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Въведение 
Наближава третото десетилетие на века, а все още уменията на 21 век се споменават 

предимно в бъдещ контекст - като нещо, което днешните деца ще трябва да могат, когато 
пораснат. Реалността обаче е, че вече няма нито едно дете, което да е живяло в друг век, освен 
в този, и което да няма потребност от тези умения в ежедневието си. Критичното мислене, 
творческият подход, конструктивното взаимодействие с околните и разрешаването на 
проблеми  не са просто умения за работното място – те са необходими за успешното и 
здравословно детско развитие. Но защо тези умения? Защо през 21 век? Защо от детска възраст? 

Според данни от националното представително изследване „Децата на България 
онлайн“ от 2016 г. на Националния център за безопасен интернет, 97% от българските деца 
между 9 и 17 години използват интернет, като повече от 93% от тях го правят всеки ден.  Около 
86% от тях имат профил в социална мрежа, където комуникират с приятели и непознати почти 
толкова, колкото и на живо. Около 70% от тях споделят, че научават нещо ново онлайн всяка 
седмица, а около 35% научават нещо ново онлайн всеки ден. Интернет се е превърнал в място 
за ежедневна социализация, игра и учене за днешните българчета, като през по-голямата част 
от времето повечето от тях преживяват всичко това без подкрепа от възрастни поради 
отслабналия родителски контрол и бавно адаптиращата се образователна система. Това буди 
сериозни притеснения, тъй като мрежата крие и реални рискове за подрастващите като ранна 
сексуализация, педофилски посегателства, тормоз от връстници, дезинформация, 
индоктриниране, кражба на лични данни и др.  

Децата на 21 век са деца на дигиталната епоха, която предлага възможности без 
прецедент в миналото, но и крие опасности, с които нито едно предишно поколение не се е 
сблъсквало. Именно придобиването на уменията на 21 век е ключът към успешното и 
здравословно израстване и реализиране в дигиталната епоха. Неслучайно европейските рамки 
за дигитална и медийна грамотност, които почти изцяло се припокриват, се основават на базови 
умения на 21 век. Приложение 1 съдържа детайлно описание на тези рамки, а Фигура 1 
представя обобщената рамка за дигитално-медийна грамотност (ДМГ).  

Фигура 1 Рамка за дигитално-медийна грамотност на Националния център за безопасен интернет, базирана на 
европейските рамки DigComp и EAVI. 
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 Целта на този наръчник е да предложи метод, чрез който уменията на 21 век 
могат да се интегрират в ежедневната практика на българския начален учител в 
рамките на съществуващите учебни програми и съдържание. В следващите секции на 
методиката този процес е представен нагледно и подкрепен с примери, които могат да се 
използват както в този си вид, така и основно да се преработят според нуждите на класа и 
предметната област. Това става в три раздела: Раздел I: Социални умения в дигиталната епоха; 
Раздел II: Критично мислене в дигиталната епоха; и Раздел III: Разрешаване на проблеми в 
дигиталната епоха. 

 Примерните урочни планове, които са създадени и подробно описани от български 
начални учители, са общо 11 и са базирани на учебно съдържание от 4 предметни области, 
преподавани в 3 клас (Български език и литература, Човекът и природата, Компютърно 
моделиране и Човекът и обществото). Занятията са взаимно надграждащи се, по подобие на 
самите умения, като учебното съдържание е подбрано хронологично, така че уроците да се 
провеждат последователно по време на учебната година. Взаимовръзката между урочните 
планове демонстрира как уменията на дигиталната епоха могат да бъдат развивани чрез 
междупредметни връзки, но задълбочени и дългосрочни резултати биха се постигнали от 
учителите, които решат да прилагат принципите зад занятията системно и в другите 
си учебни часове. Наръчникът предлага и конкретни стратегии за включване на родителите / 
настойниците в този развиващ процес. 
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Принципи на наръчника 
 

Авторският екип създаде този наръчник, основавайки се на рамката за дигитално-
медийната грамотност, представена във Фигура 1. На база на рамката бяха извлечени четири 
основни принципа. 

Принцип 1: Компетентностите от рамката за дигитално-медийна грамотност са 
необходими за ефективно боравене с информация  

Ерата на информацията не следва да бъде 
разбирана като времето, в което хората трябва 
могат да запомнят възможно най-много 
информация, за да бъдат успешни. Напротив. 
Постоянното заливане с информация от 
всевъзможни източници, на което всички ние, 
включително децата, сме изложени, прави 
подобна цел безсмислена. Децата на 21 век 
нямат нужда от допълнително 
претоварване с информация в училище, но 

имат спешна нужда да се научат да намират, анализират, синтезират и оценяват 
информация от различни източници. Това в никакъв случай не означава, че учениците не 
трябва да придобиват нови знания в училище. Дори напротив: когато акцентът е върху това 
учениците сами да намират и отсяват информацията, вместо върху това да я получават наготово 
и да я възпроизвеждат, придобиването на знания се превръща в далеч по-задълбочен и 
мотивиращ процес за тях. 

Принцип 2: Компетентностите от рамката за дигитално-медийна грамотност са 
необходими за конструктивно взаимодействие с други хора 

Понятия като „информационни и 
комуникационни технологии“, „дигитална епоха“, 
„ерата на информацията“ и т.н. твърде често се 
представят в свръхтехнологичен контекст, в който 
човешките взаимоотношения са заместени от 
взаимодействие с роботи и компютърни програми. 
Това обаче не би могло да бъде по-далеч от истината. 
Един бърз преглед на компетентностите от Фигура 1 
(или на по-детайлното описание на рамката в 
Приложение 1) ясно показва, че технологичният 
компонент е минимален. Акцентът на рамката е по-

скоро върху социално-емоционалните аспекти на общуването, докато технологиите са просто 
едно средство за това. Този принцип има важни методични измерения за учителя. Децата на 
21 век имат нужда от разнообразни и предизвикателни интерактивни дейности, чрез 
които да комуникират, да си сътрудничат, да се състезават, да разрешават 
конфликтите си и да търсят компромиси помежду си. Подобна училищна среда би 
отговаряла по-адекватно на динамичната информационно-комуникационна среда, в която 
децата вече живеят. Как да очакваме от учениците да възприемат класната стая като свое място 
и все по-малко да упражняват агресия и тормоз помежду си, ако се налага те да седят пасивно, 
без да взаимодействат помежду си? За да се научат на толерантност, отговорност и уважение, 
децата трябва да преживяват собствени социално-емоционални епизоди и да рефлектират 
върху тях с помощта на учителя, вместо пасивно да възпроизвеждат външни за тях  отношения, 
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нагласи, ценности, правила, и др. 

Принцип 3: Компетентностите от рамката за дигитално-медийна грамотност са 
приложими както онлайн, така и офлайн 

Един от ключовите аспекти на 
дигиталната епоха е, че децата 
израстват и се развиват едновременно 
в онлайн и офлайн среда. Понякога те 
намират и възпроизвеждат 
информация от медийни източници, 
понякога това се случва, докато четат 
учебник или книга, или пък докато 
разговарят с друг човек. Във всеки от 

тези случаи, те боравят с информация. Понякога децата комуникират и си сътрудничат с хора 
лице в лице, понякога го правят чрез социални мрежи или пък в онлайн игри, а доста често се 
социализират офлайн и онлайн едновременно. Във всеки от тези случаи те взаимодействат с 
други хора. Това хибридно естество на средата на днешните деца е причината те да имат 
нужда от комбинирани класни стаи, в които едновременно да работят както чрез 
технологии, така и на живо.  

Принцип 4: Компетентностите от рамката за дигитално-медийна грамотност са 
взаимосвързани и взаимно надграждащи се 

Създаването на съдържание е не само 
резултат от целенасочено търсене и синтез на 
информация, но о зависи и от прилагането на 
ефективни стратегии за работа в екип. Процесът 
за решаване на проблеми може да бъде полезен 
както при технически предизвикателства, така и 
при междуличностни отношения. Уменията за 
безопасност са необходими както при 
интерпретиране на информация и боравене с 
лични данни, така и при комуникация с хора 
онлайн и офлайн. Емоционалната компетентност 
е полезна както за ефективна комуникация, така 

и за разбиране гледната точка на другите, което е основен компонент от критичното мислене. 
Фрагментирането на уменията на 21 век не е ефективен педагогически похват. По-скоро 
придобиването на уменията на 21 век от учениците би следвало да бъде едно цялостно 
преживяване за тях, което би могло да се осъществи чрез системно планиране и 
осъществяване на преподаването, междупредметни връзки и проектно базирано 
обучение. 

В комбинация тези принципи са страхотна възможност за учителя да трансформира 
класната стая и да адаптира практиката си към ежедневието на днешните деца. В началото този 
процес изисква голяма доза вяра, усилия и творчество. Не след дълго обаче учителят, който 
упорито прилага тези принципи, с изненада вижда, че децата сами започват да търсят и създават 
мечтаната възпитателно-образователна среда: да мислят критично и да сравняват различни 
източници на информация; да се поставят на мястото на другия и да търсят алтернативни гледни 
точки; да предлагат правила и начини за по-конструктивно общуване в класната стая; да 
развиват творческия си потенциал (виж Резултати от апробацията на стр. …). И всичко това с 
лекота и без караници, мъмрения и наказания. Е, какво по-хубаво за един учител? 



 

 

7 
 

Как планираме уроци на 21 век? 
  Този наръчник представя единадесет примерни урочни плана, чрез които българският 

учител би могъл да развива уменията на 21 век у своите ученици, използвайки учебното 
съдържание. Истинското богатство на наръчника обаче на са готовите теми, а принципите на 
преподаване, които учителят би могъл да адаптира към ежедневната си практика, за да 
постигне далеч по-устойчив ефект. Тъй като това може да звучи като доста абстрактно 
начинание, следва кратко описание на процеса, през който премина авторският екип, за да 
адаптира рамката за дигитално-медийна грамотност от Фигура 1 и четирите принципа на този 
наръчник към българските учебни програми и учебно съдържание.  

Стъпка 1: Създаване на визия за успешния ученик на 21 век 
Първата задача на авторският екип бе да създаде визия на успешния ученик на база на 

рамката. Тя синтезира четирите принципа на наръчника в едно изречение и е просто обяснение 
на това, което един учител на 21 век би искал да постигне с учениците си. Визията подлежи на 
адаптация според нуждите на класа: 

Успешният ученик на 21 век се възползва от възможностите на дигиталната 
епоха за себеизява, себеразвитие и опознаване на света чрез намиране и проверка на 
информация и създаване на конструктивни и здравословни отношения с другите. 

 

Стъпка 2: Формулиране на учебни цели  
Втората задача на екипа бе да извлече учебни цели от компетентностите на рамката, 

така че на тяхна база да могат да се планират и провеждат учебни занятия. Таблица 1 представя 
учебните цели на наръчника. В таблицата целите са разделени за улеснение според петте 
области на компетентност, но принципът на взаимосвързаност между тях важи (напр. груповата 
и интерактивна работа между деца, боравенето с информация и създаването на проекти се 
постигат чрез учебни цели за всяка от областите на компетентност).  

Таблица 1 Учебни цели на наръчника според петте области на компетентност на рамката за дигитално-
медийна грамотност 

ДМГ Компетентност Учебни цели 

 

 Разпознаване, анализ и управление на емоции 

 Работа по групова задача 

 Създаване и използване на стратегии за работа в екип 

 Представяне и аргументиране на проект 

 

 Конструиране на различни гледни точки в дадена ситуация 

 Търсене на информация 

 Анализ на информация 

 Оценка на информация 

 

 Синтез на информация 

 Създаване на групов проект чрез дигитални материали 

 Създаване на групов проект чрез физически материали 
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 Формулиране на стъпки при контакт с непознати онлайн и на 

живо в група 

 Разграничаване на данни, които може и които не трябва да се 

споделят онлайн 

 

 Идентифициране на проблеми 

 Предлагане и избиране на решения в група 

 Предсказване на резултати от решения в група 

 

Разбира се, това не са единствените възможни учебни цели за развиване на 
компетентностите от рамката за дигитално-медийна грамотност - учителят може да добавя към 
тях, да премахва от тях, или пък да ги обогатява според нуждите на класа. Също така, възможно 
е списъкът да се допълни с подобни цели, които да се постигат чрез индивидуална работа на 
учениците, която също е важна за тяхното развитие. Учебните цели на наръчника акцентират 
върху груповата и интерактивна работа най-вече за да илюстрират този ключов аспект на 
уменията на 21 век, който за съжаление е често пренебрегван от българската образователна 
система. 

Стъпка 3: Адаптиране на целите към учебното съдържание 
Третата дейност на авторският екип бе да адаптира учебните цели към съществуващо 

учебно съдържание. Този процес напълно зависи от творчеството на учителя, тъй като учебните 
цели са фокусирани върху уменията на учениците и вследствие на това много лесно могат да се 
адаптират към всякакъв контекст. Единадесетте урочни плана, представени в този наръчник, 
бяха създадени с помощта на учебно съдържание за 3 клас, за да може да се наблюдава 
системно развиване на компетентностите от рамката за ДМГ у едни и същи ученици по време 
на апробацията (виж Резултати от апробацията на стр. …).. Всеки един от урочните планове 
обаче много лесно може да се адаптира към учебното съдържание на различни предмети и 
класове. За да провери гъвкавостта на наръчника, Националният център за безопасен интернет 
проведе конкурс сред учители из цяла България чрез кампанията „Учител-будител в дигиталната 
епоха“ в края на 2018 г. Учителите трябваше да адаптират един от урочните планове на 
наръчника към своята предметна област. Най-добрите 14 продукта на учителите могат да бъдат 
намерени на интернет адрес http://gramoten.li/уроци-и-презентации. Както се вижда, 
разнообразието е огромно – на базата на един урочен план, бяха създадени 14 алтернативи от 
10 различни предметни области за 9 различни класа. Тези резултати демонстрират, че 
наръчникът лесно може да се адаптира не само към различни предметни области в начален 
курс, но също така и за прогимназиален и гимназиален курс. 

Следва кратко описание на процеса на планиране на урока от наръчника, на база на 
който бе проведен конкурсът, а именно Тема 5 Онлайн зоолози I (Тема 8 Да рекламираме 
България I също използва подобна структура с цел да се провери прилагането на знанията, 
уменията и нагласите на учениците в друга предметна област). Таблица 2 илюстрира връзката 
между компетентностите на дигитално-медийна грамотност и българското учебно съдържание 
за урока. 

 

 

http://gramoten.li/уроци-и-презентации
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Таблица 2 Връзка между рамката за дигитално-медийна грамотност с българското учебно съдържание за Тема 
5: Онлайн зоолози I 

 

 Учебните цели, които бяха заложени чрез този урочен план, бяха търсене, анализ и 
оценка на информация и работа по групова задача, което позволи чрез един урок да се 
развиват едновременно информационната грамотност и уменията за сътрудничество на 
учениците (виж. Таблица 1). По този начин бе спазен принципът на взаимосвързаност между 
компетентностите от рамката за дигитално-медийна грамотност. Съдържанието бе избрано от 
предметната област Човекът и природата за 3 клас и по-конкретно: естествената среда и 
жизнените процеси на животните (в таблица 2 се виждат избраните тема и компетентности 
според официалната учебна програма). Идеята на урока бе учениците да намират в интернет 
информация за средата и жизнените процеси на животно по избор в групи, след което да оценят 
използваните източници на база на преживяното чрез дискусия, водена от учителя. Подробният 
урочен план е описан на стр. 28-30 от наръчника. Чрез Тема 6 Онлайн зоолози II (стр. 31-33) 
учениците синтезират намерената информация и класифицират различните животни според 
средата, в която живеят и жизнените им процеси, надграждайки върху процеса на търсене, 
анализ и оценка на информация. 
 

