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В края на май и началото на юни 2020 година Коалицията за медийна грамотност 

проведе допитвания – към ученици и учители - във връзка с дистанционното обучение 

от гледна точка на развитието на цифровите умения и медийно-информационната 

грамотност. Те са осъществени с финансовата подкрепа на Американското посолство в 

България в рамките на кампанията Дни на медийната грамотност 2020, подкрепена от 

Министерството на културата и Министерството на образованието и в партньорство с 

УНИЦЕФ, Програма за малки грантове на Посолството на САЩ и Бюрото на ЕП в София. 

Анкетите събраха мнения и оценки от общо 481 ученици и преподаватели. Целта на 

анкетата към учителите бе да се изследва определен аспект от учебния процес във 

виртуална среда, който има отношение към развитието на цифровите умения и 

медийната грамотност на учениците. В настоящия доклад са представени резултатите и 

изводите от това допитване. Въз основа на резултатите от анализа на двете допитвания 

ще можем да установим кои са добрите примери и практики и по какъв начин да 

допринесем с методология и ресурси за преодоляване на трудностите. 

Анкетата, използвана за това изследване, включва 13 въпроса, предназначени за 

преподаватели в основния и гимназиалния етап на формалното образование в страната. 

Общият брой на респондентите е 337 (след анулиране на няколко дублирани анкетни 

карти), а периодът на провеждането й е 22 май–17 юни 2020, около два месеца и 

половина след началото на извънредното положение и преустановяването на учебния 

процес в неговата традиционна присъствена форма. 

Обучението в онлайн среда чрез използването на различни инструменти, работата с 

медийно съдържание и възможността за достъпване и споделяне на информация, която 

интернет дава, има потенциала да допринесе за развитието на дигитално-медийната 

грамотност. Този потенциал не би могъл да се реализира от само себе си – само като 

естествено последствие от виртуализирането на класната стая. Важна стъпка в тази 

посока е повишаването на квалификацията на преподавателите за работа с ИКТ и 

медийно съдържание. Необходима е и адаптация на учебния процес спрямо 

специфичните условия за комуникация онлайн по такъв начин, че ученици и 

преподавателите им да могат да взаимодействат пълноценно, а учениците да развиват 

умения да работят както индивидуално, така и в сътрудничество.  



Въпрос 1: Кои платформи използвате за работа и комуникация с учениците 

 
В инфографиката не са показани всички въведени под формата на свободни отговори 

приложения. Сборът на процентите е над 100 поради възможността за избиране и 

изброяване на няколко опции  

Дадени са опциите Zoom, Shkolo, Google classroom, Microsoft Тeams, OneBook, Envision 

Play и онлайн чат с възможност за посочване на няколко от избираемите отговори и 

добавяне на различен от изброените. Ръчно са добавени над 60 приложения и 

комбинации от приложения, в т.ч. електронна поща (АБВ и Gmail.), Skype, Zoom, Viber, 

Discord, Messenger, Уча.се, Jitsi meet, Facebook и др. (около 30 от тях са различни от 

предложените в избираемите отговори) 

Близо половината от анкетираните 337 души са посочили Teams като единствена 

платформа или една от услугите, които използват в учебния процес от разстояние. 

Платформата на Microsoft е избрана и лансирана от МОН като официално решение за 

дистанционното обучение по време на обявеното извънредно положение в страната. За 

целта бяха създадени над 800 000 ученически и учителски профила в единния портал 

edu.mon.bg1 и се проведоха уебинари за учители, реализирани със съдействието на 

Стопанския факултет на Софийски университет. В edu.mon.bg са дадени връзки и към 

няколко сайта с подробни ръководства и видеоклипове за работа с платформата, както 

и към националната електронна библиотека на учителите, която съдържа стотици уроци, 

тестове, презентации и други материали, разпределени по класове и дисциплини. 

Microsoft Тeams интегрира програмите от пакета Office 365 и много други инструменти, 

                                                           
1 Димитров, Деян. 2020. Електронното училище: бързи, смели, сръчни. Капитал. Публикувано на: 

24.04.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obrazovanie/2020/04/24/4058231_elektronnoto_uchilishte_bur
zi_smeli_sruchni/  

https://edu.mon.bg/article/1
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obrazovanie/2020/04/24/4058231_elektronnoto_uchilishte_burzi_smeli_sruchni/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obrazovanie/2020/04/24/4058231_elektronnoto_uchilishte_burzi_smeli_sruchni/


които позволяват пълноценно провеждане на обучение, работа в екип и проверка на 

знания онлайн в реално време (синхронно). 

Аналогът на Teams на Google – Classroom – е включен в учебния процес от 30% от 

участниците в допитването. Също толкова използват Shkolo - онлайн платформа за 

цифровизиране на образованието в България, с която към август 2019 година са 

работили над 1000 училища и 35 хил. учители в цялата страна работят (по данни на 

Shkolo към март т.г. броят на регистрираните учители е 50 0002). И Microsoft Office 365, и 

Google G Suit са интегрирани в платформата на Shkolo. МОН съдейства с програма за 

финансиране на училищата, които искат да закупят електронни дневници.3 От 2017 г. 

насам министерството е финансирало над 1700 образователни институции (от около 

2400 в страната).4  

Само двама респонденти са посочили, че използват алтернативен електронен дневник 

(АдминПлюс), чиято функционалност е значително по-ограничена (липсва виртуална 

стая и интеграция на образователни платформи). Същевременно учителите, които 

използват АдминПлюс, не са посочили нито една друга платформа или услуга, а това 

предполага известни дефицити на учебния процес, в т.ч. директна конферентна връзка 

с учениците. Един респондент не е избрал никоя от предложените в избираемите 

отговори платформи и е въвел като собствен отговор „АБВ поща“. Това свидетелства за 

връзка с учениците, която се свежда до размяна на съобщения (асинхронна 

комуникация), без провеждане на същински учебен процес. Тази практика на учителите 

е в разрез с това, от което самите деца споделят, че имат нужда. „Всички часове да се 

провеждат по видео разговор, а не учителите да изпращат плановете и задачи под вид 

на текст“, „Да имаме часове с жива връзка с учителите“, „По-често използваме на видео 

връзка като начин за преподаване“, „Повече двустранен диалог и по-сериозно 

отношение към учебния процес“ – така отговориха на въпроса „Каква е вашата 

препоръка за оптимизиране на провеждането на онлайн обучение в бъдеще?“ ученици, 

взели участие в аналогичното на това допиване на КМГ. 

