден проблем,
срещу играта, която им предоставя различни препятствия по пътя. Има различни начини, по които
може да се организира кооперативната игра, напр. може различните играчи да имат различен
набор умения и да трябва да намерят начин всеки играч да бъде най-полезен за общата цел.

Поставяне на плочки – игралното поле се реди в хода на играта чрез поставяне на плочки. Такава
игра е напр. Каркасон, в която играчите строят замъци и пътища между тях.

Събиране на карти – това е механика, която предполага, че в играта има много карти, които обаче
са обединени от по някакъв признак, напр. по цвят, по специфичен знак и т.н. Играта се състои в
различни действия, които да позволят на играчите да съберат определен брой карти от един вид в
ръката си. Често тези игри са обвързани и с търговия, т.е. картите могат да се „купуват“ или да се
заменят спрямо това колко са редки в играта.

Хвърляне на зар – има игри, които имат игрално поле и участващите могат да се придвижат по
него, хвърляйки зар. По полето могат да бъдат заложени различни места, които да помагат или
пречат на играчите да финишират по-бързо. Този тип игри разчитат много на късмета и по-малко
на стратегическата игра.

Управление на „ръката“ – това емеханика, в която играчите теглят карти, които могат да
използват по различно време от играта, за да постигат целите си, напр. могат да получат карта за
по-бързо придвижване, или карта, която да пречи на опонент да постигне нещо и т.н. Обикновено
в един ход играчите теглят карта от едно място и изиграват карта от ръката си.

Поставяне на работници – в този тип игри играчите разполагат с определен брой
„човечета“/пионки, които могат да използват, за да пращат по игралното поле, за да свършат
дадена работа. Правилното управление на наличните ресурси осигуряват победата.

Вижте повече информация:

Българския портал за настолни игри: Механики в настолните игри
h�ps://�nyurl.com/dmlgamemachanics

Nastola: 10 стъпки в създаването на настолна игра
h�ps://�nyurl.com/dmlnastolnaigrahowto

Start you meeples: Board Game Mechanics 101: An Introduc�on To Core Gaming Mechanics
h�ps://�nyurl.com/dmlcoregamingmechanics
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https://tinyurl.com/dmlgamemachanics
https://tinyurl.com/dmlnastolnaigrahowto
https://tinyurl.com/dmlcoregamingmechanics
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