  



 

 

10 
 

Aпробация на наръчника 
Вашата обратна връзка би могла да бъде изключително полезна за създаването на 

бъдещи наръчници и други учебни помагала от Националния център за безопасен интернет за 
развиване на уменията на 21 век на българските деца. Ето защо молим всеки учител, който реши 
да използва този наръчник със своите ученици да попълни формата за обратна връзка 
(Приложение 17) и да я изпрати на имейл адрес safenet@online.bg 

 
Преди публикуването на наръчника, той бе апробиран от Мария Стоилкова в 105 СУ 

„Атанас Далчев“ в София, Раинка Върбанова в 19.СУ ”Eлин Пелин ” в София, Христина Христова 
в 14 СУ ” Асен Златаров ” в София и Зоя Симеонова в ОУ  ”Яне Сандански” в Пловдив. След 
апробацията, учителите бяха интервюирани от независим оценител, който обобщи следните 
области на въздействие на наръчника в ежедневната работата на учителите: 
 

Устойчивост на развитите компетентности у децата 
Учителите твърдят, че децата демонстрират развитите знания, имения и нагласи 

по време на класната работа и след апробирането на наръчника. Много от децата вече 
са отработили навици за работа в група и само при споменаването по какво ще се 
работи са си подреждали масите и столчетата и са се разделяли по групи без проблеми 
– нещо, което преди апробацията на наръчника е било определено като 
предизвикателство за децата. След като се разделят по групи, децата са се научили да 
си разпределят отговорностите и да могат да работят по-добре заедно, вместо да се 
оправят сами или да се делят на двойки вътре в групите, каквато е била ситуацията 
преди провеждането на уроците от наръчника. Някои от учителите са направили 
виртуални класни стаи и в тях децата са качвали домашните си задания, по които са 
работили у дома, търсейки информация. Другото, което учителите съвсем категорично 
споделиха като развитие, е, че децата вече могат да търсят сами информация по 
ключови думи, знаят, че трябва да поставят източниците си в края на текста, могат да 
правят презентации и се съобразяват с правилата, които са им дадени, а когато има 
нещо, което техни съученици са пропуснали, му обръщат внимание и им дават 
конструктивна обратна връзка за нещата, които липсват в работата им (неверен 
източник, непроверена информация, липса на източника, непозната дума и др.). 
 
Адаптиране на принципите на наръчника към практиката на учителите 

Учителите твърдят, че философията на изграждане на уроците им е била 
интересна и полезна. Много от тях си позволяват вече да експериментират с тази 
методика и да работят по други уроци и предмети, да доработват нещата, за да ги 
използват за други класове – тоест в дългосрочен план учителите са вече в доста по-
голям комфорт с уроците и са ги припознали като полезен инструмент, с който могат да 
работят, за да си улесняват работата по другите предмети. 
 
Сплотяване на класовете и завишена мотивация за учене 

Учителите твърдят, че работата по този проект им е помогнала да постигнат 
сплотяване в класовете си, подобрила се е средата в клас. Децата са много отворени 
към подобни уроци и интересът им към училище се е повишил като цяло вследствие на 
това, че се е предлагала такава допълнителна работа в часовете.   
 

mailto:safenet@online.bg
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Стратегия за включване на родители 
 

Стратегията за работа с родители се основава 

на разбирането, че привличането и включването на 

родителите като партньори може да се случи по 

успешен начин само ако отговаря на нуждите им. 

Родителите имат няколко основни нужди и тревоги 

във връзка с взаимодействието с училището: нуждата 

от сигурност, от подкрепа, от доверие, от признание и 

от общност. Предвидените дейности в наръчника 

адресират една или няколко от тези нужди. 

Дейностите, насочени към родителите, могат да бъдат 

обособени в няколко направления: първоначално 

представяне и въвличане в процеса, регулярно включване в процеса на обучение на децата и 

заключителна дейност с участие на ученици, родители и учители.  

При първоначалното представяне на този наръчник и въвличане на родителите в 

процеса следва да си даваме сметка, че те имат нужда от ясна и навременна информация за 

това, което ще се случва с децата им при работата по този метод, както и за тяхното място и роля 

в този процес.  

Получаването на такава систематизирана и структурирана информация осигурява 

предвидимост, което само по себе си създава сигурност и повишава доверието. Затова от 

изключително значение е първоначалната комуникация по темата, която задава тона на цялото 

общуване в този процес. 

Вариант А 

Най-добрият вариант за такава първоначална комуникация е насрочването на специална 

тематична родителска среща. В рамките на стандартната родителска среща има твърде 

много административни и оперативни въпроси за разрешаване, така че е малко вероятно да се 

осигури достатъчно време и внимание на темата за дигитално-медийната грамотност, начините 

за изграждането й чрез дейности в училище и вкъщи и значимостта на участието на родителите 

в този процес. Затова горещо препоръчваме първото представяне на темата, наръчника и 

дейностите по него да стане на тематична родителска среща, която да предхожда работата с 

децата. 

За да бъдат привлечени максимален брой родители за такава среща, следва поканата за 

нея да бъде достатъчно убедителна – един ред в бележника и хвърчащо листче с еднo 

изречение трудно биха привлекли родителите за участие. Предлагаме вариант на покана, която 

всеки учител може да редактира спрямо ситуацията в класа си. За родителите е важно да 

разберат, че срещата ще засяга важен аспект от развитието на децата им, в който тяхното 

участие е значимо; какво конкретно ще се случва по време на срещата; началния и крайния час 

на провеждането й, за да могат да планират времето си. Примерен текст за покана можете да 

видите в Приложение 2. 

Самата родителска среща трябва да има ясни цел и фокус – представяне на 

предстоящата работа по наръчника и конкретното участие на родителите в този процес. За 

провеждането й може да се ползва следният модел: 
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План за въвеждаща родителска среща 

Подготовка 

Стаята е подредена със столове в полукръг, с отворената страна към дъската. Така 

родителите могат да се виждат един друг и да водят разговор помежду си и с учителя. Това 

повишава доверието и намалява съпротивите при обсъжданията. Кафе, чай или дребни сладки 

допринасят допълнително за създаване на непринудена атмосфера и доверие. Ако прецените, 

в поканата може да се отправи предложение към родителите, който иска да донесе нещо 

дребно за почерпка - това ще подсили посланието, че се очаква срещата да премине в 

непринудена и приятелска атмосфера. 

Откриване: 5 мин. 

 (Тази част е важна, за да създаде усещането за предсказуемост и предвидимост, което 

сваля напрежението и повишава доверието.) 

Учителят благодари на родителите за откликването на поканата и напомня целта на 

срещата, която е посочена и в поканата: създаване на споделено разбиране за това какво се 

случва с децата в дигиталната епоха и как родители и учители заедно могат да ги подкрепят да 

се справят с предизвикателствата на новото време. След това разказва как ще протече срещата: 

с разговор за онлайн навиците на децата в класа, представяне на основните рискове и как 

дигитално-медийната грамотност помага за предотвратяването им и разговор за ролята на 

възрастните в този процес.  

Разговор за онлайн навиците на децата от класа: 25 мин. 

(Провеждането на тази част допринася за изграждането на споделена представа за 

навиците на децата за използване на дигитални устройства и показва нуждата от 

развиване на техните умения да се справят с рисковете. Това създава у родителите 

чувството за общност с общи интереси и отношения на взаимна подкрепа, както и 

усещането за подкрепа от страна на училището в чувствителна за родителите област. 

Ако обаче учителят не се чувства сигурен при провеждането на този разговор с 

родителите, може да премине направо към представянето на най-често срещаните 

рискове.) 

Учителят предлага на родителите да напишат върху лепящи листчета с различен цвят 

едно нещо, което смятат за полезно за децата им при използването на дигитални устройства, и 

едно нещо, които ги безпокои в начина, по който те използват интернет и дигитални устройства. 

След това родителите залепват листчетата на две различни места, специално разграфени на 

дъската или на флипчарт – на едното са тези, които намират за полезни, на другото – нещата, 

които ги безпокоят. Учителят изрично уточнява, че листчетата са анонимни, за да се чувстват 

родителите спокойни да споделят. След като родителите се върнат по местата си, учителят 

прочита и обобщава първо листчетата с полезните неща, а после – с тревожните.   Ако 

родителите са много, учителят минава и събира листчетата, а после сам ги поставя на 

определеното място като полезни или вредни. Родителите допълват или поясняват написаното. 

Ако има съвпадения, може да ги групират, за да се извлекат тенденции. Целта е да придобият 

споделена представа за това как децата им използват дигиталните устройства и за това, че се 

сблъскват със сходни проблеми – това ще помогне както за разбирането на проблема, така и за 

създаването на общност между родителите. 
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Представяне на основните рискове: 15 мин. 

(Тази част има за цел да представи на родителите нуждата от целенасочена работа за 

изграждане на дигитално-медийна грамотност у децата, за да са сигурни в ползата от 

работата по методиката и в смисъла от тяхното участие. Учителят може да представи 

данните на родителите като разказ или да ги илюстрира с презентация, като ползва 

трите акцента по-долу. Данните са от национално представително изследване “Децата 

на България онлайн“ на Националния център за безопасен интернет. Повече за изследването 

можете да прочетете в секцията “Изследвания” на https://www.safenet.bg/bg/materiali.  

 
1) Децата се сблъскват с разнообразие от сложни проблеми в мрежата още преди да са 

започнали да ходят на училище, а контролът става все по-труден.  

Половината от българските  деца  имат достъп до  интернет преди навършване на 7 години, 
като повечето ползват мобилни устройства. Докато през 2011 г. децата масово са влизали в 
интернет за пръв път на 10 г., през 2016 г. първото влизане в Мрежата най-често се случва около 
7-годишна възраст. Това означава, че децата имат достъп до глобалната мрежа на възраст, 
когато все още нямат достатъчно умения да се справят с всички предизвикателства, които тя 
носи. Затова участието на възрастните - учители и родители - е изключително важно.  

 
Децата все по-рядко използват стационарни компютри и влизат в интернет през мобилни 

устройства (понякога техни собствени, а друг път на връстник), което означава, че възрастните 
все по-трудно могат да оказват пряк физически контрол върху поведението на децата онлайн. 
Затова е особено важно още в самото начало възрастните да помогнат на децата да развият 
основни умения за ориентиране в онлайн средата, които да ги предпазят от основните рискове 
и да им помогнат да използват интернет в полза на развитието си. Тези основни умения са 
известни като “дигитално-медийна грамотност” и за тяхното развитие ще се работи в часовете 
по наръчника.  
 

2) Огромна част от проблемите в интернет са социални.  

Въпреки че повечето социални мрежи не позволяват лица под 13 г. да имат профили в тях, 

близо ¾ от децата между 9 и 11 г., имат профили, които много често са незащитени поради 

посочване на фалшива възраст, а една трета от профилите им са публични. Това излага децата 
на висок риск от тормоз от връстници, нежелани контакти и попадане на неподходящо 
съдържание. Участието на родител при създаването на профил и използването на настройките 
за максимална защита може донякъде да намали рисковете, като в същото време би 
спомогнало децата да развият своите социални умения, които ще им бъдат необходими в 
съвременния свят. 

 
Един от най-големите социални рискове в мрежата е срещата с непознат. Около една пета 

от децата между 9 и 17 г. са се срещали на живо с някого, когото познават само от интернет, а 
10% от децата са получавали съобщение със сексуално съдържание. Любопитството и 
вродената изследователска страст на децата ги кара да подценяват опасностите и да се 
съгласяват на срещи на живо с хора, които познават само от интернет. Наред с това всяко десето 
дете споделя, че е получавало съобщение със сексуално съдържание. Част от децата не 
споделят това с родителите си от страх или срам. Много е вероятно процентът да е по-висок, но 
децата да се притесняват да го споделят. Важно е децата да се научат да избягват нежелани 
контакти. 
 

 

https://www.safenet.bg/bg/materiali
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3) Половината деца признават, че не могат да отличат вярно от невярно в интернет  

Липсата на опит и знания позволява децата лесно да бъдат заблуждавани и манипулирани, 
като често това се прави с цел злоупотреба от различен характер - от финансова до сексуална. В 
същото време уменията за търсене, анализ и синтез на информация са необходими за успех 
през 21 век. Затова е необходимо от най-ранна възраст у тях да се развива критично мислене, 
да проверяват достоверността на информацията и да изграждат отношения на доверие със 
значимите възрастни около тях - родителите и учителите.  

 

Представяне на наръчника: 10 мин. 

(Целта на тази част е родителите да добият представа какви умения ще развиват децата 
им чрез работата по наръчника; как ще се случва това. Как това ще повиши сигурността и 
доверието им (във възрастните?).)  

Настоящият наръчник включва разработени 11 теми, които обхващат петте елемента на 

дигитално-медийната грамотност, необходими за справяне с проблемите на дигиталната епоха, 

представени по-рано: 

1. Безопасност  

2. Информационна грамотност 

3. Създаване на съдържание 

4. Комуникация и сътрудничество 

5. Разрешаване на проблеми 

Тези области на компетентност са съобразени с европейските рамки за дигитално-медийна 

грамотност и присъстват в наръчника посредством взаимосвързани уроци по конкретни учебни 

предмети (БЕЛ, Човекът и природата, Човекът и обществото и Компютърно  моделиране). Те са 

напълно съобразени с държавните образователни стандарти и са базирани на учебното 

съдържание. Всяка тема е подробно разработена и е съобразена с актуалните педагогически 

подходи, включващи учене чрез преживяване, работа в екип, съобразяване с нуждите на всеки 

ученик и измерване на напредъка. От изключителна важност е включването на родителите в 

процеса с ясното съзнание, че тяхната  роля е решаваща при трайното и устойчиво усвояване на 

тези критично важни за съвремието знания и умения. 

Представяне на ролята на родителите в процеса на усвояване на уменията по наръчника: 
10 мин. 

(Целта на тази част е родителите да имат яснота какво точно се очаква да правят по 

време на процеса на работа по наръчника. Това създава предвидимост, ясни очаквания и 

усещане за конкретен принос.) 

Учителят обяснява на родителите в кои от домашните задачи трябва да се включат (виж 

домашна работа с родители на края на теми 3, 5, 7 и 10) и по какъв начин, като ясно очертава 

границите на тяхното участие. Може отсега да обясни домашните работи, да ги изпрати чрез 

детето, или да се свърже с родителите, когато дойде време за изпълнението. След това 

представя завършващото събитие с участието на деца, родители и учители, посочва каква ще е 

ролята на родителите в неговата подготовка (виж Заключителна дейност с родители) и 

провеждане и посочва кога ще се случи то. 

Родителите подписват декларации, че са съгласни децата им да участват в това обучение 

и че се ангажират да ги подкрепят (за примерна декларация, вижте Приложение 3). 



 

 

15 
 

Закриване: 5 мин. 