И Classroom, и Shkolo са по-малко използвани от приложения за онлайн чат. 114 

респонденти са посочили опцията в анкетата, но реалният брой е значително по-голям, 

тъй като някои от тях са въвели името на конкретна услуга като Viber (19 учители, 6%) 

                                                           
2 По данни на НСИ общият брой преподаватели в страната е 65 417 души към април 2020 година 

(съответно малко над 53 000 в общообразователни училища и малко над 12 000 – в професионални) 
https://www.nsi.bg/bg/content/3464/преподавателски-персонал-в-общообразователните-училища-по-
степени-на-преподаване-и-пол 
https://www.nsi.bg/bg/content/3470/преподавателски-персонал-в-професионалните-училища  
3 Над 1000 училища и 35 хил. учители в цялата страна работят с платформата Shkolo.bg. Програма 

Хоризонт. БНР Новини. Дата на публикацията: 28.08.2019 https://bnr.bg/post/101160124/nad-1000-
uchilishta-i-35-hil-uchiteli-v-calata-strana-rabotat-s-platformata-shkolobg  
4 Димитров, Деян. 2020. Електронното училище: бързи, смели, сръчни. Капитал. Дата на публикацията: 

24.04.2020  
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obrazovanie/2020/04/24/4058231_elektronnoto_uchilishte_bur
zi_smeli_sruchni/  

https://www.nsi.bg/bg/content/3464/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://www.nsi.bg/bg/content/3464/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://www.nsi.bg/bg/content/3470/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://bnr.bg/post/101160124/nad-1000-uchilishta-i-35-hil-uchiteli-v-calata-strana-rabotat-s-platformata-shkolobg
https://bnr.bg/post/101160124/nad-1000-uchilishta-i-35-hil-uchiteli-v-calata-strana-rabotat-s-platformata-shkolobg
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obrazovanie/2020/04/24/4058231_elektronnoto_uchilishte_burzi_smeli_sruchni/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obrazovanie/2020/04/24/4058231_elektronnoto_uchilishte_burzi_smeli_sruchni/


или Skype (8 души, 2%)5. Висок е процентът на учителите, които използват приложението 

за видео конферентна връзка Zoom – приблизително всеки четвърти – наложило се като 

предпочитано за провеждането на уебинари в световен мащаб6. От анкетираните 144 

ученици в проведената паралелно с допитването до учители анкета на Коалицията за 

медийна грамотност малко под 30% посочиха Zoom като една от услугите, които 

използват в учебния процес, а 20% (с 13% по-малко от учителите) – онлайн чат. Въпреки 

че чрез повечето комуникационни приложения може да се осъществява видеовръзка с 

голям брой участници, те не са подходящи за провеждане на учебни часове по ред 

причини (сигурност, функционалност, организация).  

32 от респондентите (приблизително всеки десети) са въвели в отговор на въпроса кои 

платформи използват единствено онлайн чат (в т.ч. изрично Viber и Facebook), а 15 души 

са посочили приложение за видеоразговори като единствено средство за осъществяване 

на дистанционно обучение – Skype, Zoom, Discord, Jitsi. 46 от всички респонденти, 

назовали само една платформа (37% от тях), са посочили Teams, 20 – Classroom, 7 – 

Shkolo. 123 анкетирани учители (37% от общия брой) са отговорили, че използват само 

една платформа, а 100 души (30% от общия брой) са работили в две платформи. Делът 

на участниците в анкетата за ученици, посочили една единствена платформа, с близък 

до този на учителите (33%). Делът на учителите, изброили повече от четири платформи, 

е 3%, а максималният брой платформи, използвани от един учител, е 8 – това са Seesaw, 

Google Forms, Liveworksheets, LearningApps, Sway, Smartes, Wordwall, Classkick. 

Същевременно този учител не е поставял за задача на учениците си задача за работа в 

екип „поради липса на време“, нито задача, свързана с намиране и оценяване на 

достоверността на източник на информация. Също поради липса на време на тези 

ученици не е обяснено как да намират и сравняват източници на информация, а 

причината да бъдат запознати с разликите между работата в екип онлайн и на живо е, 

че според учителя „разлика няма“.  

За разлика от анкетата до ученици в прогимназиален и гимназиален курс на обучение, 

това допитване хвърля светлина върху целия спектър от приложения, които учителите 

използват с образователна цел – не непременно за преподаване и проверка на знания. 

Примери за такива услуги и платформи, част от които са предназначени за игровизация 

на образователния процес, са Envision Play на Училища.бг, посочена от 25 учителите (7%), 

Кан Академи, Kahoot!, Уча.се, Quizlet, Quizizz и др. Сред малко по-екзотичните, но малко 

използвани (от 1-2 учители) приложения за комуникация са Jitsi Meet, Classdojo, Seesaw, 

а един респондент, посочил пет различни платформи, в т.ч. Shkolo, Google classroom, 

Microsoft Тeams и онлайн чат, съобщава за „виртуално училище-платформа, създадена 

специално за учебното ни заведение“.  

                                                           
5 Националният център за безопасен интернет не препоръчва използването на Skype за учебни 

занимания и насърчаване на деца да си създават профил в приложението Gramoten.li/wp-
content/uploads/2020/04/Препоръки-към-учителите-от-НЦБИ-нов.pdf  
6 Gilbert, Ben. 2020. All your friends are using Zoom, the video-chat app that is suddenly dominating 

competition from Google and Microsoft. Business Insider. Дата на публикацията: 24.03.2020 
https://www.businessinsider.com/zoom-video-everywhere-google-hangouts-skype-2020-3  

https://www.businessinsider.com/zoom-video-everywhere-google-hangouts-skype-2020-3


Имаше виртуални стаи и за ръководството на училището,  стая на директора, 
стаи на заместник директорите. Създадени бяха и функционират стаи на ТС, 
счетоводство 

 

Интересът на учителите към различни приложения за комуникация, преподаване 

(презентиране на урок) и други начини за взаимодействие с учениците следва да бъде 

поощряван. Приложения за викторини (тестове) и игровизация като Envision, Kahoot! и 

Quizlet, особено, когато се използват за отборни игри, могат да допринесат много за 

учебния процес – достатъчно е да се спомене колко по-ангажирани са учениците, когато 

ученето е игра. Същевременно, разпиляването на учебния процес, комуникацията, 

споделянето на ресурси и задания между много платформи оказва негативно влияние 

върху неговото пълноценно протичане. Като препоръка към учителите за оптимизиране 

на дистанционното обучение всеки десети от анкетираните ученици е откроил нуждата 

от по-добро познаване на всички възможности на платформите от всички участници в 

процеса. Някои от учениците оценяват учебния процес като не достатъчно добре 

организиран.  

С оглед на това използването на много платформи по-скоро е негатив, още повече, че 

специализирани платформи като Teams и Classroom, разработвани от най-големите 

технологични компании в света, предлагат всичко необходимо за качествен цифрово 

образование. Данните от отговорите на първия въпрос могат да се интерпретират като 

потвърждение, че „въпреки препоръките на МОН и експерти в сектора много учители 

продължават да провеждат уроците си във видеоконферентни връзки, като се опитват 

да възпроизвеждат уроците, които биха провели на живо в класната стая, вместо да 

адаптират методиките си към новата образователна среда“7. 

                                                           
7 Електронното училище: бързи, смели, сръчни. Капитал. (вж референция №3) 



Въпрос 2: По време на дистанционното обучение поставяли ли сте за задача на 

учениците си да работят в екип по дадена тема? 

 

 

В инфографиката не са показани всички вариации на ръчно въведени отговори 

Всеки втори участник в допитването декларира, че поне веднъж е поставял на учениците 

си задача за работа в екип (в ученическата анкета делът на отговорилите положително е 

56%). Учителите изтъкват различни причини, поради които не са поставяли такъв вид 

задания – за 21% това е липсата на техническа възможност, за 16% - липсата на време, а 

за 12% - приоритизиране на други занимания.  

По-долу са представени някои от аргументираните отрицателни отговори на този въпрос 

в комбинация с използваните от съответния. С получерно са откроени платформите, 

които са предназначени за колаборативна работа (името на услугата на Microsoft е 

красноречиво). 

Zoom, Google classroom, Microsoft Тeams, 
Envision Play, Viber, Facebook   

Моите ученици бяха в първи клас и 
целта беше да запазим току 
изградените навици за учене и да не 
губят интерес към търсене на 
знанието. 

Zoom, Microsoft Тeams, OneBook, Envision 
Play  

Учениците ми са първи клас и в условия 
на дистанционно обучение за тях ще е 
трудно. 

Google classroom  Не, работя с първокласници и не 
смятам, че е възможно 

Zoom  Не, защото бяха 1.клас. 



Онлайн чат  Не, тъй като работя с деца и ученици 
със СОП 

Viber, Messenger  Не, защото работя с деца и ученици със 
специални образователни потребности 

Zoom, Shkolo, Microsoft Тeams  Не, защото учениците не умеят да 
ползват облачни технологии. При 
големите ученици стои проблема с 
изготвянето на проекта само от един 
ученик. 

Microsoft Тeams Не могат да работят в екип, с различни 
възможности и темпо, само с 
телефони, не става. 

Zoom, Google classroom  Нямаше смисъл! 

Microsoft Тeams  Не, защото имахме по важни неща да 
вършим, Всеки работеше сам по зададен 
проект, който беше за всички ученици. 

Zoom, Google classroom  Учениците ми са в прогимназиален етап 
и работата в екип в изисква познания за 
работа в споделен документ. Тези 
умения са обект на учебно съдържание 
по ИТ в 8. клас. Добре е тези умения да 
влязат в учебното съдържание в 6 и 7 
клас. 

 

От 73 участници в допитването, които са отговорили, че не са поставяли задача за работа 

в екип на учениците си поради технически ограничения, 49 са назовали Teams (29), 

Classroom (17) или Shkolo (3) като платформа, чрез която се осъществява учебния процес. 

И тъй като самите услуги предоставят много добри възможности за дейности в 

сътрудничество, може да се допусне, че отговорилите по този начин а) не познават 

достатъчно добре функциите на тези платформи, б) работят с ученици, които не познават 

добре тези функции или в) имат нужда от допълнителна квалификация, свързана с 

извършването на творчески и образователни дейности в екип онлайн. За останалите 24 

участници, отговорили по този начин на втори въпрос, може да се търси обяснение в 

избора на онлайн чат или Facebook за осъществяване на дистанционното обучение. 

Тук обаче трябва да отчете неконсистентността в отговорите на 21 участници, които са 

избрали негативен отговор на въпрос 2, но са отговорили и на въпрос 3, отнасящ се само 

до отговорилите положително на въпрос 2. 

Въпроси 3 и 4 

Ако по време на дистанционното обучение сте поставяли за задача на учениците си да 

работят в екип по дадена тема, колко пъти се е случвало това? (3) Моля да опишете 

накратко една ситуация, в която сте дали задача за работа в екип на учениците по 

време на дистанционния период. (4) 

 



 

Един единствен участник в допитването заявява, че е поставял колаборативна задача на 

учениците си всеки ден. Най-голям дял (114 души) от отговорилите на този въпрос 

уточняват, че са давали задача за работа в екип веднъж месечно. 46 учители са давали 

такива задачи веднъж на две седмици, а 28 – всяка седмица. Седем участници са 

изписали, че не са давали такава задача (това са участници, отговорили негативно на 

въпрос 2). По-нататък става ясно, че учители по всякакви предмети – български език, 

математика, природни науки, изкуства, информационни технологии и т.н. – са поставяли 

задачи за работа в екип. Учителят, превърнал в ежедневна практика поставянето на 

такива задачи, е посочил само една платформа в отговор на въпрос 1 – Google Classroom, 

но не дава почти никаква конкретна информация за естеството на поставяните задачи. 

На въпроса дали е обяснил на учениците разликите между работата в екип онлайн и на 

живо, е отговорил негативно с аргумента, че няма разлики. 

Следват няколко примера за работа в екип онлайн, описани от учителите, отговорили 

положително на въпрос две, придружени с данните за използвани платформи и 

интензитет на поставяне на колаборативни задачи. Подбрани са задачи, които могат да 

се разглеждат като добри примери за дейности, развиващи уменията на учениците за 

работа в екип, анализ или създаване на медийно съдържание (включително видео), 

подбор и оценяване на информация, без тези цели да са посочени изрично. (Всички 

задачи за работа в екип са представени в Приложение 1 на този доклад; сред тях има по 

една задача, за която учителят е уточнил, че е дадена на ученици в първи, втори или 

трети клас). Нито един от дадените примери не е даден от учител, който провежда 

дистанционно обучение с учениците си само в приложение за онлайн чат.  