 (Целта на тази част е да се затвърди разбирането на родителите, че заедно с учителя ще 

работят с конкретна цел в полза на децата. По този начин се засилва усещането за 

общност и взаимна подкрепа.) 

Учителят обобщава случилото се на срещата, благодари на родителите за полезното 

обсъждане и им припомня кога и по какъв повод ще имат последваща комуникация. За финал 

учителят може да попита дали родителите имат някакви въпроси и/или препоръки. 

Вариант Б 

Ако учителят няма възможност да проведе специална въвеждаща родителска среща, той 

може да отдели време в стандартна родителска среща за информиране и привличане на 

родителите. Подобен подход е далеч по-малко ефективен, но поне донякъде ще отговори на 

нуждата на родителите от сигурност и доверие. Колкото повече от елементите на въвеждащата 

родителска среща използва учителят, толкова по-голяма е вероятността родителите 

впоследствие да участват пълноценно в общата работа.  

В този кратък вариант на срещата учителят следва модела на Вариант А, но представя 

накратко: 

1. Основните рискове 

2. Наръчника и разработената методика 

3. Ролята на родителите в процеса на усвояване на уменията от Наръчника 

Колкото по-конкретно бъде представена ролята на родителите в процеса, толкова по-добре. 

Декларацията за съгласие на родителя детето да участва в работата по наръчника е 

задължителна (Приложение 3). 

Вариант В 

При пълна невъзможност да бъде проведена родителска среща на живо за 

информиране и въвличане на родителите, учителят може да използва писмена комуникация, 

която удовлетворява поне минимално нуждата на родителите да бъдат информирани. Все пак 

би било полезно писмената комуникация да бъде съпътствана с индивидуални разговори с 

родителите. При този вариант част от родителите няма да получат или няма да вникнат в 

дълбочина в съобщението и вероятността голяма част от тях да се включат активно като 

партньори е по-малка. Въпреки това, учителят следва да направи това усилие, за да гарантира 

поне минимума информираност на родителите. Декларацията за съгласие на родителя детето 

да участва в работата по наръчника остава задължителна (Приложение 3). 
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Раздел I: Социални умения в 

дигиталната епоха 
Развиването на дигитално-медийната грамотност на 

децата може да започне с всяка една от областите на 
компетентност, но най-полезно е това да стане със 
социалните аспекти на рамката. От една страна, класът е 
социална среда и уменията за ефективна комуникация и 
сътрудничество с околните биха били полезни както онлайн, 
така и офлайн. От друга страна, по данни от националното 
представително изследване „Децата на България онлайн“, 
българските деца имат спешна нужда от помощ за 

развиване на тези умения. Над 70% от учениците между 3 и 5 клас вече имат профил в 
социалните мрежи, като голяма част от профилите им не са защитени от достъп от непознати. 
Тормозът между тях се е покачил значително между 2010 и 2016 г. както онлайн, така и на живо. 
Същевременно по-малко от 1/5 от децата между 9 и 17 г. използват интернет за екипна работа 
в училище, а само 15% от тях общуват с учителите си в интернет редовно. 

Фигура 2 показва взаимовръзката между дигитално-медийните компетентности, които 
децата развиват чрез раздел I (в червено). Конкретни учебни цели бяха извлечени от елементи 
на тези компетентности, а именно:   разпознаване, анализ и управление на емоциите, 
използване на стратегии за работа в екип, създаване на групов продукт, предлагане на 
стъпки при контакт с непознати онлайн и на живо. За развиване на тези умения се използват 
произведението „Майчина сълза“ от Ангел Каралийчев, както и фрагменти от „През води и гори“ 
на Емилиян Станев и от „Малкият принц“ на  Антоан дьо Сент-Екзюпери от учебното 
съдържание по БЕЛ за 3 клас.  

 
Фигура 2 Социални умения в дигиталната епоха 
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Урок 1: Тъжно начало, щастлив край 
 

Цел на урока: Учениците правят връзка между емоции и преживявания чрез герои от 
литературно произведение.  

Връзка с учебното съдържание 

Предмет Тема по учебна 
програма1 

Компетентност по учебна 
програма 

Дигитално-медийни 
компетентности  

Български 
език и 
литература 

Литературни и 
фолклорни 
текстове 

 

Участва в обсъждането на 
фрагменти от литературното 
произведение. 

Проследява 
взаимоотношенията между 
героите в изучавано 
произведение. 

 

Комуникация и 
сътрудничество 

 
Среда / материали: бяла дъска, флипчарт, маркери, листа или тетрадки 

Нови понятия: различни видове емоции  

Предварителна подготовка: Запознаване на учениците с разказа „Майчина сълза“ на Ангел 
Каралийчев (може в предишен час, по време на извънкласно четене, по време на занимания по 
интереси, или у дома). Учителят предварително дава задачи на три деца, които да разиграят 
кратки сценки от приказката, влизайки в ролите съответно на малкото лястовиче, майчината 
сълза и котаракът. Сценките не трябва да са по-дълги от 2-3 минути - важното е героят ясно да 
изразява конкретна емоция. 

Ход на урока :  

Въвеждаща дейност (мозъчна атака): 3 мин. 

Учител Ученици 

Въвежда темата: Моли децата да 
кажат думи, с които могат да опишат различни 
емоции и ги записва на дъската.  
Записва думите на флипчарт/бялата дъска. 

Обобщава, че вече знаем много думи, 
с които да изразяваме емоциите си и когато ги 
използваме, другите ще ни разбират по-добре 
и ние ще разбираме по-добре другите. Едно от 
най-важните умения за всеки човек е умението 
да разпознава както своите собствени емоции, 
така и тези на другите. Нашите думи и действия 

Учениците казват различни думи, с които се 
изразяват различни чувства, без да повтарят 
казаните думи досега. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Темите и компетентностите по учебна програма в таблиците за всеки урочен план са взети от учебните 
програми на съответните предмети за 2018/2019 г. 
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предизвикват определени емоции и сред 
хората около нас – те се радват, страхуват, 
изненадват, успокояват, сърдят или натъжават. 
Затова е много важно да умеем да 
различаваме своите собствени чувства и тези 
на другите хора. 

 

Основна дейност I (Анализ на емоции в група): 20 мин. 

Учител Ученици 

Чрез насочващи въпроси припомня героите и 
хода на разказа „Майчина сълза“ на Ангел 
Каралийчев. 

 
Дава възможност на предварително 
подготвилите се деца да разиграят съответните 
сценки в рамките на 2-3 минути.  
 
Дава инструкции на другите деца от класа. 

 

В края на сценката пита „актьорите“ как са се 
почувствали в конкретната роля.  
 
Разделя класа на групи по 4-5 деца (учителят 
решава как да разпредели групите, като това е 
много важно, тъй като това е първата групова 
дейност на децата в наръчника – виж 
Допълнителна дейност).  

 
Записва следните въпроси на дъската, на които 
групите трябва да отговорят писмено в 
тетрадка с цел извличане чувствата на героите 
и причините за тях, като напомня, че става 
дума само за ролите, а не за самите деца, 
които са ги изиграли. 

1. Как се е почувствало малкото 
лястовиче, слушайки разказа на 
майчината сълза? Защо? 

2. Какви са неговите чувства, след като  е 
погълнало сълзата? Защо? 

3. Как се чувства майката? Защо? 
4. Как се чувства черният котарак? Защо? 

 
Записва героите, емоциите, които изпитват и 
причините за тях до въпросите 

Припомнят героите и хода на приказката с 
вдигане на ръка. 

 
 
Трима ученици (малкото лястовиче, 
майчината сълза и котаракът) разиграват 
сценка от разказа.  

 
Останалите деца от класа следят 
внимателно тяхното изпълнение и записват 
на лист кои са героите и какви емоции 
преживяват те.  

 

 

 

 
 
 
 
В рамките на 10-ина минути групите 
отговарят на въпросите, след което 
доброволци от групите идентифицират 
емоциите, които изпитват героите и дават 
различни предположения защо героите се 
чувстват по този начин. Представят своите 
аргументи пред останалите групи. Правят 
ясна връзка между преживяванията на 
героите и емоциите, които изпитват. 

 

 
 
 
 
Записват героите, емоциите, които изпитват 
те и причините за тях в тетрадките. 

Основна дейност II (създаване на кратък текст в група): 12 мин. 

Учител Ученици 

Дава инструкции.  

 

Всяка група си избира по един от героите 
(малкото лястовиче, майката, или 
котарака)  и предлага щастлив край за 
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съответния герой, като описва в рамките на 
3-5 изречения какво се случва с героя 
следващата година. 

 

Заключителна дейност (представяне): 5 мин. 

Учител Ученици 

Разпитва различните групи какво е станало/се 
е случило с всеки един от героите следващата 
година. Акцентира върху емоциите на героите 
-> щастливи ли са сега? Каква е причината за 
щастието им? 

Представители на различните групи 
отговарят накратко какво е станало с героя, 
така че всяка група да има възможност за 
изява.  

 

 
Допълнителна дейност за развиване на умения за работа в екип 
 

По време на този урок класът за пръв път преминава през групова работа като част от 
развиването на дигитално-медийната си грамотност чрез тази методика. Ако не са работили в 
групи редовно преди това, доста вероятно е работата им да не е била ефективна, едни да са 
работили, а други не, или дори да се е стигнало до конфликти. Няма страшно – това е съвсем 
естествено и е страхотна възможност за развитието им!  

 
За да се възползвате максимално от тази възможност обаче трябва да обсъдите 

преживяното с тях след приключване на часа и да изведете поуки. Един възможен подход за 
тази цел е рефлексията. Рефлексиите са изключително ефективен начин за това децата сами 
да осмислят пропуски в уменията си и да се фокусират върху конкретни цели за бъдещото си 
развитие. Рефлексиите върху другите умения са интегрирани в урочните планове занапред, но 
тъй като този урок развива емоционална компетентност, не остава време за обсъждане и на 
работата в екип. В таблицата отдолу има примерно разписана рефлексия за работа в екип, която 
би била изключително полезна за следващите занятия от този наръчник, а и за груповата 
динамика на класа като цяло. Рефлексията може да бъде проведена по време на часовете по 
интереси, часа на класа, или дори да бъде интегрирана в някои от другите предмети – важното 
е да се проведе скоро след някоя от груповите дейности на Раздел I от наръчника. 
 

Допълнителна дейност (рефлексия): 20 мин. 

Учител Ученици 

Подрежда децата според групите от предишната 
дейност и пита всяка група една по една за силните и 
слабите страни на груповата им работа, като чрез 
насочващи въпроси извежда ефективни стратегии за 
работа в екип от говорителите/представителите на 
всяка група. 
 
Озаглавява празен лист от флипчарт „Ефективни 
стратегии за работа в екип“, изброява стратегиите, 
откача го и го залепва на стената. Нека остане видим 
по време на следващите занятия по наръчника. 

Разсъждават върху груповата си 
работа и извеждат ефективни 
стратегии за работа в екип. 
Например: 1) разпределяне на 
роли, 2) аргументиране на 
позиции, 3) гласуване и 4) следене 
на времето (може и други). 
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Урок 2: Когато се чувствам зле, има какво да предприема 
 
Цел на урока:  Учениците създават стратегии за преодоляване на негативни емоции. 

 Връзка с учебното съдържание 

Предмет Тема по учебна 
програма 

Компетентност по учебна 
програма 

Дигитално-медийни 
компетентности  

Български 
език и 
литература 

Литературни и 
фолклорни 
текстове 

 

Участва в обсъждането на 
фрагменти от литературното 
произведение. 

Проследява 
взаимоотношенията между 
героите в изучавано 
произведение. 

 

Комуникация и 
сътрудничество, 
Създаване на 
съдържание 

 
Среда / материали: бяла дъска, маркери, бели листа, химикали, казуси (Приложение 4) 

Ход на урока 

 

Въвеждаща дейност (припомняне): 3 мин. 

Учител Ученици 

Чрез насочващи въпроси припомня 
чувствата на героите от миналия час.  

1. Малкото лястовиче е тъжно, 
защото…. 

2. Майчината сълза/майката 
лястовичка е разтревожена, 
защото… 

3. Котаракът е ядосан, защото…..  

Учителят прави извода, че има емоции, 
които са много приятни, но има и такива, 
които са трудно поносими за всички нас. 
Например на никого не  е приятно да бъде 
тъжен или ядосан, но тези емоции са ни 
полезни по някакъв начин (например: 
страхът ни кара да сме предпазливи, 
тъгата ни помага да разберем как може да 
се чувства другият, отвращението ни 
помага да се пазим от зарази и по този 
начин да сме здрави). 
 
 
 

 

Чрез насочващите въпроси от дискусията се 
очаква учениците да си припомнят различните 
емоции, които изпитват героите и причините 
за тях от разказа „Майчина сълза“.  
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Основна дейност I (групова работа по казуси): 27 мин. 

Учител Ученици 

След като разбрахме, че тези емоции може 
и да са полезни, нека сега заедно 
помислим какво може да ни помогне в 
една тъжна ситуация или една ситуация, 
която ни кара да сме ядосани. 

 
Разпределя децата според групите от 
миналия час. Раздава на всяка от групите 
по един разпечатан казус от Приложение 4, 
така че всяка група да отговаря на 
въпросите само за един герой. Дава 
инструкции. Ако вече е проведена 
рефлексия за работата в екип, напомня 
ефективните стратегии, изведени от класа, 
посочвайки флипчарта. 

 

 

 
След като групите приключат работа, дава 
възможност да представят отговорите си. 
За да поддържа темпото и за да стигне 
времето, задава по един въпрос на група 
поред за всеки герой. Пита група 1 за 
въпрос 1, после моли следващите групи да 
допълват една по една и така до пълното 
отговаряне на въпросите. Повтаря и за 
трите героя и записва начините за справяне 
с тъгата, предложени от децата (добре е на 
дъската да има записани поне 10-ина 
начина в края на упражнението). 

 

 

 

 

 

 

Следват инструкциите: Всяка група има 15 
минути да отговори на въпросите към казусите, 
като на последния въпрос трябва да напише  по 
3 предложения, с които да помогнат на 
малкото лястовиче да преодолее тъгата си, на 
майката-лястовичка да преодолее 
тревожността си, а котаракът да се справи с 
раздразнителността/агресията си. 

 

 

Представители на всяка група отговарят на 
въпросите на учителя според написаното по 
време на груповата работа. 

Заключителна дейност: 10 мин. 

Учител Ученици 

Учителят рисува цвете на 
дъската, а в центъра на 
цветето записва негативна 

емоция (напр. тъжен). След 
това, избира си един от 

начините за справяне с емоции, 
предложени от децата по време на 
предишното упражнение. “И аз, като 
Черния котарак ще правя това, когато 
съм тъжен/на” 

 
Дава инструкции до края на часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всеки ученик индивидуално рисува цветето в 
тетрадката си, избира си негативна емоция 
(може същата или друга) и записва по 1 начин 
за справяне с нея от дъската и по един нов 
начин, които би използвал/а, когато отново се 
почувства така.  

 



 

 

22 
 

 

Урок 3: Малкият принц получава покана за приятелство 
 
Цел на урока:  Учениците извеждат правила за комуникация с познати и непознати в онлайн и 
офлайн пространството чрез анализ на герои от приказка. 

Връзка с учебното съдържание 

Предмет Тема по учебна 
програма 

Компетентност по учебна 
програма 

Дигитално-медийни 
компетентности  

Български 
език и 
литература 

Литературни и 
фолклорни 
текстове 

 

Проследява 
взаимоотношенията между 
героите в изучавано 
произведение. 