Google classroom, 
Microsoft Тeams 

На две 
седмици 

Разделени на два екипа, да обсъдят помежду 
си /в Тиймс или Вайбър, последното повече 
го предпочитат/ и да поставят различни 
заглавия на актуални новини, които сме 
обсъждали. 

Shkolo, Google classroom, 
Онлайн чат 

Веднъж на 
месец 

Провеждане на интервюта 



Microsoft Тeams На две 
седмици 

Да представят личност от епохата на 
Възраждането чрез презентация, постер 
или клип. 

Shkolo, Google classroom На две 
седмици 

Съвместно проучване по дадена тема и 
създаване на общ споделен документ или 
продукт. Например при работа с откъси от 
художествени произведения. 

Microsoft Тeams, 
OneBook, Онлайн чат 

Веднъж на 
месец 

Задачи свързани със статистика 

Shkolo, Google classroom, 
Microsoft Тeams, Moodle 

Веднъж на 
месец 

Използвах приложенията на Майкрософт 
офиса и им дадох да работят едновременно 
по 3-4 деца върху тема за презентация. 
Освен това им дадох задание по групи. 

Zoom, Shkolo, Онлайн чат Веднъж на 
месец 

Да изготвят филм за 24 май в екипи по 
двама (водещи и представящи живота и 
делото на Кирил и Методий и историята на 
химна "Върви, народе възродени"). Филмът 
се излъчи по класове чрез линк към Youtube в 
ЧК чрез Zoom. 

Microsoft Тeams На две 
седмици 

Да създават презентация по дадена тема - 
за 5 и 6 клас. Проект по зададена тема и да 
създадат рекламна презентация, брошура и 
сайт - за ученици от 8 клас. 

Zoom, Envision Play, 
Google forms 

Веднъж на 
месец 

Да направят проект по своя преценка в 
платформа по техен избор- създадоха 
алгоритъм за ел. игра. 

Zoom, Shkolo, Google 
classroom, Envision Play 

Всяка 
седмица 

Едни от темите бяха за тема по Човекът и 
обществото и по Български език  - Мисия: 
Революционер, и Мисия: Журналист - 
интервю и репортаж. 

Microsoft Тeams, Онлайн 
чат 

Веднъж на 
месец 

Извличане на обобщена и систематизирана 
информация по изучавани теми 

Zoom, Microsoft Тeams, 
OneBook 

Веднъж на 
месец 

Работа в екип по темата за Холокоста - 10 
клас. Думи за миналото - концлагер 
,депортация ,окончателно решение- да 
работят по изясняване на понятията, да 
представят документи  и работят по 
двама- краен срок 25.юни 

Google classroom, Онлайн 
чат, Google meet; 
Админплюс 

На две 
седмици 

Учениците от петте паралелки имаха 
задача да съставят приказка за 
Стогодишната война по зададени опори 
като индивидуална задача. След това 
трябваше всяка паралелка да състави една 
обща за класа приказка. Следващият етап 
бе да направят сценарий по приказката. 
Следваща стъпка - да се разпределят 



ролите и накрая се „изигра“ по роли онлайн 
във виртуалната ни среща. 

Zoom, Shkolo, Google 
classroom, Microsoft 
Тeams, Онлайн чат, 
Google Meet, Kahoot! 

Веднъж на 
месец 

Екипна работа по проект "Politeness around 
the world" - Интересни правила на учтиво 
поведение по света. Представих на 
учениците кратко видео с 
любопитни/странни правила на учтиво 
поведение в различни части на света. 
Учениците се разделиха на 6 екипа - по един 
за всеки континент и имаха за задача да 
направят проучване в Интернет като 
разгледат различни източници 
(видеоклипове, статии) с цел да открият 
други странни за тях правила. След това 
трябваше да изготвят екипна презентация 
в електронен вид за съответния 
континент като включат текст и 
подходящи изображения, съобразявайки 
различни аспекти на добрата презентация. 
Накрая трябваше да направят и кратко 
устно представяне. Всеки трябваше да се 
самооцени по зададени критерии. 
Съучениците им също ги оценяваха като 
аргументираха оценките си. Аз също 
изразих своето мнение. 

Zoom На две 
седмици 

Разработване на комикс в приложение за 
създаване на колажи. 

Zoom, Shkolo, Онлайн чат Веднъж на 
месец 

Разработка на учебни проекти в 12- ти клас, 
презентация с медийни обекти, озвучаване, 
хипервръзки, доклад и уеб сайт 

 

Въпрос 5: Запознахте ли ги как да работите в екип в онлайн среда? 

 



 

Процентът на учителите, които декларират, че са запознали учениците как да работят в 

екип в онлайн среда (62%) е по-висок от дела на онези, отговорили положително на 

въпроса дали са поставяли такъв вид задача (50%). 115 респонденти са отговорили 

негативно на този въпрос, отговори, различни от да/не, са дали единични участници, 

като трима намекват, че не знаят или не са сигурни дали познават особеностите на 

работата в екип онлайн. 

Въпрос 6: Запознахте ли ги с разликите между работата в екип онлайн и на живо? 

 

Картината, която дава разпределението на отговорите на този въпрос (70% положителни 

срещу 30% отрицателни), би могла да е изкривена поради това, че на участниците в 

допитването не е дадена възможност да го прескочат в случай, че са отговорили 

отрицателно на въпрос 2. Може да се допусне, че между 10 и 20% от отговорите са 

фалшиво позитивни поради нежеланието на анкетираните да заявят позиция, че между 

работата в екип онлайн и на живо няма разлика. 



Въпрос 7: Поставяли ли сте на учениците задача, свързана с намиране и оценяване на 

достоверността на източник на информация? 

 

 

 

Този въпрос е ключов за предмета на проучването, а именно развиването на дигитално-

медийна грамотност по време на дистанционното обучение, тоест в среда, която създава 

оптимални условия за това. И тук се наблюдава липса на консистентност между 

отговорите на въпроси 7 и 8, които са свързани, а именно колко пъти отговорилите 

положително на първия въпрос са дали такава задача. Положително са отговорили 37%, 

в т.ч. отговорилите с избираемия отговор „да“ и със следните свободни отговори, 

релевантни към темата:  

Намиране на информация за съвременен прочит на минало събитие 

 В урок /тема/ за фалшивите новини, която обсъждахме по време на "ваканцията" 

/седмицата на Великденските празници, когато се работеше върху свободни теми-

гражданското образование, а не от учебното съдържание/ ученици коментираха как 

преценят дали източникът на информация е достоверен. Учителят ги насочваше.  