Съпоставя постъпките на 
героите и нравствените им 
качества. 

Безопасност, 
Комуникация и 
сътрудничество 

 
Среда / материали: снимки на Малкия принц и приятели (Приложение 5); разпечатани 7-8 
копия на фрагменти от „През води и гори“ на Емилиян Станев (Приложение 6); мултимедия; 7-
8 разпечатки на работните листове (Приложение 7); флипчарт  

Предварителна подготовка: Запознаване на учениците с произведенията „През води и гори“ на 
Емилиян Станев и „Малкият принц“ на  Антоан дьо Сент-Екзюпери (може в предишен час, по 
време на извънкласно четене, по време на занимания по интереси, или у дома).  

Ход на урока 

 

Въвеждаща дейност (припомняне): 5 мин. 

Учител Ученици 

 Ученици, погледнете тази снимка (учителят 
проектира снимката с помощта на мултимедия, или 
я показва разпечатана - Приложение 5).  

Кой е този герой? Вече сме изучавали 
произведението, в което той е централен 
персонаж. Какво се случваше с него? Какво искаше 
той? 

 Хайде сега, представете си, че Малкият принц се е 
уморил да прескача от планета на планета, за да 
търси приятели и за да му е по-лесно, е решил да 
си прекара интернет връзка и да си направи 
профил във „Фейсбук“ (тук ако някои учители не 
желаят да реферират към „Фейсбук“, може да 
използват вариант за Инстаграм или създаване на 
свят в „Minecraft”).  

 

 

 

Учениците припомнят знанията си за 
„Малкия принц“ на А. Екзюпери.   
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Вие сте Малкият принц и получавате във Фейсбук 
предложения за приятелство от следните герои 
(учителят проектира снимките или показва 
разпечатки на тримата герои от „През води и гори“ 
на Емилиян Станев - Приложение 5). 

Въпроси за дискусия:   

 Кой от тримата герои мислите, че би станал 
добър приятел на Малкия принц?  

 С кого от тримата той би си допаднал? 
Защо?  

 За какво трябва да помисли добре Малкият 
принц, преди да приеме покана за 
приятелство от непознат в интернет?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учениците участват активно в 
дискусията и правят обосновани 
предположения относно това за какво 
да помислим, преди да приемем 
покана от непознат в интернет:  

 Познавам ли този човек на 
живо?  

 Защо иска да си общува с мен ?  
 Какви са рисковете за мен, ако 

приема предложението му за 
приятелство ?   

Основна дейност (групова работа по казус): 25 мин. 

Учител Ученици 

Разделя учениците на групи по тройки, като може 
да ги разпредели, както пожелае. Един бърз метод 
е чрез броене от 1 до 3 (3-те деца, които са 
получили номер 1, са в първа група; 3-те деца, 
получили номер 2, са 2-ра група и т.н.)   

  
 Работа по тройки:  
Раздава приложения 6. и 7. на групите. “Ученици, 
представете си, че сте съветници на Малкия принц 
и трябва да му помогнете да избере с кого от 
тримата – Повлекана, Бързоходко и Червената уста 
да се сприятели. За целта трябва да се сдобиете с 
малко информация за тях, за да можете да му 
дадете добър съвет.” 

Дава инструкции.  

Ако вече се е провела рефлексията за работа в 
екип, припомня стратегиите и дава индивидуални 
насоки по време на работата, ако се налага. 

 

 

 

Учениците се разделят по групи бързо 
и лесно и са готови да работят с 
всекиго.  

 

 

 

 

 

 

Следват инструкциите: Всяка група от 
трима съветници има 20 мин., за да си 
припомни двете части от приказката 
(Приложение 3) и да попълни 
таблицата (Приложение 4). 

Заключителна дейност (дискусия): 10 мин.  

Учител Ученици 

Чрез насочващи въпроси открива дискусия за 
обсъждане на написаното от децата в таблицата.  

Въпроси, които могат да се зададат от учителя, 
като е важно да се включат всички групи (може да 
редува групите след всеки въпрос):  

 

 

 

 

Учениците достигат до следните 
изводи:  



 

 

24 
 

 Какво бихте посъветвали Малкия принц – с 
кого да се сприятели ?  

 Защо решихте да го посъветвате да се 
довери на _______ (избрания от групата 
герой)? Какви изводи си направихте за 
неговия характер и поведение?  

 Какво би станало, ако Червената уста 
си  направи профил със снимка на 
Бързоходко или Повлекана?  

 Как можем да проверим дали снимката на 
непознат в интернет е наистина негова? 

 Какво правим, ако непознат ни поиска 
покана за приятелство в интернет? 

 Защо Повлекана и Бързоходко пострадаха 
в приказката? Как може да пострада 
Малкият принц, ако не внимава с кого се 
сприятелява в интернет? 

 Какво правим, ако някой ни притеснява в 
социалната мрежа? Към кого можем да се 
обърнем? 

Докато децата отговарят, обобщава изводите на 
децата за приятелства в интернет и ги записва на 
дъската, като добавя телефона на консултантската 
линия на Центъра за безопасен интернет (124 123), 
както и сайта (www.safenet.bg). В допълнение, 
припомня 112 при тормоз от възрастен на живо. 

 Мога да стана приятел с някого, 
след като преценя как се държи 
и какви черти на характера 
притежава. 

 В интернет е малко по-трудно 
да преценя кой кой е и е хубаво 
да съм предпазлив/а, защото 
всеки може да се представя за 
някой друг.  

 Можем да проверим снимката  
в търсачка – Гугъл 
изображения. 

 Мога да пострадам, ако се 
сприятеля с някого, който е 
недобронамерен към мен - 
както в интернет, така и на 
живо.  

 Мога да докладвам / блокирам 
хора, които ме притесняват в 
интернет. 

Записват обобщените изводи на 
учителя в тетрадките. 

 

Домашна работа с родители: Децата показват тетрадките с изводите за приятелства в 
интернет и заедно с родителите извеждат правила, които детето да спазва. Примерни правила 
за приятелства в интернет: 
 
1. Приемаме покана за приятелство в интернет само от човек, когото сме сигурни, че познаваме.  

2. При всяка нова покана за приятелство, проверяваме името и снимката в търсачка. 

3. Ако някой ни притеснява твърде много онлайн, блокираме го и докладваме в социалната 
мрежа. Можем да се обадим на тел. 124 123 или да подадем сигнал на Центъра за безопасен 
интернет.  

4. Ако ни притесняват на живо, веднага следва да потърсим помощ от възрастен или да се 
обадим на тел. 112.  

 

http://www.safenet.bg/
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Раздел II: Критично мислене в 

дигиталната епоха 
Критичното мислене е една от ключовите 

компетентности, които се изтъкват, когато стане 
дума за дигитална и/или медийна грамотност. Това 
е напълно резонно, имайки предвид ролята на 
информацията в дигиталната епоха и съответно 
важността на критичния анализ и оценка на 
информацията. За съжаление данните на 
националното представително изследване „Децата 
на България онлайн“ не показват високо ниво на 

критично мислене у българските деца. Въпреки че те са заливани от постоянен информационен 
поток, около половината от тях не могат да преценят дали това, което четат в интернет, е истина, 
или не. По-малко от една трета от българските деца редовно получават училищни задания, 
изискващи оценка и синтез на информация от интернет, а около една четвърт никога не са 
получавали подобна възможност.   

Фигура 3 показва взаимовръзката между дигитално-медийните компетентности, които 
децата развиват чрез раздел II (в червено). Конкретни учебни цели бяха извлечени от 
елементите на тези компетентности, а именно: анализиране на различни гледни точки, 
търсене, анализ, синтез и оценка на информация, различаване между данни, които може и 
които не трябва да се споделят онлайн, създаване на дигитално съдържание от два или 
повече източника. За развиване на тези умения се използва учебно съдържание от Човекът и 
природата (жизнени процеси и естествена среда на животни), Компютърно моделиране 
(дигитална идентичност) и Човекът и обществото (природни и културни паметници на 
България) за 3 клас. 

Фигура 3 Критично мислене в дигиталната епоха 
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Урок 4: Гледната точка на Червената уста 
Цел на урока: Преразказват приказка от гледната точка на злодея. 

 
Връзка с учебното съдържание 

Предмет Тема по 
учебна 

програма 

Компетентност по 
учебна програма 

Дигитално-медийни 
компетентности  

Български език 
и Литература 

Литературни и  
фолклорни 
текстове 

 

 

 

Създаване на 
текстове 

 

Съпоставя постъпките на 
героите и нравствените им 
качества 

Разграничава епитета от 
прилагателното име 

Прави подробен писмен 
преразказ на кратък 
художествен 
повествователен текст. 

Информационна 
грамотност, Комуникация и 
сътрудничество 

 
Нови понятия: гледна точка, епитети 

Среда / материали: Класна стая с бяла дъска, маркери, разпечатани копия на фрагменти от 
„През води и гори“ на Емилиян Станев за всеки ученик (Приложение 6 - ако ги имат в читанка, 
още по-добре), разпечатани картинки на героите (Приложение 5), мултимедия. 

Ход на урока 

 

Въвеждаща дейност (мозъчна атака): 5 мин. 

Учител Ученици 

Раздава разпечатаните копия на фрагменти от 
„През води и гори“ (Приложение 6 или 
читанки), така че всеки ученик да има 
произведението пред себе си. 

 
Чрез насочващи въпроси набързо припомня на 
децата преживяното от Тема 3 и разказа за 
Бързоходко, Повлекана и Червената уста: 

 
 Какво правихме миналия час? 
 Какво се случваше в приказката? 
 Кои бяха героите? 

 
Разделя дъската на три части и поставя 
картинките на Бързоходко, Повлекана и 
Червената уста (може да са разпечатани или 
прожектирани чрез мултимедия). Дава 
инструкции за кратка мозъчна атака. 
След изтичане на 2-те минути, разпитва 
доброволци за по 1-2 думи на герой и записва 

 
 
 

 

 
Доброволци припомнят накратко 
случилото се в приказката и тримата герои. 

 

 

Следват инструкциите: В рамките на 2 
минути описват в тетрадките с 1-3 думи 
всеки един от героите:  например: 
Бързоходко е: “смел, бърз, добър приятел” 
Повлекана е : “бавна, добър приятел”; 
Червената уста е “лоша, сърдита и 
ядосана”. 
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в съответните графи поне по 3 думи за герой. 
Ако децата са използвали предимно епитети, 
сега е моментът “епитет” да се въведе като 
ново понятие и да се обясни разликата между 
епитет и прилагателно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основна дейност I (дискусия): 10 мин. 

Учител Ученици 

Фокусира вниманието на класа към графата с 
епитети, описващи Червената уста, които 
вероятно са негативни. Стартира дискусия с 
цел извличане на гледната точка на героя от 
децата: 

 Защо избрахте тези думи (епитети)? 

 
 Защо Червената уста напада 

Бързоходко и Повлекана? 

 
Ако децата не успеят сами да достигнат до 
желаните отговори, използва помощни 
въпроси: 
 Защо може Червената уста да е сърдита в 

началото на приказката? 
 Защо Червената уста се е разсърдила на 

Бързоходко и Повлекана? 
 Вие как бихте се почувствали ако някой 

влезе в дома ви неканен и иска да остане 
да живее там? 

 Спомняте ли си как се чувстваше Черният 
котарак от “Майчина сълза”, когато беше 
гладен? 

 
Записва чувствата и причините за поведението 
на Червената уста на дъската. Обяснява, че това 
е гледната точка на героя и дефинира 
понятието, ако е ново.  

 

 

 

 

Доброволци отговарят - защото е 
нападнала Бързоходко и Повлекана. 

 

 

Желани отговори: 
 Защото е гладна. 
 Защото се чувства зле. 
 Защото е самотна. 
 Защото има натрапници в дома ѝ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записват чувствата и причините за 
поведението на Червената уста в 
тетрадките. 

Основна дейност II (създаване на писмен текст - преразказ): 25 мин. 

Учител Ученици 

Два инструкции, които най-добре да се 
напишат на дъската.  
Обикаля и помага индивидуално на децата при 
затруднения.  
Относно алтернативния край, подсеща чрез 
насочващи въпроси, ако се наложи: 

 Може ли да поговори с тях? 

 Преди това как може да се успокои?  

Следват инструкциите: 
В рамките на 10-12 изречения в 2-3 абзаца 
(или колкото прецени учителят) 
индивидуално преразказват “Втора част: 
Червената уста” от “През води и реки” на 
Емилиян Станев, като текстът трябва да 
включва следните допълнителни елементи: 
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 Какво може да им каже / да ги попита? 

Подсеща децата, че могат да използват 
написаното в тетрадките от предишната 
дейност, за да се подсещат. 
 
 
 
 

Благодари на учениците, събира работите им и 
ги оценява според критериалната матрица за 
анализ и управление на емоции (*виж 
приложения инструмент за измерване към 
тестовия вариант на наръчника). 

 Описание как се чувства Червената 
уста преди и след като среща 
другите герои. 

 Поне две причини за чувствата ѝ 
преди и след като среща другите 
герои. 

 Алтернативен край на приказката, в 
който Червената уста се справя с 
емоциите си, без да атакува 
Бързоходко и Повлекана. 
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Урок 5: Онлайн зоолози I 
Цели на урока: Учениците използват поне 3 стратегии за търсене на информация в интернет за 
естествената среда и жизнените процеси на животно по избор. 

Връзка с учебното съдържание 

Предмет Тема по учебна 
програма 

Компетентност по учебна 
програма 

Дигитално-медийни 
компетентности  

Човекът и 
природата 

Организмите и 
тяхната среда на 
живот 

Разграничава живите 
организми от неживите тела по 
жизнените процеси хранене, 
растеж и размножаване. 

Информационна 
грамотност, 
Комуникация и 
сътрудничество 

 
“Онлайн зоолози” съдържа две части по 40 минути, като първата трябва да се проведе в 

компютърен кабинет. Темата е създадена така, че да покрие учебното съдържание, свързано с 
видовете естествена среда и жизнени процеси на животните. “Онлайн зоолози” създава 
възможност за учене чрез преживяване, тъй като през първата част децата се сблъскват с 
понятията (птици, влечуги, бозайници, хранене, движение, размножаване и т.н.) в интернет 
без подготовка, а през втората част ги систематизират и групират с помощ от учителя. 

 
Среда / материали: Компютърен кабинет с достъп до интернет (по един компютър на 2-3 деца), 
бяла дъска, флипчарт, маркери, разпечатани копия на Приложения 8 и 9 (по едно копие на 2-3 
деца) 

Нови понятия: Търсачка, ключова дума, източник, стратегия, естествена среда, жизнени 
процеси, хранене, движение, размножаване 

Ход на урока 

 

Въвеждаща дейност (мозъчна атака): 7 мин. 

Учител Ученици 

Въвежда темата, като обяснява, че днес 
децата ще се превърнат в зоолози и ще 
изследват средата и жизнените процеси на 
любими животни.  