В свободни отговори трима участници уточняват, че са давали задача, свързана с 

намиране на информация, но не и с оценяване, а четирима, че учениците им са в първи 

клас (като причина да не дават и да не смятат за подходящо поставянето на подобни 

задачи). 20 от 127 респонденти, които са давали такава задача, използват само чат 

приложения – 85% от отговорилите положително на седми въпрос са посочили една или 

повече специализирани образователни платформи, предназначени за екипна работа, 

отговаряйки на първи въпрос. 

Въпрос 8: Ако да, колко пъти им дадохте задача за намиране и оценяване на 

информация?  

 

 

С 24 повече от участниците, отговорили положително на седми въпрос, към които се 

отнася осми въпрос, са посочили колко често са давали задача за намиране и оценяване 

на информация. Болшинството от тези отговори са „веднъж на месец“. Само четирима 

учители са декларирали, че са давали такава задача всеки ден, макар че двама от тях са 

отговорили на предишния въпрос, че не дават такива задачи, а както става ясно от 

отговорите им на следващия, девети въпрос, същите учители не са обяснили на 

учениците си как да намират и оценяват достоверността на информация (допускане за 

механична грешка или неискрен отговор на осми въпрос). Това да се извършват 

ежедневно подобни задачи без теоретично запознаване с методите за проверка на факт, 

компрометира положителната оценка за честотата на работа с верификация на 

източници. Въпреки че има своите ползи, особено когато дейността се извършва 

информирано и с изградени навици и критерии, целенасоченото търсене и оценяване 

на информация само веднъж в месеца (91 от 151 респонденти, 27% от всички) е крайно 

недостатъчно. Два пъти месечно такива задачи са давали 28 учители, а всяка седмица – 

26, или едва 8% от всички участници в допитването.  



Въпрос 9: Моля да опишете накратко една ситуация, в която сте дали задача за 

намиране и оценяване на достоверността на информация по време на дистанционния 

период 

 

В Приложение 2 на доклада са представени всички примери (85) за задача, свързана с 

намиране и оценяване на достоверността на информация, дадени от учителите. И тук 

свободните описателни отговори разкриват, че учителите дават задачи, които развиват 

или биха могли да развиват критичното мислене на учениците, ако са придружени с 

подходящи насоки и дискусия, през най-различни предмети. По-долу са изведени онези, 

които в най-голяма степен свидетелстват за стремеж на учителя целенасочено да 

развива аналитичните умения на учениците и разбирането им за правилата и 

опасностите в интернет. Част от примерите са свързани конкретно с медийно 

съдържание (подчертаните цитати) и проверка на факти, осем – с проверка на факти във 

връзка с пандемията. 

Първият пример е даден от учителя, отговорил на въпроса дали е поставял задача за 

намиране и оценяване на информация с пояснението, че в класа е проведен урок за 

фалшивите новини: 

По време на въпросния урок и още един /по време на тази "ваканция" със свободни 

теми/ се дискутира информация за коронавируса и трябваше учениците да проучат 

коя е медията и нейния характер, съответно може ли да се разчита на 

достоверност. 

Намерена е ваксина за Ковид 19 

Статии, свързани с коронавируса 

При изучаване на публицистичния стил - да открият информация от различни 

източници и да я съпоставят. Много интересно им беше как се представят 

социологическите изследвания, представени в две телевизии, интернет и вестници. 

Да потърсят и сравнят статистически данни  

"Фалшивите новини за ефекта от 5G мрежата" 

Работа с данни от учебника и същите от НСИ 

За или против атомната електроенергия - да намерят реално факти и 

доказателства. 

Лекционният принцип на часовете по култура предполага боравене с различни 

източници - учениците предварително подготвят информация за историческа 

личност или събитие, като се сравняват източниците и се открива 

достоверността по зададени критерии. 

Проверка на новините за вируса и връщането в училище от различни източници 



Ставаше дума за твърдение от един сайт относно български писател. Предложих 

им да открият дали информацията е коректна. И обсъдихме откритата 

информация.  

Да проучат лицензите за защита на авторското право. 

Попитах ги какво е “мемоар”. Те ми дадоха веднага отговор от Wikipedia, което 

всъщност не им вършеше работа.  

Медийно отразяване на членството ни в НАТО и ЕС. 

"Създайте текстови документ със заглавие ""Защитени обекти от ЮНЕСКО в 

България"",  в който да опишете защитените обекти от ЮНЕСКО в България. 

Потърсете в интернет безплатни за употреба изображения на защитените от 

ЮНЕСКО обекти в България. Вмъкнете изображенията на тези обекти. 

Форматирайте текста и изображенията по ваш избор. Потърсете информация, за 

да изпълните задачата в адреса по-долу или в друг надежден източник. Напишете 

източниците си на информация в документа на подходящо място: 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Обекти_на_световното_ наследство_в_България" 

Когато създават презентация, тема "Авторско право" за децата от 5 и 6 клас, 

"Опасности в интернет" за децата от 4, 5 и 6 клас. За учениците от по-горни 

класове, според темата, която е по план за предметите по физика, история или др. 

предмет. 

Прилагам комбинативни уроци по математика с Човек и природа и Човек и общество. 

Темите бяха: реки, водопади, върхове, Старият Пловдив, екоавтомобилите и др. 

Изработваха се презентации с достоверни данни, които учениците сами намираха в 

интернет. Те онагледяваха задачите по Математика от сборника Мечо и Медунка -

3.клас. 

Това са информациите свързани със събития и личности от нашето минало  - 

Османското владичество, княз Александър I Батенберг, за Златния век на цар Симеон 

... 

Във връзка с Ковид 19 

Дадох им задача да открият достоверността на информация за коронавируса от 

сайтове, които или всяваха излишна паника или изобщо отричаха наличието на 

пандемия 

Винаги е хубаво даден материал да се търси и от други източници. Например 

литературна критика за даден автор. 

"Фотография на роми от епохата на ВСВ ,да потърсят и разберат истинска или 

фалшива !- 9 кл." 

В учебника по математика има теми, които изискват търсене на информация и 

съпоставяне на такава.  