 
Стартира мозъчна атака с цел извличане на 
4-5 ефективни стратегии за търсене на 
информация в интернет. Примерни въпроси:  
„Какво правите, когато искате да намерите 
информация в интернет?“ 
„Пишем ли нещо някъде? Къде? Дайте 
примери за търсачки. Какво пишем? Цели 
изречения? Думи? Как можем да наречем 
такива „важни“ думи?“ 
„Да кажем, че искаме да разберем с какво се 
хранят пингвините. Дайте примери за 
(ключови) думи, които да използваме при 
търсене.“ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Чрез насочващите въпроси от мозъчната 
атака се очаква учениците да достигнат до 
следните (или подобни) стратегии: 

1. Използване на търсачка 
2. Търсене с ключови думи 
3. Проверка в повече от един източник 
4. Използване на онлайн енциклопедии 
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„Достатъчно ли е да проверим на едно място 
(източник)? Защо? Колко източника са 
достатъчни? Какви? Къде обикновено търсим 
информация за природата? В какви книги?“ 

 
Записва стратегиите на флипчарт. 

 

 

 

 

 

Записват стратегиите в тетрадките. 

Основна дейност (търсене на онлайн информация в групи): 18 мин. 

Учител Ученици 

Разделя класа на групи по 2-3-ма, така че да 
има компютър за всяка група. Раздава по 
едно копие на разпечатано Приложение 8 на 
група. 

 
Разпределя по едно животно на група. 
Учителят решава как – може да е по избор на 
децата, може да е на случаен принцип – 
важното е да има животни от разнообразни 
естествени среди и с разнообразни жизнени 
процеси. Приложение 9 съдържа примери на 
животни за всички видове естествена среда / 
жизнени процеси, като учителят може да 
разпечата и изреже картинките 
предварително, така че децата да ги залепят 
на разпечатаните копия на Приложение 8. 

 
Дава пример с един въпрос от приложение 
4 за животно, което не е избрано от групите: 
напр. „Къде живее пингвинът?“ Преминава 
през процеса на търсене с децата, като 
извлича стъпките чрез дискусия.  
Примерни въпроси: „Какво правим първо? 
След като влезем в търсачка, какви ключови 
думи може да използваме? Опитайте вие… 
Какво открихте? Какви източници 
използвахте? Някой използва ли онлайн 
енциклопедия?“ 
Дава инструкции за работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Преди стартиране на груповата работа, 
децата  търсят информация в интернет 
според дадения пример от учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Следват инструкциите: 

 Отговарят на въпросите от 
Приложение 8, като използват повече 
от една от стратегиите за търсене, 
написани на дъската. 

 Записват отговора  във формата на 
изречение. 

 Записват използваните стратегии за 
търсене в определеното поле от 
приложение 8. 

 Изписват уебсайтовете, откъдето са 
взели информацията в поле 
“Източници” от Приложение 8 
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Заключителна дейност (рефлексия): 15 мин. 

Учител Ученици 

Разпитва групите какви стратегии са 
използвали и провежда дискусия за 
преживяванията на децата при използване 
на всяка от стратегиите: 

1. Търсачка (най-бърза дискусия) – „Кои 
търсачки са използвахте?“. 

 

 

 

2. Ключови думи (най-дълга дискусия) – 
„Какви ключови думи използвахте? 
Използвахте ли различни ключови думи за 
различните въпроси? Дайте примери. Какво 
най-много ви затрудни?“ Добре е да бъдат 
разгледани примери на поне 2 от групите, 
като особено полезно би било да са 
използвали стратегията по различен начин 
(напр. група 1 просто е написала „лъв“,  а 
група 2 е използвала няколко ключови думи 
за различните въпроси – „лисица, хранене“; 
„лисица, движение“ и т.н.). След споделяне 
на примерите учителят може да предложи 
други ключови думи (напр. „лъв, хранене, 
животно), така че да се видят различните 
резултати при търсене.  
3. Източници / Енциклопедия 
(обсъждането на стратегии 3 и 4 може да се 
проведе едновременно) – „Какви източници 
намерихте? Кои други групи използваха този 
източник? Успяхте ли да намерите онлайн 
енциклопедии? Имаше ли разлика между 
източниците? Имаше ли противоречие в 
източниците?“ Ако децата са използвали 
неподходящ източник, това е добра 
възможност да се обсъди, че някои 
източници са подходящи за конкретното 
търсене (и по принцип), а други не, като това 
зависи и от използваните ключови думи.  

 
За финал учителят пита децата дали са 
научили / измислили нови стратегии за 
търсене по време на работата. Ако има 
такива, добавя ги към флипчарта. 

 
Създава очакване у децата за следващата 
седмица, когато групите ще споделят 
отговорите на въпросите и ще 

След вдигане на ръка представители на 
групите отговарят на въпроси за всяка от 
използваните стратегии: 

 
1. Вероятно масово ще отговорят 

“Google” – ако са използвали и други 
търсачки, това може да е полезно при 
дискусията на различните източници. 

 

2. Споделят ключовите думи, които са 
използвали и преживяванията си. Всички 
групи изпробват ключовите думи, 
предложени от учителя, и сравняват 
резултатите от търсенето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Очаквани източници: Уикипедия, 
miau.bg, baubau.bg (енциклопедии); 
хороскопи (при търсене на „лъв, хранене“) и 
други неподходящи източници. Може децата 
да отворят някои от източниците, които са 
излезли от използваните ключови думи в 
предишната част на дискусията и да ги 
използват по време на обсъждането. 

 

 

 

 

 
Предлагат допълнителни стратегии за 
търсене на информация в интернет. 
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систематизират откритията си като истински 
зоолози. Прибира флипчарта и попълнените 
разпечатки на Приложение 8, които ще са 
необходими за част втора на „Онлайн 
зоолози“. 

 
Домашна работа с родители: Децата получават задача да покажат на своите родители как 
търсят информация в интернет. За целта детето пита родителя за нещо, което иска да научи в 
интернет и стъпка по стъпка му/ѝ показва стратегиите за търсене на информация. Заедно 
записват резултатите от търсенето по модел на Приложение 8 в тетрадката за домашна работа 
или на лист. 
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Урок 6: Онлайн зоолози II 
Цел на урока: Учениците създават мисловна карта за естествената среда и жизнените процеси 
на животни. 

Връзка с учебното съдържание 

Предмет Тема по учебна 
програма 

Компетентност по учебна 
програма 

Дигитално-медийни 
компетентности  

Човекът и 
природата 

Организмите и 
тяхната среда 
на живот 

Групира животните според 
вида на приеманата храна на 
растителноядни животни, 
месоядни животни (хищници) 
и всеядни животни.  

 
Илюстрира с примери 
разнообразието от растения и 
животни, обитаващи водата и 
сушата.  

Информационна 
грамотност, Комуникация 
и сътрудничество, 
Създаване на съдържание 

 
Среда / материали: Флипчарт със стратегии за търсене на информация и попълнени от децата 
копия на Приложение 3 от “Онлайн зоолози I”, изрязани картинки на животни от приложение 4 
(+картинки на още животни), бели листове (А4), флумастери, енциклопедии, учебници, бяла 
дъска, маркери 

Подготовка: Рисува основната част на Приложение 5 на дъската (животни -> естествена среда, 
начини на хранене, начини на движение, размножаване), а самите видове естествена среда и 
жизнени процеси от Приложение 5 записва в разбъркан вид в колонка отстрани.  

 
Нови понятия: растителноядни, месоядни, всеядни, планини, реки, езера, равнини, морета, 
ходене, движение с подскоци, летене, плуване, плъзгане, раждане, снасяне на яйца 

Ход на урока 

 

Въвеждаща дейност (припомняне): 3 мин. 

Учител Ученици 

Чрез насочващи въпроси, припомня 
дейностите от миналия час: 
“В какво се превърнахме миналата седмица 
(зоолози)? Какво правихме? Какво търсехме? 
Кои животни? Къде? Как? Какви бяха стратегиите 
за търсене? На какви въпроси отговаряхте? Къде 
ги записахте?” 

 
След припомнянето изважда флипчарта със 
стратегиите и го окачва на видно място. 

Чрез насочващите въпроси от дискусията 
се очаква учениците да припомнят 
стратегиите за търсене и въпросите от 
Приложение 3 от предишния час. 

 

Основна дейност I (игра за раздвижване): 10 мин. 

Учител Ученици 

Кани учениците да седнат в групите от миналата 
седмица и им раздава попълнените от тях 
разпечатки на Приложение 3. Сега, като истински 

Сядат в групите от миналата седмица. 
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зоолози, ще споделят откритията си (добре е 
учителят често да се напомня този контекст).  

 
Ръководи игра за раздвижване в рамките на 7-8 
минути, чрез която извлича примери за 
различни групи естествена среда и видове 
жизнени процеси от децата. Играта се играе 
така: 

 Учителят обяснява, че след малко ще 
стават от местата си според откритията си 
за животните в приложение 3, като имат 
една минута за подготовка. 

 „Да станат зоолозите, чиито животни 
живеят в морето…“ – може да избере 
друга естествена среда  (Приложение 5). 
Записва “морето” към нарисуваната 
основна част от Приложение 5, както и 
животните на станалите деца като 
примери. 

 „Да станат зоолозите, чиито животни са 
месоядни…“ – може да избере друг вид 
хранене (Приложение 5). Записва 
“месоядни” към нарисуваната основна 
част от Приложение 5, както и животните 
на станалите деца като примери. 

 „Да станат зоолозите, чиито животни се 
движат чрез летене…“ – може да избере 
друг вид движение (Приложение 5). 
Записва “летене” към нарисуваната 
основна част от Приложение 5, както и 
животните на станалите деца като 
примери. 

 „Да станат зоолозите, чиито животни се 
размножават чрез раждане…“ – може да 
избере друг вид размножаване 
(Приложение 5). Записва “раждане” към 
нарисуваната основна част от 
Приложение 5, както и животните на 
станалите деца като примери. 

 Ако децата се затрудняват при някой нов 
термин, използва животните на децата за 
да ги подсети (“Някоя от групите търси ли 
информация за лъв миналата седмица? 
Какво яде лъвът?...”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участват в играта: 
 В рамките на една минута 

преговарят отговорите си на 
въпросите от Приложение 3. 

 Стават според въпросите на 
учителя и споделят своите 
животни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ако остане време накрая, групите 
споделят интересните факти за 
своите животни, които са 
записали. 

Основна дейност II (попълване на мисловна карта): 22 мин. 

Учител Ученици 

Оставя попълнените разпечатки на Приложение 
3 от групите, учебници, книжни енциклопедии, 
научнопопулярни списания и други офлайн 
източници на подходящи места из стаята.  
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Дава инструкции 

 

 

 

 

 

 

Обикаля и помага на отделни деца при 
затруднения, по възможност чрез насочващи 
въпроси (напр. „Щом къртицата живее в почвата, 
какво прави, за да се движи?“; „Щом 
лястовицата живее в гнезда, каква е естествената 
ѝ среда? Морета? Планини? Равнини?“; “Как 
можем да наречем животно, което яде и месо, и 
растения?“). Ако забележи често срещано 
затруднение, обяснява пред класа. 

 

Следват инструкциите: 

В ролята си на зоолози, децата записват 
видовете естествена среда и жизнени 
процеси под формата на мисловна карта 
в тетрадките си - може и на бели листове 
(Приложение 5). За целта те първо трябва 
да препишат готовата част от мисловната 
карта от дъската и да я довършат, 
добавяйки останалите видове естествена 
среда и жизнени процеси на правилните 
места. В допълнение, децата записват 
примери с животни под всяко поле по 
модела на играта от предишната дейност. 
Може да използват оставените източници 
из стаята за целта, като по избор на 
учителя може да залепят картинки с 
животните на съответни места. 

Заключителна дейност: 5 мин. 

Учител Ученици 

Провежда кратка дискусия за извличане на 
обобщения за животните. 

 
Флипчартът със стратегиите за търсене може да 
остане на видно място в стаята и да се използва 
за другите учебни предмети (ще е необходим 
например за Тема 8: Да рекламираме България). 

Отговарят на въпросите, дават примери и 
достигат до обобщения (напр. в морето 
има хищници и растителноядни, но 
животните се движат по подобен начин).  

 
Допълнителна дейност (по желание) – може да е проект за занимания по интереси, друг урок, 
или домашна работа с родител 

 

Учител Ученици 

Обяснява, че следващата задача на 
зоолозите е да опишат откритията си. За 
тази цел те ще създадат енциклопедия на 
животните!  

 
Разделя класа на 5 групи според различните 
видове естествена среда (виж приложение 
5) и им раздава листове А4 и маркери. 

 
Оставя попълнените разпечатки на 
Приложение 3 от групите, учебници, 
книжни енциклопедии, научнопопулярни 
списания и други офлайн източници на 
подходящи места из стаята. 

 
Дава инструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Следват инструкциите: 

 Всяка група трябва да нарисува (и/или 
залепи картинки) и наименува няколко 



 

 

36 
 

(по избор на учителя) животни според 
вида естествена среда, към която е 
разпределена. 

 За всяко животно трябва да има 
описание на хранене, движение и 
размножаване – за целта се използват 
източниците в стаята. 

 За всяко животно може да се използва 
половината от листове А4. 

Продуктите от груповата работа могат да се съберат в една енциклопедия, която да остане в 
стаята (напр. в „кътчето за зоолози“), където учениците да продължат работа на по-късен 
етап. 
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Урок 7: Можеш ли да пазиш тайна? 
Цел на урока: Учениците правят разлика между информация, която може и която не трябва да 
споделят.  

Връзка с учебното съдържание 

Предмет Тема по учебна 
програма 

Компетентност по учебна 
програма 

Дигитално-
медийни 

компетентности  

Компютърно 
моделиране 

Дигитална и 
физическа 
идентичност  

Знае, че не трябва да предоставя 
лична информация във виртуална и 
реална среда 

Безопасност, 
Информационна 
грамотност, 
Комуникация и 
сътрудничество 

 
"Можеш ли  да пазиш тайна?" е урок в 40 минути, който трябва да се проведе офлайн. 

Темата е създадена така, че да покрие учебното съдържание, свързано с основните правила при 
опазване на лични данни в дигитална среда. 
 
Среда / материали: Класна стая, бяла дъска, флипчарт, маркери, предварително разписан 
флипчарт по модел на Приложение 11, изрязани по 2 копия на 5-те казуса от приложение 12 

Нови понятия: лична информация, потребител, безопасност 

Ход на урока 

Въвеждаща дейност (припомняне): 5 мин. 

Учител Ученици 

Припомня урока за Малкия принц, който решава 
да си направи фейсбук профил. 
 
 
Примерни въпроси: 

 Деца, помните ли какво посъветвахте 
Малкия принц, когато си търсеше 
приятели в интернет?  

 От кого не трябваше да приемаме 
покани? 

 Какво можехме да правим, ако някой ни 
притеснява в интернет? 

 
В края на въвеждащата дейност учителят 
обяснява, че днес децата ще се превърнат в 
пазители на тайни.  

Учениците активират своите знания за 
отличаване на приятели от непознати, 
които днес ще надградят. 
 
Припомнят: 

 Не приемам покани от непознати, 
защото в интернет всеки може да се 
представи за друг. 

 Проверявам име и снимка на всяко 
ново приятелство в търсачка.  

 Ако някой ни притеснява в 
интернет, докладваме и 
блокираме. 

 
 
  

Основна дейност I (анализ в групи и обсъждане): 20 мин. 

Учител Ученици 

„Оказва се, че Малкият принц получил нова 
покана за приятелство, този път със снимката на 
Черния котарак. Това значи ли, че човекът, 
изпратил поканата, е Черният котарак?“ 

 
 
Досещат се, че снимката може да е 
фалшива. 
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„Този път, освен покана, Малкият принц е 
получил и въпроси. Тъй като не можел да пази 
тайна, пак има нужда от съвет – на кои въпроси 
може и на кои не трябва да отговаря?“ 
 
Изважда предварително разписания флипчарт по 
модела на Приложение 11 
 
Разделя класа на групи по 4-5 и дава 
инструкции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
След приключване на груповата работа в рамките 
на 2-3 минути посочва представители на групите 
да кажат в коя графа са отбелязали въпросите, 
като е добре всяка група да отговори за поне един 
въпрос. След всеки отговор, пита другите групи 
дали са съгласни, като трябва да се аргументират. 
На финала отбелязва дали Малкият принц може 
или не трябва да отговаря на въпросите в 
съответните полета на флипчарта (виж 
Приложение 11). 
 
Посочва четирите въпроса, на които класът 
заедно е определил, че Малкият принц не трябва 
да отговаря и пита кое е общото между тях. 
 
Ако не се сетят, дефинира „лични данни / лична 
информация“ като „информация, чрез която 
може да се идентифицира човек“ и записва в 
съответното място във флипчарта (виж 
Приложение 11). 
 
Отново посочва четирите въпроса и извежда 
видове информация от децата: Какво всъщност 
не трябва да споделя Малкият принц? Сещате ли 
се за други видове лична информация? 
 
 
Записва видовете лична информация на 
съответното място във флипчарта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следват инструкциите (в рамките на 10 
мин.): 

● Всички деца разделят страница от 
тетрадките си на две. 

● Озаглавяват двете половини 
съответно „въпроси, на които 
Малкият принц може да отговаря“ 
и „въпроси, на които Малкият 
принц не трябва да отговаря“. 

● Обсъждат и всеки попълва 
въпросите от флипчарта в 
съответните графи.  

Представители на групите отговарят и се 
аргументират. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отговарят 
 
 
 
 
Записват дефиниция на „лична 
информация“ в тетрадките. 
 
 
 
 
Доброволци изброяват видовете лична 
информация: адрес, име на училището, 
телефон, рождена дата, имена на родители 
(и каквото друго предложат, което отговаря 
на дефиницията). 
Записват видовете лична информация в 
тетрадките. 
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Основна дейност ІІ (дискусия): 10  мин. 

Учител Ученици 

Разпитва класа защо е особено опасно да се 
споделя лична информация с хора в интернет.  
 
Казва им, че когато пазят личната си информация, 
стават пазители на важни  тайни, които само 
най-близките им хора  трябва да знаят. 
 
 
Раздава по един от изрязаните казуси от 
Приложение 12 и дава инструкции.  
 
 
 
 

Доброволец споделя, че в  интернет всеки 
може да се представи за някого другиго и 
затова има информация, която не се 
споделя с непознати. Така стават пазители 
на тайни. 
 
 
 
 
Следват инструкциите: за 7-8 минути всяка 
група трябва да отговори писмено в 
рамките на едно изречение какво трябва да 
се направи и защо. 

Заключителна дейност (представяне и изводи): 5 мин. 

Учител Ученици 

Дава възможност групите да дадат своите 
отговори, като във всеки случай става дума за 
лична информация и не се знае дали човекът от 
другата страна е този, за когото се представя. 
Извежда и други важни действия от учениците: 

Представители на групите дават своите 
отговори:  

 Докладват и блокират човека, ако 
не са сигурни дали е той. 

 Споделят с родител или с учител за 
случката. 

 
Домашна работа с родители: Децата получават задача да свалят мобилното приложение на 
Центъра за безопасен интернет от страницата му www.safenet.bg и заедно с родител да 
създадат трудна за разбиване парола и да изкарат поне 80% на викторината, след което да 
запишат имената си в класирането. 
  

http://www.safenet.bg/
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Урок 8: Да рекламираме България I 
Цел на урока: Използват поне 3 стратегии за търсене на информация в интернет 
за  забележителностите на България и културните постижения на нашия народ. 

Връзка с учебното съдържание 

Предмет Тема по учебна 
програма 

Компетентност по 
учебна програма 

Дигитално-медийни 
компетентности  

Човекът и 
обществото 

Природните и 
културни 
забележителности на 
България 

Изброява популярни 
български природни и 
културни 
забележителности. 

Разбира ролята на 
паметниците за 
съхраняване на 
историческата памет. 

Информационна 
грамотност, 
Комуникация и 
сътрудничество 

 

„Да рекламираме България“ е в две части, като в комбинация те могат да се използват 
като обобщение за темата „Природните и културни забележителности на България“ от учебната 
програма. Освен това, може да се направи комбиниран урок с „Технологии и 
предприемачество“, когато се изучава темата „Професии и предприемачество“. Урокът е 
подходящ за 3 и 4 клас. Може схемата на урока да се приложи при изучаването на „Природните 
области“ в 4 клас или за даден регион. Втората част на урока може да се проведе с помощта на 
учител по ИТ, или дори като комбиниран урок с колега.  
 
Начални понятия: Природни забележителности, скални образувания; културни 
забележителности, исторически паметници, археологически паметници, народни обичаи, 

манастир, стратегии за търсене в интернет, създаване на папка, сваляне на снимки и текст от 
интернет 
 
Среда/материали: Компютърен кабинет с достъп до интернет (поне по един компютър на 2-3 
деца), бяла дъска, флипчарт, маркери, разпечатани 7-8 копия на Приложение 13, книги, 
енциклопедии и списания с природни и културни забележителности в България  

 
Ход на урока 
 

Въвеждаща дейност (мозъчна атака): 7 мин. 

Учител Ученици 

Въвежда темата, като обяснява, че през 
следващите два учебни часа по „Човекът и 
обществото“  ще създадем реклама на 
България, предназначена да привлече деца от 
чужбина. 

 
Примерни въпроси: 

 Как ще постигнем целта си? 

 
 
 

 

 
Очаквани отговори: 
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 Как ще я разпространим, за да стигне до 

по-голям брой деца? Да, в интернет, но 

първо трябва да я създадем. 

 Какво трябва да направим? 

 Този час ще се съсредоточим в търсене 

на снимки и информация, а следващия 

час ще направим рекламата. 

Къде ще търсим информация? 

 
Стартира мозъчна атака с цел припомняне на 
ефективни стратегии за търсене на информация 
в интернет от Тема 5.  
Примерни въпроси:  

 Припомнете си какво правихте, когато 

бяхте онлайн зоолози и 

търсихте    информация в интернет за 

животните? 

 Кои стратегии  използвахте? 

 Записва стратегиите на флипчарта. 

 Какви източници използвахте? 

 Ако искаме да потърсим информация 
например за „катерица“, какви ключови думи 
ще използвате? - записват се на дъската. 

 
Разделя класа на групи по 4-5 ученици. 
Представител на  групата изтегля една от темите 
за реклама (написани на листчета) и разпечатка 
на Приложение 13. Темите са:  
1. Пещери 
2. Манастири 
3. Крепости 
4. Съкровища 
5. Народни обичаи 

Ще използваме интернет, книги, 
енциклопедии, списания за търсене и 
сравняване на информация. 
Ще разпространим в интернет. 

 

 

 

 

 

 
Чрез насочващите въпроси от дискусията 
се очаква учениците да достигнат до 
следните (или подобни) стратегии: 

1. Използване на търсачка 
2. Търсене с ключови думи 
3. Проверка в повече от един 

източник и в книги, енциклопедии, 
списания 

4. Използване на онлайн 
енциклопедии 

Записват стратегиите в тетрадките. 

 

ключови думи - катерица, катерица 
хранене, катерица местоживеене, породи 
катерици, начин на живот катерица 

 
 

Всяка група обсъжда и записва в 
тетрадките ключовите думи, които ще 
използва. Учениците си разпределят, 
работата - в интернет и изображение, 
книги,(списания, енциклопедии), кой ще 
следи времето. 

 

Основна дейност (търсене на онлайн информация в групи): 25 мин. 

Учител Ученици 

Дава се свобода на групите да изберат по един 
обект.  

 
Дава примери за обекти, например: 
Божиите очи 
Троянски манастир 
Ловешката крепост 
Вълчитрънско съкровище 
Сурва 
Нестинарство 

 
Дава инструкции за работа: 

Преди стартиране на груповата работа 
учениците  търсят информация в 
интернет по дадения по-горе пример от 
учителя; търсят в предложени от 
него  книги (списания, енциклопедии) 

 

Следват инструкциите. 
Попълват Приложение 13: 

 като използват и записват поне 3 от 
стратегиите за търсене, написани 
на дъската; 



 

 

42 
 

1. Отворете търсачката. 
2. Изпишете ключовата дума, добре е да 

уточните -  в България (темите са ключ) 
3. Разгледайте сайтовете, които ви дават 

нужната информация, запознайте се с 
нея. 

4. Потърсете и подходящи изображения. 
5. Сравнете информацията  

 

 записват отговора  с  изречение; 
 изписват уебсайтовете и книгите, 

откъдето са взели информацията; 

 следят времето. 

 

Заключителна дейност (рефлексия): 8 мин. 

Учител Ученици 

Разпитва групите какви стратегии са използвали 
и провежда дискусия за преживяванията на 
децата при използване на всяка от стратегиите, 
като е изключително важно да се направи 
съпоставка с търсенето на информация по 
време на тема 5 – така се затвърждава умението 
да се търси критично информация в интернет, 
независимо от контекста. 

 
Примерни въпроси: 

 Лесно ли намерихте информацията? По-

лесно ли беше сега, отколкото когато 

търсехте информация за животни? 

 Използвахте ли различни стратегии от 

упражнението с животните? 

 Какви източници намерихте? 

 Успяхте ли да намерите онлайн 

енциклопедии? 

 Попаднахте ли на противоречива 

информация, т.е. различна, в 

източниците, които използвахте? 

 Имаше ли повече противоречива 

информация, отколкото когато търсехте 

информация за животните. 

За финал учителят пита децата дали са 
научили/измислили нови стратегии за търсене 
по време на работата. Ако има такива, добавя 
ги към вече написаните. 
 
Дава оценка на работата на групите. Създава 
очакване у децата за следващата седмица, 
когато групите ще споделят събраната от тях 
информация, снимков материал в Word, 
PowerPoint, Prezi (по преценка на учителя).  
Прибира флипчарта и попълнените разпечатки 
на Приложение 13  
 
 

 
 
 
 
 
Представител на всяка група отговаря на 
въпроси за всяка от използваните 
стратегии: 

1. Вероятно масово ще отговорят 
“Google” – ако са използвали и 
други търсачки, това може да е 
полезно при дискусията за 
различните източници. 

2. Споделят ключовите думи, които 
са използвали и преживяванията 
си.  

3. Очаквани източници: Уикипедия, 
Почивка бг, Пещерите в България, 
Българските манастири, Крепости 
в България, Съкровищата на 
България - Youtube, Български 
туристически портал, Легенди и 
предания, 10 български обичая, 
запазени и до днес;  

4. Четящите от книжно тяло също 
споделят преживяванията си и 
пътя, който са изминали, за да 
стигнат до намерената от тях 
информация. 

 
Предлагат допълнителни стратегии за 
търсене на информация. 
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Урок 9: Да рекламираме България II 
 
Цел на урока: Синтезират информация за забележителностите на България и културните 

постижения на нашия народ от два или повече източника. 
Връзка с учебното съдържание 

Предмет Тема по учебна 
програма 

Компетентност по 
учебна програма 

Дигитално-медийни 
компетентности  

Човекът и 
обществото 

Природните и 
културни 
забележителности на 
България 

Изброява популярни 
български природни и 
културни 
забележителности. 

Разбира ролята на 
паметниците за 
съхраняване на 
историческата памет. 

Информационна 
грамотност, Комуникация 
и сътрудничество, 
Създаване на дигитално 
съдържание 

 
Среда / материали: Компютърен кабинет, флипчарт със стратегии за търсене на информация и 
попълнени от децата формуляри на Приложение 1-5 

Начални понятия: работа в Word, PowerPoint - писане на текст, копиране и качване на 
изображение в документ, презентация 

Ход на урока 

Въвеждаща дейност (припомняне): 3 мин. 

Учител Ученици 

Чрез насочващи въпроси припомня 
дейностите от миналия час: 

 Какво правихме миналия час?  

 Каква  бе нашата цел? 

 Какво търсехме?   

 Къде?  

 Какви стратегии за търсене 

използвахте?  

 
След припомнянето изважда флипчарта със 
стратегиите и го окачва на видно място. 

Чрез насочващите въпроси от дискусията 
се очаква учениците да си припомнят по 
какви теми са търсили информация за 
изпълнение на задачата „Реклама на 
България“, както и стратегиите за търсене 
и въпросите от Приложение 13  от 
миналия час. 

 

 

Основна дейност I (работа в групи и създаване на общ продукт на класа): 30 мин. 

Учител Ученици 

Призовава учениците да седнат в групите от 
миналата седмица и им раздава попълнените 
от тях разпечатки на Приложение 13. Сега, като 
истински служители на отдел „Реклама“, ще 
обединим събраната информация в обща 

Сядат в групите от миналата седмица. 
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реклама. За целта, всяка група да прецизира 
събраната информация, да я сведе до една 
снимка или клип, заедно с текст до 5 изречения.  
При необходимост и по преценка на учителя 
може да се дадат подробни указания за  
запазване на снимка, ако децата не могат 
(десен бутон върху изображението, save as или 
copy и paste в word файла). 
 
 
 

След като групите са приключили (не повече от 
15 минути), обяснява, че следващата задача е 
създаване на един общ продукт. Дава 
инструкции. 

 

 В рамките на 1-2 минути преговарят 
отговорите си на въпросите от 
Приложение 1. 

 В рамките на 13-14 минути всяка 
група преглежда събраната 
информация и снимков материал, 
обсъжда, създава съдържание в 
Word. 

 

 
С помощта на учителя: 

 влизат в PowerPoint; 
 избират заедно фон на 

изображението. 
Последователно: 

 качват снимка или клип; 
 копират създаденото съдържание 

от Word и го поставят под 
изображението. 

 

Заключителна дейност (дискусия): 7 мин. 

Учител Ученици 

На бялата дъска проектира готовия продукт. 
Обсъжда с учениците: 

 Постигната ли е целта? 

 Дайте оценка на другите групи. 

 Кое е добро решение и изпълнение? 

 Имате ли предложения за подобряване 

на работата им? 

 
Дава оценка на цялостната работа на групите. 
Предлагам ви да поканим вашите родители и 
да им покажем какво направихме заедно. 
(изработват се покани в ТП или ИИ) – това е 
важно за заключителната дейност с родители. 
 
Флипчарта със стратегиите за търсене може да 
остане на определено място в стаята и да се 
използва за другите учебни предмети. 
 
 

Всички заедно гледат завършения продукт. 
Дават самооценка на работата си и 
изказват мнения за това как са се справили 
другите групи, правят конструктивни 
предложения. 
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Раздел III: Разрешаване на проблеми в 
дигиталната епоха 

Усъвършенстването на  уменията за боравене с 
информация и взаимодействието с хора върви ръка за 
ръка с умелото разрешаване на проблеми. Данните от 
националното представително изследване „Децата на 
България онлайн“ демонстрират, че българските деца се 
справят добре с технически задачи, но не и с 
концептуални проблеми и проблеми с хора в мрежата и 
извън нея. Това вероятно е така поради добрата им 
интуиция към новите технологии, която им позволява да 

разрешават технически казуси по емпиричен път. Липсата на структурирана помощ от 
възрастни, които да ги насочат как  да рефлектират върху проблемите от ежедневието си, обаче 
им пречи да се справят с по-сложни предизвикателства.     