Как събитието от 9 септември 1944г. е представяно в тоталитарното управление 

и днес; Как се представя писателят Георги Марков след 1989 г.; аварията в Чернобил; 

„възродителният процес“ 

Информация свързана с COVID19 

Да правят разлика между сайтовете и им дадох кои сайтове са надеждни 

Проект "ОУД", тема, свързана с дигиталната грамотност 

Изучаваме медиен текст, трябваше да открият различни текстове, свързани с едно 

събитие и обсъждахме достоверността на информацията 

При разработка на проекти, свързани с проучване на действащи в момента 

организации и институции изисках да има посочени като източници 

действителните сайтове на въпросните организации и институции, както и 

потвърждение от поне още един авторитетен източник- правителствен или 

сериозен медиен сайт: EuroNews, AFP, BBC 

Учителите, дали тези примери, са посочили до 4 платформи, използвани за 

дистанционно обучение (деветима само една), 21 от 29 са отговорили положително на 

въпроса дали са давали задача за екипна работа, само един - че не е давал задача за 

намиране и оценяван на информация. Десет от учителите, включени в тази извадка, са 

намерили място и в извадката с примери за задачи за екипна работа, релевантни на 

темата за дигитално-медийната грамотност. Само двама от всички учители, чиито 

отговори на въпрос 9 са цитирани по-горе, не са обяснили на учениците как да намират 

и сравняват източници на информация (вж. въпрос 10), петима са давали такава задача 

веднъж седмично. 



Въпрос 10: Обяснихте ли на учениците си как да намират и сравняват източници на 

информация? 

 

 
В инфографиката не са показани всички ръчно въведени (различни от избираемите) 

отговори 

72% (245), или повече от 2/3 от 337 учителите, взели участие в допитването, са запознали 

учениците си с методите и критерии за намиране и сравняване на източници на 

информация. От тях най-голям дял 36% от всички респонденти заявяват, че темата е 

разгледана по-рано, 95 души (28%) – че са обяснили на учениците как да работят, 

давайки им заданието, а 8% (26 души), че са провели специален час за това. Един учител 

е написал в свободен отговор само с главни букви, че не знае (как се работи с източници). 

По-долу са изведени няколко свободни отговора, които хвърлят допълнителна светлина 

върху нагласите на учителите: 

Учениците са в 3 клас и ангажираме, в повечето случаи, родителите, когато трябва 

да се търси информация в интернет. 

Моите ученици са малки и родителите им помагат в търсенето на информация. 

Децата ми работят с ко-подкрепящ, т.е. с родител 

Да. С помощ от родителите. 

Учениците от първи клас нямат необходимите умения. 

Във втори клас ще говорим по-подробно и за това 

Не съм поставяла такива задачи. Мисля, че за първокласниците още е рано. 

Малки са 



много са малки  и не могат да се справят 

Никога в детайли и специфично 

В реално време такива задачи съм поставяла и те знаят как да постъпват. 

Моите ученици не се справят с подобни задачи. 

Преподавам по математика 

Въпрос 11: Поставяли ли сте задача за създаване на видео съдържание с цел да 

оцените знанията и уменията на учениците  

 

 

 

56% от респондентите не са поставяли на учениците си задача за създаване на видео 

съдържание с цел оценяване на знания и умения, а единични коментари в свободен 

отговор като „Да, но не за оценяване“, Снимали са много от задачите, като 

едновременно са давали и обяснения към дадена задача“ или „Учебният предмет е 

математика“ (като съображение, което изключва създаването на видео за такива цели) 

съставляват общо 3,5%. Останалите 40% (135) души декларират, че са поставяли такава 

задача с формулираната във въпроса цел. 



75% от учителите (102 или трима от четирима) в този сегмент са давали на учениците си 

както задача за създаване на видео, така и задача за работа в екип или за намиране и 

оценяване на достоверността на източници на информация. 55 от тях (40%) са давали 

поне още един вид задача от посочените, а 47 души (35%) - и трите вида задачи. 

Въпрос 12: Използвали ли сте задача за създаване на проект с цел да оцените знанията 

и уменията на учениците по Вашия предмет. 

 

 

Чувствително по-висок е делът на учителите, които са давали проектна задача на 

учениците с цел оценяване на знания и умения: 232 респонденти, или малко под 70% - 

над два пъти повече от онези, които не са давали такава задача. 32-ма или 14% от 

отговорилите положително на 12-ти въпрос не са давали друг вид задача на учениците 

си – за работа в екипа, намиране и оценка на информация или за създаване на видео. 

46 души, или 14% от всички участници в допитването са отговорили отрицателно и на 

четирите въпроса, отнасящи се до поставяне на вид задача, свързан с оценка или 

създаване на съдържание или работа в екип. Този процент не е голям, но не бива да се 

пренебрегва фактът, че всеки седми ученик не е извършвал подобен вид дейност, което 

би следвало да се отчете като дефицит в традиционната присъствена форма на обучение 

и още повече - в дистанционната му разновидност. Подобен подход лишава учениците 

от възможността да развиват цифровите си умения и своята медийно-информационна 

грамотност, докато от тях се очаква да придобиват знания и развиват критично 

мислене в среда, за справянето в която тези компетентности са задължителни. 

„Създадох тест в Assignments, но едва 5 успяха да попълнят теста с телефоните си“, 

написал е в отговор на последния въпрос учител, дал отрицателни отговори и на 

четирите въпроса за задачи. 



Въпрос 13: Моля да опишете накратко една ситуация, в която сте дали задача за 

създаване на съдържание или проект с цел да оцените знания и умения по време на 

дистанционния период. 

 

Описанията на всички участници, дали отговор на този въпрос (незадължителен за 

анкетата) – 163 души, са представени в Приложение 3 на този доклад. От тях 27 са 

уточнили, че учениците са изпълнявали проектна задача, свързана със създаване на 

презентация.  

Уроци за безопасност и търсене на съдържание по ключови думи в интернет, работа със 

звукова и видеоинформация, текстообработка, инфографики и създаване на 

презентация са залегнали в програмата по Информационни технологии за пети клас. 