Фигура 4 показва взаимовръзката между дигитално-медийните компетентности, които 
децата развиват чрез раздел III (в червено). Конкретните учебни цели бяха извлечени от 
елементи на тези компетентности, а именно: идентифициране на проблеми, предлагане на 
потенциални решения, избиране на най-доброто решение, предсказване на резултати от 
решение на проблем и предпазване на здраве и благосъстояние. За развиване на тези умения 
се използва учебно съдържание от „Човекът и природата“, свързано със здравословна стойка 
и с поддържане на устна хигиена. 

Фигура 4 Разрешаване на проблеми в дигиталната епоха 

 
  



 

 

46 
 

Урок 10: Здрав скелет, здраво тяло 
Цел на урока: Учениците идентифицират проблем, свързан с физическото здраве и предлагат 
поне по 2 потенциални решения.  

Връзка с учебното съдържание 

Предмет Тема по учебна 
програма 

Компетентност по учебна 
програма 

Дигитално-медийни 
компетентности 

Човекът и 
природата  

Човекът и 
здравословният 
начин на живот 

  

Изброява хигиенни правила 
за поддържане на правилна 
стойка на тялото. 

Изброява полезни храни и 
начини на хранене, 
спомагащи за растежа на 
тялото и укрепване на 
здравето. 

Разрешаване на 
проблеми, Комуникация и 
сътрудничество, 
Безопасност 

Среда / материали:  изрязани текстове от приложение 14 (по 3 копия), флипчарт, флумастери, 
лепило, ножици. 

Нови понятия: скелет, кости, калций, проблем, решение 

Ход на урока 

 

Въвеждаща дейност (анализ на текст в група): 10 мин. 

Учител Ученици 

Разделя класа на групи от 4-5 и раздава на 
всяка група по един от изрязаните текстове от 
Приложение 14 (за някои групи текстовете ще 
се повтарят. Дава инструкции. 

 

Разпитва групите една по една да прочетат 
своя текст и да дадат своите отговори, като е 
добре всяка група да получи такава 
възможност. На база на отговорите на групите 
извлича трите основни задачи на скелета и ги 
записва на дъската: 

1. Скелетът служи за опора на тялото.  
2. Здравият скелет служи за здраво тяло. 
3. Скелетът помага за движението. 

Тези три задачи се извличат съответно от 
съветите за добра стойка от текст 1; съветите 

 
Следват инструкциите: в рамките на 5-6 
минути прочитат текстовете и отварят на 2 
въпроса в рамките на по 1 изречение: 

 Какво съветва текстът? 
 Защо е важно? 

  
Представители на групите четат своите 
текстове и отговарят на въпросите. 

 

 

Записват основните задачи на скелета в 
тетрадките. 
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за приемане на храни, богати на калций, от 
текст 2; и съветите за спорт от текст 3. 

Основна дейност (разработка на проект в група): 20 мин.  

Учител Ученици 

Обяснява, че през следващите 20 минути 
децата ще използват наученото за скелета и 
ще разрешават проблеми от ежедневието. 
Въвежда понятието “решаване на проблеми”, 
най-добре давайки пример и питайки децата 
за други примери (напр. не успях да изкарам 
6 по математика на контролното -> 
следващият път ще се подготвя по-добре).   

Разпределя следните проблеми по групите с 
деца (може да ги запише на дъската, или на 
листчета, които да раздаде), като се пада по 
един проблем на група (вероятно по две от 
групите ще разглеждат всеки проблем. Дава 
инструкции. 

 Проблем 1 (групи 1 и 2): Тежките 
ученически раници и неудобните 
чинове.  

 Проблем 2 (групи 3 и 4): Децата не 
ядат достатъчно храни, които 
съдържат калций.  

 Проблем 3 (групи 5 и 6): Учениците 
нямат правилна стойка и седеж. 

 

 

 

 

Доброволци дават примери за проблеми и 
решения. 

 

  

Следват инструкциите: Учениците следва да 
направят на проекти  със структура: 
„Проблем =>  решение“, като изпълнят 
следните условия: 

 Защо това е проблем за скелета и до 
какво води (мислете за трите задачи 
на скелета)? 

 Дайте минимум 2 решения на 
проблема. Освободете 
въображението си!  

Може да използват различни материали 
(флипчартове, флумастери, лепило, 
ножици). Учениците могат да направят 
рисунка на плаката с възможни решения, 
могат да направят комикс, диаграма, схема и 
т.н. Те решават какъв да е начинът, важното 
е проектът им да отговаря на тези условия. 

Заключителна дейност (представяне): 10 мин.  

Учител Ученици 

Задава време за представяне за всяка група и 
дава инструкции на останалите: 

Ако остане време, дискутира проблемите и 
решенията, представени от групите, и пита 
класа за най-доброто решение според тях. 

 

Шестте групи представят проектите си пред 
класа в рамките на 1-2 минути.  

 
Децата от групите, които не представят, 
записват в тетрадките си 1) проблема, който 
представя групата; 2) решенията на групата; 
3) огражда най-доброто решение според 
него / нея. 

 
Домашна работа с родители: Заедно с родител прочитат следната статия: 
http://www.segabg.com/article.php?id=877822, след което предлагат решения за проблема, 
използвайки трите стъпки от заключителната дейност. След това заедно прочитат статия с 
решението на МОН и сравняват със своите решения: https://www.manager.bg/blgariya/mon-
vzema-merki-sreshchu-tezhkite-uchenicheski-ranici 
  

http://www.segabg.com/article.php?id=877822
https://www.manager.bg/blgariya/mon-vzema-merki-sreshchu-tezhkite-uchenicheski-ranici
https://www.manager.bg/blgariya/mon-vzema-merki-sreshchu-tezhkite-uchenicheski-ranici
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Урок 11: Изследователи и предсказатели 
 

Цели на урока: Ученикът предсказва резултата от различни навици за поддържане на хигиената 
на устната кухина и на зъбите.  

Връзка с учебното съдържание 

Предмет Тема по учебна 
програма 

Компетентност по 
учебна програма 

Дигитално-медийни 
компетентности 

Човекът и 
природата  

Човекът и 
здравословният 
начин на живот 

  

Ученикът разбира 
необходимостта от 
поддържане на хигиената на 
устната кухина и на зъбите. 

Разрешаване на 
проблеми, Комуникация и 
сътрудничество, 
Безопасност 

 
Среда / материали:  мултимедия; интернет връзка; по 20 разпечатки на Приложения 15 и 16 (по 
една разпечатка за всеки 2 деца); изрязани различните решения и резултати от Приложение 15 
за залепяне на дъската (по 1 брой), лепило. 

Нови понятия: емайл 

Ход на урока 

 

Въвеждаща дейност (припомняне):  5 мин. 

Учител Ученици 

Учителят стимулира учениците да си припомнят 
какво са правили миналия час (Тема 10) и на база 
на казаното извежда трите стъпки за разрешаване 
на проблем, през които са преминали учениците. 

 
Учителят казва на децата, че всъщност има и една 
следваща, 4-та стъпка в процеса на вземане на 
решения, а именно предсказване на резултати 
от потенциални решения на проблем.  

Учителят споделя, че точно това е темата на 
настоящия  урок.  

Учениците си припомнят дейностите от 
миналия час, които са всъщност 3-те 
стъпки за решаване на проблем. 
Записват в тетрадката стъпките:  

 
 (1) идентифициране на проблема; 
 (2) предлагане на решения;  
 (3) избиране на най-добро решение; 
 + (4) предсказване на резултати от 
потенциални решения.  

 

 

  
Основна дейност /20 мин./  

Учител Ученици 

 Учителят показва снимката на Феята на зъбките 
на учениците (решение Б от Приложение 15)  и 
казва, че зъбчето е паднало, защото е било 
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развалено.  Пита учениците коя от 4-те стъпки по-
горе  (1 до 4) е тази стъпка.  

 
Учителят: в следващите 25 мин. учениците ще 
бъдат в ролята на изследователи, които ще 
предсказват какви са резултатите от решенията, 
които би могъл да вземе собственикът на зъбчето.  

Разделя учениците по двойки и раздава 
разпечатани копия на Приложения 15 и 16 на 
всяка група. Дава инструкции: 

 

 

 

 

Учениците отговарят: „идентифициране 
на проблем“.  

 

 

 

 

 
Следват инструкциите: Всяка двойка 
попълва работен лист (Приложение 16), 
където вписва всички потенциални 10 
решения от Приложение 15 (от 
балончетата към картинките), 
резултата, който са избрали от 
Приложение 15 (резултат А (здрави 
зъби) или резултат Б (развалени зъби), 
и добавят обосновка – защо мислят, че 
всяко от тези  решения ще доведе до 
дадения резултат. Може да използват 
текста “Информация за зъбите!” от 
Приложение 15, или да питат учителя, 
при нужда от помощ.  

Заключителна дейност (дискусия): 15 мин.  

Учител Ученици 

Учителят разделя дъската на две, като от едната 
страна записва Резултат А: здрави зъби, а от 
другата записва Резултат Б: развалени зъби и 
залепва съответните изрязани картинки от 
Приложение 15. 

Една по една показва изрязаните картинки с 
резултати от Приложение 15 и пита класа в коя 
графа да ги сложи и защо. След като получи 
задоволителен отговор, залепва картинката на 
правилното място 

Стартира дискусия с цел извеждане на правила за 
здрави зъби от децата на база на картинките в 
графата с Резултат А. Примерни въпроси:  

 Как почистването на зъбите влияе на 
тяхното състояние? Колко често и как е 
нужно да си мием зъбите ?  

 Как храната, която ядем, оказва влияние 
върху състоянието на зъбите ни?  

 Колко често е добре да посещаваме 
зъболекар? Как посещенията при 
зъболекар оказват влияние върху зъбите 
ни?  

 

 

 

 

 

Доброволци отговарят и се 
аргументират. 

 

 

 

Учениците извеждат три правила за 
здрави зъби и ги записват в тетрадките:  

 
 1. Почиствайте редовно зъбите си  – 
сутрин и вечер; с конец за зъби; 
ползвайте вода за уста. 

  
 2.  Хранете се правилно – да не се 
прекалява със сладкото; пийте повече 
мляко, яжте сирене, плодове и 
зеленчуци.  

 
 3. Посещавайте зъболекар поне 2 пъти 
годишно. 
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Заключителна дейност с родители 

 
Заключителната дейност с родители закрива развиващия процес на този наръчник. Тя е 

от изключителна важност, защото едновременно задоволява нуждите на децата и на 

родителите. За децата, заключителната дейност създава възможност за отпразнуване на 

успехите и задоволява нужда им от признание от страна на значими възрастни. За родителите, 

събитието задоволява нуждите от сигурност, признание и общност. 

План за примерна заключителна дейност с родители 

Подготовка 

С помощта на учителя, децата се подготвят за представяне на рекламата на България, 

която класът е изготвил заедно по време на Теми 8 и 9. Разпределят си роли, избират си 

говорители. Ако искат, избират и други продукти, които могат да представят (всяко едно от 

попълнените приложения / създадените продукти по Темите може да се включи). Трябва да 

избират внимателно, тъй като представянето им не трябва да надхвърля предварително 

зададено времето от учителя(напр. 40-60 мин.) 

Избират подходящо помещение и го подготвят, така че да има достатъчно места за 

родителите, сцена за представящите и необходимите материали за презентациите (напр. за 

рекламата на България е необходима мултимедия и екран, тъй като продуктът е електронен). 

Въвеждаща дейност: 7-8 мин. 

Събитието започва с поздрав към родителите. Учителят напомня за целите на 
наръчника, уменията които развива и ролята на родителите. Казва няколко насърчаващи думи 
за участието на децата по време на 11-те урока и дава кратко описание на техните успехи 
(накратко изброява продуктите, които ще представят децата). 

 

Да рекламираме България I: 10-15 мин. 

Представител от всяка група разказва накратко за пътя, който са изминали от началото 
до края на създаването на готовия продукт, като обясняват стратегиите за търсене на 
информация, синтезирането на информацията, какви трудности са имали и как са се справили с 
тях. - 5 групи по 2 мин. 

 

 Да рекламираме България II: 15 мин. 

Представяне на проекта: Всяка група представя своята част. 5 гр. по 3-4 мин., като се 
акцентира върху това, че продуктът е общ. 

 

 Други продукти: 25 мин. 

Представители на различни групи представят другите продукти, ако се преценили в 
Подготовката, като за всяка се обясняват елементите на придобитото умение (напр. при 
казусите от Тема 10 се обясняват стъпките за разрешаване на проблеми). 

 

 Закриване: 5-10 мин. 

Децата и учителят отговеят на въпроси от родителите. Учителят казва няколко 
насърчаващи думи за закриване. 
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Приложения 

Приложение 1: Европейски рамки за дигитална и медийна 
грамотност 

 
 
Измерения на дигиталната грамотност: 

 Информационна грамотност: Формулиране на информационни нужди; 
търсене и намиране на данни, информация и съдържание; анализ, сравнение и 
критична оценка на информационни източници; организиране, съхраняване и 
извличане на данни, информация и дигитално съдържание. 

 Комуникация и сътрудничество: Взаимодействие, комуникация и сътрудничество чрез 
дигитални технологии с осъзнатост за разнообразието от култури и поколения; 
гражданска активност чрез публични и частни дигитални услуги; прилагане на 
поведенчески норми на комуникация в дигитална среда; управление на дигиталната 
идентичност. 

 Създаване на дигитално съдържание: Създаване и редактиране на дигитално 
съдържание; подобряване и синтез на съществуващо дигитално съдържание; прилагане 
на принципи за авторски права и интелектуална собственост; разработване на 
разбираеми инструкции за компютърни системи.  

 Безопасност: Предпазване на устройства, съдържание, лични данни и поверителност в 
дигитална среда; предпазване на физическото и психологическото здраве; използване 
на дигиталните технологии за социално включване и благополучие; осъзнатост за ефекта 
на технологиите върху околната среда. 

 Решаване на проблеми: Идентифициране и решаване на проблеми и проблемни 
ситуации в дигитална среда; използване на дигитални средства за създаване на 
оригинално съдържание; самооценка на дигиталната компетентност. 

Информацион
на грамотност

Търсене

Оценка

Управление

Комуникация 
и 

сътрудничеств
о

Взаимодействие

Споделяне

Дигитално 
гражданство

Сътрудничество

Нетикет

Дигитална 
идентичност

Създаване на 
дигитално 

съдържание

Създаване

Синтез

Авторски права

Програмиране

Безопасност

Предпазване на 
устройства

Предпазване на 
лични данни

Здраве и 
благосъстояние

Околна среда

Решаване на 
проблеми

Решаване на 
технически 
проблеми

Идентифициране 
на технологични 

решения

Творчество

Самооценка на 
дигитална 

компетентност

Дигитално-медийна грамотност Дигитална грамотност 
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Измерения на дигитална грамотност: 

 Разбиране на всички аспекти на съществуващите медии от класическите вестници и 
телевизии до социалните мрежи, форуми, блогове и други виртуални общности.  