Предвид естеството и начина на оценяване на изучавания материал по български и 

математика, човекът и природата и човекът и обществото в началото на 

прогимназиалния етап децата вече имат достатъчно развито аналитично и 

аргументативно мислене. В образователните цели е заложено да са достатъчно 

грамотни, за да бъдат способни да разпознават и разбират разликите между 

енциклопедични статии, медийни текстове, блогове, официални и неофициални 

сайтове, в т.ч. необходимостта от задълбочено проучване и коректно цитиране на 

източниците. И ако предметът Информационни технологии развива повече 

техническите умения на учениците, то критичният анализ на медийно съдържание, 

което не се ограничава до текст, би трябвало да се развива едновременно с това през 

останалите предмети. В тази възраст повечето деца консумират съдържание основно 

онлайн и предимно аудиовизуално, следвайки определени канали и влогъри, които 

оказват значително влияние върху интересите и представите им за света. Голяма част от 

тях и създават такова съдържание, използвайки свързани с интернет мобилни 

устройства автономно. Усетът и любопитството им към технологиите обаче не бива да се 

бъркат с компететност за явните и скритите послания в съдържанието, което консумират, 

разбиране за медийните ефекти и рисковете, свързани с разпространението на 

информацията в мрежата. 

Тук са представени осем от заданията за създаване на видео или проект. По начина, по 

който са описани, тези задачи са добри примери за дейности, развиващи цифровата 

и/или медийно-информационната грамотност на децата. 

"Създайте видео като използвате програмата Movie Maker на тема по избор: Денят, 

в който светът се обедини или Мечтата ми за по-добър свят. Използвайте 

файловете от папката с ресурсни материали - изображения, аудио. Ако решите да 

използвате други материали, моля да се уверите, че те са в стандарт СС - Creative 

Commons  за свободно споделяне и адаптиране. Създаденото видео споделете с мен 

по избран от вас начин - в Google Classroom или чрез използване на облачна технология 

за съхраняване на файлове." 

По БЕЛ дадох на учениците задача да направят комикс. 

Представяне на историческа личност - живот, дейност, идеология. 



Творчески задачи в Code.org 

Цел - Употреба на понятия ,хронологично и пространствено разположение на факти  

и събития , създаване на текст по тема ,,Балканско Възраждане "  ,,Пътешествие 

във времето на ....Възраждането" - 8 кл. Да представят Възраждането на 

балканските народи с акцент - българския народ с рубрики - Пътувам с 

...Посещавам..., Срещам...Виждам.. Облечени са .../Консултация с Каниц... 

/Междупредметни връзки - ,Ами ако се случи като в ,,Другоселеца "...Ковачница без 

въглища ... 

Интервю за времето на Тодор Живков с близки и познати на учениците като влязат 

в ролята на репортери/журналисти 

Записваха видео с интервюта или репортажи, измислени от тях 

Задача: Изработване на мисловни карти по зададена тема 

Изводи 

 

Половината от анкетираните преподаватели не използват официалната платформа за 

дистанционно обучение на МОН Microsoft Тeams. 30% са посочили като единствена или 

една от платформите, които използват, българския продукт Shkolo (електронен дневник 

и виртуална класна стая с интеграция на Microsoft Office 365 и Google G Suit и др.). Над 

една трета използват онлайн чат, като приблизително всеки десети от анкетираните е 

посочил единствено такъв тип приложение, въпреки че продукти като Viber или 

Facebook не са подходящи и не само че  не предлагат необходимите инструменти и 

среда за осъществяване на учебен процес, но създава предпоставка учителите да 

стимулират деца под 14 год. да използват Facebook - нещо, което крие риск за самите 

деца и е в противоречие с българското законодателство. 

За разлика от анкетата до ученици в прогимназиален и гимназиален курс на обучение, 

това допитване хвърля светлина върху целия спектър от приложения, които учителите 

използват с образователна цел – но не непременно за преподаване и/или проверка на 

знания. Интересът на учителите към различни приложения за комуникация, 

преподаване (презентиране на урок) и други начини за взаимодействие с учениците 

следва да бъде поощряван. Приложения за викторини и игровизация могат да 

допринесат много за учебния процес. Същевременно разпиляването на 

преподаването, комуникацията, споделянето на ресурси и задания между много 

платформи оказва негативно влияние върху учебния процес. 

Като препоръка към учителите за оптимизиране на дистанционното обучение всеки 

десети от анкетираните ученици е откроил нуждата от по-добро познаване на всички 

възможности на платформите от всички участници в процеса. Това корелира и с 

мнението на някои от учениците, които оценяват учебния процес като не достатъчно 

добре организиран. 

Данните от отговорите на първия въпрос могат да се интерпретират като потвърждение, 

че много учители продължават да провеждат учебния процес като се опитват да 



симулират уроците на живо в класната стая, вместо да адаптират методиките си към 

новата образователна среда. 

Всеки втори участник в допитването декларира, че поне веднъж е поставял на учениците 

си задача за работа в екип. Учителите изтъкват различни причини, поради които не са 

поставяли такъв вид задания – за 21% това е липсата на техническа възможност, за 16% 

- липсата на време, а за 12% - приоритизиране на други занимания. С оглед на факта, че 

услуги като Teams и Classroom предоставят много добри възможности за дейности в 

сътрудничество, може да се допусне, че отговорилите по този начин измежду 

използващите някоя от тези платформи а) не познават достатъчно добре функциите 

им, б) работят с ученици, които не познават добре функциите им, или в) имат нужда 

от допълнителна квалификация, свързана с извършването на творчески и 

образователни дейности в екип онлайн. 

Един единствен участник в допитването заявява, че е поставял колаборативна задача на 

учениците си всеки ден. Най-голям дял (114 души) от отговорилите на този въпрос 

уточняват, че са давали задача за работа в екип веднъж месечно.  

Около 1/3 от респондентите са отговорили негативно на въпроса дали са запознали 

учениците как да работят в екип в онлайн среда. 2/3 от 337 учителите, взели участие в 

допитването, са запознали учениците си с методите и критерии за намиране и 

сравняване на източници на информация, но само 37% са отговорили положително на 

въпроса дали са давали такава задача на учениците. Само 4 учители (1%) са 

декларирали, че са давали такава задача всеки ден и едва двама от тях (0,5%) са 

обяснили на учениците си как да работят с информационни източници. Въпреки че има 

своите ползи, особено когато дейността се извършва информирано, с помощта на 

компетентен ментор и с изградени навици и критерии, целенасоченото търсене и 

оценяване на информация само веднъж в месеца (91 респонденти) е крайно 

недостатъчно. Един единствен учител е декларирал, че в класа му е проведен урок за 

фалшивите новини, а едва осем са дали задача, свързана с проверка на факти във 

връзка с пандемията от COVID-19. 