 Активно използване на медийно съдържание чрез/наред с интерактивна телевизия, 
ползване на интернет търсачките или участие във виртуални общности, по-добро 
използване на потенциала на интернет медиите за развлечения, достъп до културата, 
междукултурния диалог, обучение и ежедневните приложения. 

 Критичен подход към медиите и онлайн информацията по отношение на качеството и 
точността на съдържанието (да е налице възможност да се оцени информацията, 
рекламата в различни медии и пр.). 

 Използване на медийната креативност, тъй като развитието на медийните технологии и 
нарастващото присъствие на интернет като канал за разпространение позволяват да се 
създават и разпространяват изображения, информация и съдържание.  

 Разбирането на икономиката на медиите и на разликата между плурализъм и медийна 
собственост.  

 Познаване на проблемите с авторските права, особено за по-младото поколение в 
качеството на потребители и производители на информация. 
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Приложение 2: Покана за тематична родителска среща 
 

ПОКАНА  

Уважаеми родители,  

В днешно време децата живеят колкото в реалния, толкова и във виртуалния свят. Това 

носи предимства за развитието им, но крие и редица рискове. През тази година ние в клас ще 

работим целенасочено за подобряване на дигитално-медийната грамотност на нашите ученици 

и в този процес Вашата роля като родители е изключително важна. За да можем да бъдем 

максимално полезни на нашите деца, е важно ние, възрастните, да имаме общо разбиране за 

това какво се случва с тях в дигиталната епоха и да действаме заедно да ги предпазим и 

подкрепим.  

Каня Ви на неформална родителска среща, по време на която ще обсъдим:  

 най-честите рискове, с които се сблъскват децата във виртуалния свят;  

 основните умения, които ще развиваме в училище за подобряване на дигитално-

медийната грамотност на нашите ученици, и как ще се случва това;  

 какво можете да направите като родители, за да помогнете на децата по-добре да 

усвоят тези умения и да избягват рисковете.  

Заповядайте на................................... от........до.......ч. в....................................  

С уважение, 

……………………. 
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Приложение 3: Декларация за родители 
 
Уважаеми родители, 

В днешно време децата живеят колкото в реалния, толкова и във виртуалния свят. Това 

носи предимства за развитието им, но крие и редица рискове. През тази година ние в клас ще 

работим целенасочено за подобряване на дигитално-медийната грамотност на нашите 

ученици. Ще учим децата как да различават вярна от невярна информация, как да се предпазват 

от рисковете на общуването с непознати, как заедно да решават проблеми и да общуват 

пълноценно на живо и в интернет.  

В този процес Вашата роля като родители е изключително важна. По време на работата 

за развиване на тези важни дигитално-медийни умения, децата Ви ще получават домашна 

работа и за някои от задачите ще имат нужда от Вашата помощ. Това ще се случи три или четири 

пъти по време на целия процес и Ви моля да се отзовете на молбата на детето, да обърнете 

внимание на това, което прави, и да го подкрепите. В края на работата ни ще проведем общо 

събитие за децата, родителите и учителите и Вашите деца ще бъдат изключително 

развълнувани да споделят с Вас какво са научили. Моля да предвидите време за това общо 

преживяване. Всички ще бъдем щастливи да видим нашите деца по-знаещи, по-можещи и по-

сигурни в дигиталния свят. 

Моля, попълнете и подпишете декларация, че сте съгласни детето Ви да участва в това 

обучение. 

С уважение 

……………….. 
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Приложение 4: Казуси (Тема 2) 
Черният котарак бил много тъжен. Често му се случвало да заспива гладен. Ето че от 
кухнята се понесъл ароматът на добре опечено пиле. Котаракът бавно се приближил и 
много му се искало да се почерпи с пиленце, но точно тогава избухнал пожарът в къщата 
на стопаните.  Едва успял да изскочи навън през прозореца и да се спаси от сигурна 
смърт. 
Как се чувства котаракът?............................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
Защо според вас се е почувствал така?......................................................................... 
............................................................................................................................................ 
 Какво би му помогнало да се почувства по-добре емоционално в тази ситуация 
(дайте 3 предложения)? 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................................ 
 

Малкото лястовиче било много щастливо, доволно и обичано от своите родители. Един 
ден в къщата ненадейно избухнал пожар. Черни облаци дим изпълнили малкото 
лястовиче гнездо. Огнените езици бушували наоколо. Изпаднали в ужас, родителите 
бързо изнасяли едно по едно малките птичета от гнездото. Един жив въглен паднал 
върху крилцето на малкото лястовиче. То примряло от болка. Когато се свестило, нямало 
и помен от старото гнездо. То усетило топлата майчина прегръдка, но не усещало 
крилцето си. Не се научило да лети и трябвало да остане само да презимува тук. 
Какви чувства изпитва малкото лястовиче?............................................................... 
............................................................................................................... ............................  
Защо според вас се е почувствало така?............................. ......................................... 
............................................................................................................................. ............... 
 Какво би му помогнало да се почувства по-добре емоционално в тази ситуация 
(дайте 3 предложения)? 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................. ............... 
 

Майката лястовичка била много притеснена. Успяла да спаси рожбата си от пожара, 
избухнал в къщата, но не успяла да спаси изгореното крилце на своето лястовиче. То 
останало сакато за цял живот и не успяло да се научи да лети. Лястовичката се 
погрижила да подготви топло гнездо за своето птиче. Всички отлетели на юг, но 
майката не преставала да мисли за детето си, което оставила самотно в градината.   
Какви чувства изпитва майката лястовичка?.............................................................. 
........................................................................................................................................... 
Защо според вас се е почувствала така?............................. ......................................... 
............................................................................................................................. ...............
Какво би ѝ помогнало да се почувства по-добре емоционално в тази ситуация 
(дайте 3 предложения)? 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................. ............... 
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Приложение 5: Малкият принц и приятели (Теми 3 и 4) 
 

 

 
          1. БЪРЗОХОДКО                                                                                  2. ПОВЛЕКАНА 

                                      

                  3. ЧЕРВЕНАТА УСТА  
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Приложение 6: Из „През води и гори“, Емилиян Станев (Теми 3 и 4) 
 

Първа част: Повлекана и Бързоходко 

Всред полето, в една долчинка, обрасла с дребни храсти и тръни, се криеше таралеж — нито 
много голям, нито много малък. За другар той имаше една костенурка. 

Таралежът се казваше Бързоходко, а костенурката — Повлекана. Двамата бяха неразделни 
приятели. Денем спяха в долчинката, вечер, щом слънцето се закриеше отвъд планината, 
тръгваха да дирят храна. 

Техният живот беше спокоен и охолен. И може би нашите 
мързеливци щяха да живеят още много години така, ако 
един ден селяните не изораха долчинката и не изкорениха 
от нея тръните. Оттогава Повлекана и Бързоходко бяха 
сподирени от разни патила и беди… 

 
 Те се преселиха в един висок слог, обрасъл с гъста 
жълтеникава трева, без да знаят, че слогът принадлежи на 
голямата змия, която се наричаше Червената уста. Тя се 

наричаше така, защото отвътре устата й имаше керемиденочервен цвят. 

 

Втора част: Червената уста  

Червената уста не обичаше ранните часове на утрото, не обичаше и росата. Тая сутрин змията 
беше сърдита и гладна. По обичая си тя се напече на слънцето и тръгна край слога. В тревата 
пълзеше гол охлюв. Червената уста го забеляза и поиска да го хване. Щом се вмъкна в слога, тя 
налетя на Бързоходко и на Повлекана. 

Двамата другари спяха безгрижно и дълбоко. 

Учудена от присъствието на тия неканени гости, змията ядно засъска. Тънкият й език, разцепен 
като вилка, отровно се стрелна. Със заплашително вирната глава тя се насочи към таралежа. 

Тялото й се сви, после отведнъж се разтегна светкавично. 
Бързоходко получи страшен удар. Той изквича и се преметна. 

Разбудена от шума, Повлекана подаде главата си от своята дебела 
черупка и дълго време безучастно гледа борците. Най-сетне нейният 
бавен и несъобразителен ум разбра тежкото положение на 
Бързоходко. Като се повдигна на кривите си широки крака, тя се 
устреми към змията... 

 

Неочакваното нападение изненада Червената уста. Тя пусна таралежа и се обърна към 
костенурката. Но Повлекана веднага се скри в коритото си… 
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Приложение 7: Работни листове (Тема 3) 
  

Какво прави героят? 
(посочете поне 2 
негови действия) 

Какви черти на характера 
притежава героят? (напишете 
по една черта за всяко 
действие) 

Според чертите на героя, 
става ли той/тя за 
приятел на Малкия 
принц? Защо?  

1. 
Бързоходко  

 

 

 

 

 

   

2. Повлекана  
   

3. Червената 
уста  
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Приложение 8: Въпросник за  търсене на информация (Тема 5) 
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Приложение 9: Карти с животни (Тема 5) 
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Приложение 10: Видове естествена среда и жизнени процеси 
(Тема 6) 
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Приложение 11: Лична информация (Тема 7) 
 

 Може ли да 
сподели Малкият 

принц ? 

Въпроси от Черния котарак ДА НЕ 

Как ти е малкото име?   

В кое училище учиш?   

Кой ти е любимият цвят?   

На коя улица/в кой блок живееш?   

От кой отбор си?   

Какъв ти е телефонният номер?   

Кой ти е любимият филм?   

Каква ти е рождената дата?   

 
Личната информация е… 
 
 
Видове лична информация:  
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Приложение 12: Казуси (Тема 7) 

Йоанна говори онлайн с момиче на име Юлиана в 
продължение на няколко дни. Юлиана е казала на Йоанна 
къде живее, на колко е години, къде ѝ е училището и как 
изглежда. Юлиана пита Йоанна за училището, в което 
ходи. Какво трябва да направи Йоанна? 

 
Илиана получава онлайн съобщение от жена, която 
твърди, че името ѝ е г-жа Димитрова и е учителка по 
математика. Г-жа Димитрова иска да знае в кое училище 
учи Илиана и как се казва нейната учителка. Какво трябва 
да направи Илиана? 
 
Павел е онлайн, когато получава съобщение, че е спечелил 
напълно безплатно Плейстейшън! Само трябва да изпрати 
адреса си и телефонния си номер, за да му бъде изпратен 
лично. Какво да направи Павел? 
 
Ивелина говори с някого онлайн, който се представя за 
Гергана, която познава същите хора като нея. И понеже 
имат толкова много общи приятели, Гергана иска 
телефонния номер на Ивелина. Какво трябва да направи 
Ивелина? 
 
Борис говори само по интернет дълго време с момиче, 
което е казало, че се казва Михаела. Михаела пита за 
рождената му дата, за да му купи подарък. Какво трябва 
да направи Борис? 
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Приложение 13: Работни листове (Тема 8) 

 



 

 

65 
 

Приложение 14: Текстове (Тема 10) 
 

Текст 1: Много е важно каква стойка имаме при ходене, 
четене, хранене и докато седим или стоим прави. Винаги 
ходете с изправени рамене и прибирайте корема. Ако ви 
се налага да стоите изправени дълго време, опитайте се: 

- да държите коленете отпуснати – не ги стягайте; 

- опитайте се да отпускате тежестта равномерно върху 
двата крака; 
- дръжте корема прибран. 
  

 

Текст 2: Детският скелет расте заедно с цялото тяло. За да 
имате здрави кости, е хубаво да пиете мляко, да ядете 
повече сирене и зеленчуци. В тях има калций – вещество, 
което прави костите по-здрави. Здравите кости 
гарантират, че ще имаме здрав скелет, а оттам - и здраво 
тяло.  
 

 

Текст 3: Както учителят не може без учениците си, така и 
скелетът не може да се движи без участието на 
мускулите. Те работят, като се свиват и разпускат. За да 
имаме здрави мускули и скелет, трябва да се движим 
повече и да спортуваме. Спортовете, които развиват 
всички мускули и са подходящи за деца, са: плуване, 
гимнастика, лека атлетика.  
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Приложение 15: Решения и резултати (Тема 11) 
Информация за зъбите! 

Децата имат 20 млечни зъба. Те израстват, докато детето стане на 2 години и 
половина. По-късно млечните зъби падат и се заменят с 32 постоянни зъба.  
 Нашето развалено зъбче е било кучешко. Знаете ли, че съществуват още 2 други вида 
зъби: резци и кътници.  
 Зъбите са покрити с емайл – той е най-твърдото вещество в човешкото тяло. При 
неправилно хранене и лоша хигиена зъбният емайл започва да се разрушава. В 
зъбчето се появява дупка - кариес, която започва да се разширява и зъбчето боли. 

 
Решения 
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Резултати 
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Приложение 16: Работен лист (Тема 11) 
 

РЕШЕНИЕ  РЕЗУЛТАТ  ЗАЩОТО  

1. „Мия си зъбите по 3 минути 
всяка сутрин и вечер“ води до 

→    

 

1. 
_______________________ 
_________________________ 
_________________________ 

1. 
_______________________  
  ________________________ 
  ________________________ 

2.  

 

 

  

3. 

 

 

  

4. 

 

 

  

5. 

 

 

  

6. 

 

 

 

  

7. 

 

 

  

8. 

 

 

  

9. 

 

 

  

10.  
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Приложение 17: Формуляр за обратна връзка 

Име и фамилия на учителя: 

Имейл и телефонен номер за контакт: 

Училище: 

Град: 

Изключително се радваме, че сте се включили в апробирането на нова методика за 
развитие на дигитално-медийна грамотност в начален курс. За да оценим 
ефективността на наръчника и да разберем как можем ние да Ви подкрепяме по-
добре, Ви каним да попълните този формуляр за обратна връзка. Отговорете 
колкото подробно желаете, но бъдете изчерпателни относно важните неща. Ще 
бъде чудесно, ако бъдете колкото може по-конкретни. 

Благодарим Ви! 

Подкрепа за работа с родители 

Доколко дейностите с родители са подходящи 
за активното им включване. 

1 
(никак) 

2 3 4 5 
(напълно) 

Доколко дейностите с родители са подходящи 
за мотивация на децата. 

1 2 3 4 5 

Доколко дейностите с родители са подходящи 
за развиването на общност между учителя, 
децата и родителите. 

1 2 3 4 5 

Развиване на умения за 21-ви век в дигиталната епоха 

Доколко занятията в комбинация са подходящи 
за развиване на работа в екип у учениците. 

1 
(никак) 

2 3 4 5 
(напълно) 

Доколко занятията в комбинация са подходящи 
за развиване на критично мислене у учениците. 

1 2 3 4 5 

Доколко занятията в комбинация са подходящи 
за подготвяне на учениците за ключови рискове 
в итнернет. 

1 2 3 4 5 

Доколко занятията в комбинация са подходящи 
за развиване на умения за разрешаване на 
проблеми у учениците. 

1 2 3 4 5 

Доколко занятията в комбинация са подходящи 
за развиване на творческите умения на 
учениците. 

1 2 3 4 5 
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Приложимост: 

 Кои бяха най-успешните аспекти на наръчника (подкрепете с примери от 

провеждането)? 

 

 

 

 

 

 

 Кои бяха най-НЕуспешните аспекти на наръчника (подкрепете с примери от 

провеждането)? 

 
 
 
 

 