Проектна задача с цел оценяване на знания и умения са давали на учениците си 232 

респонденти, или малко под 70%, 102-ма учители са давали на учениците си както 

задача за създаване на видео, така и задача за работа в екип или за намиране и 

оценяване на достоверността на източници на информация. 14% от отговорилите 

положително на въпроса дали са давали проектна задача не са давали друг вид задача 

на учениците си – за работа в екипа, намиране и оценка на информация или за създаване 

на видео. Също 14%, но от всички участници в допитването, са отговорили отрицателно 

и на четирите въпроса, отнасящи се до поставяне на вид задача, свързан с оценка или 

създаване на съдържание или работа в екип.  

Този процент не е голям, но не бива да се пренебрегва фактът, че всеки седми ученик 

не е извършвал подобен вид дейност, което би следвало да се отчете като дефицит в 

традиционната присъствена форма на обучение и още повече - в дистанционната му 

разновидност. Подобен подход лишава учениците от възможността да развиват 



цифровите си умения и своята медийно-информационна грамотност, докато от тях се 

очаква да придобиват знания и развиват критично мислене в среда, за справянето в 

която тези компетентности са задължителни. 

В началото на прогимназиалния етап на основното им образование децата вече имат 

достатъчно развито аналитично и аргументативно мислене (предвид естеството и 

начина на оценяване на изучавания материал по български и математика, Човекът и 

природата и Човекът и обществото). На тази възраст са достатъчно грамотни, за да бъде 

насочено вниманието им към различните източници на информация, така че да са 

способни да разпознават и правят разлика между енциклопедични статии, медийни 

текстове, блогове, официални и неофициални сайтове, както и към необходимостта от 

задълбочено проучване и коректно цитиране на източниците. И ако предметът 

Информационни технологии развива повече техническите умения на учениците за 

боравене с цифрови устройства и навигация/операции в компютърни системи, програми 

и интернет, то критичният анализ на медийно съдържание, което не се ограничава до 

текст, но включва аудио, графики и видео, би трябвало да се развива едновременно с 

това през останалите предмети. В тази възраст повечето деца консумират предимно 

видеосъдържание, следвайки определени канали и влогъри, оказващи значително 

влияние върху интересите и представите им за света. От много голямо значение е да 

могат да разпознават явните, но и закодираните търговски съобщения в подобно 

съдържание и да подлагат на съмнение достоверността на информацията и проекцията 

за действителност, на които са изложени. 

 

Методология 

 

Допитването „Дигитално-медийната грамотност по време на дистанционното обучение 

– за ученици 5. - 12. клас“ е осъществено чрез онлайн анкетна карта, достъпна онлайн, 

паралелно с допитване на същата тема до ученици в прогимназиален и гимназиален 

курс на обучение в българската образователна система. Резултатите са обработени чрез 

количествени и качествени методи. Въпросите (13, от които само 3 затворени) са 

фокусирани върху използваните в процеса на дистанционно обучение платформи 

(приложения) и извършването на специфични дейности, които имат отношение към 

дигитално-медийните умения на децата. Зададени са важни за интерпретацията на 

данните от изследването уточняващи въпроси за подхода на учителите – дали освен че 

са давали съответния вид задачи, са обяснили спецификите им на учениците. Повечето 

въпроси изискват дескриптивни отговори, чрез които учители маркират конкретни 

ситуации, предметното поле и целите на задачите, които са поставяли. Участието в 

анкетата е анонимно (допълнителен 14 въпрос дава възможност на учителите да оставят 

електронен адрес, на който да получават съобщения за събития и инициативи на 

Коалицията за медийна грамотност). Не са събирани демографски данни. 

Целта на допитването и реализираното въз основа на резултатите от него изследване е 

идентифицирането на:  



● ключовите елементи от обучението онлайн, на които трябва да се обърне по-

голямо внимание с фокус върху развитието на цифрови умения и медийна 

грамотност 

● добрите практики, свързани с изграждането на критично мислене и умения за 

работа в екип през различните учебни дисциплини 

● степента, до която средата на провеждане на учебните часове и образователния 

процес (онлайн) е позната на учителите и наличните ресурси и достъп до 

медийно съдържание са използвани за повишаване на цифровата, медийната и 

информационната грамотност на учениците 

и изработването на насоки и препоръки за интеграция на дигитално-медийно-

информационна грамотност в учебните дисциплини с оглед на учебното съдържание 

по класове и степента на когнитивно развитие и навици за консумация на медийно 

съдържание на децата 

  



 

Приложения 

 

Приложение 1 

Отговори на въпрос 4: Опишете накратко една ситуация, в която сте дали задача за 

работа в екип на учениците по време на дистанционното обучение 

Разделени на два екипа, да обсъдят помежду си /в Тиймс или Вайбър, последното 

повече го предпочитат/ и да поставят различни заглавия на актуални новини, които 

сме обсъждали. 

Проект- Великден 

Европейски съюз 

Провеждане на интервюта 

Тема: "Великден": Първият екип работи по темата ,,Традиции и обичаи свързани с 

празника в България", като търсеха информация в интернет , от родители и близки. 

Вторият екип проучи как се празнува този празник в другите страни. Третият екип 

изработи проекти свързани с празника. Четвъртият екип нарисуваха великденски 

яйца. 

След представянето на отделните екипи, учениците решиха всички да направят 

пролетна и великденска украса, всеки да постави творението си на прозореца, така 

че да се вижда отвън, за да зарадват съседи и случайни минувачи по улицата" 

Да представят личност от епохата на Възраждането чрез презентация, постер или 

клип. 

Разделяне на групи по 3-4 ученици и обработка на кратък текст с отговор на 

поставени въпроси. 

Проект  

Да създадат продукт по зададени критерии. 

Да проучат и представят по зададени опори  Пандемиите в историята 

Задачата беше свързана с решения за ъпсайклинг чрез пластмасови бутилки, които 

вече са употребявани в домакинствата. 

При решаване на дадена задача  

В ZOOM четене по роли. Така групата беше разделена на 3 отбора по 3 деца, за да 

прочетат стихотворението "Шапка и чаша" на Георги Господинов. 2. клас 

Трябваше да правят презентация на тема “Числото Пи - история, интересни факти 

и приложения. 

Работа по проект 



Работа върху граматически задачи. 

Работа върху граматически задачи. 

"Да решат заедно задачи по Математика помагайки си 

Всяка задача от теста е предназначена за определено дете, така с по- малко усилия 

лесно се получава решението на теста в часовете ни за консултации" 

Проект Идея за инвестиция в Рило-Родопската област 

Представяне живота и творчеството на Христо Ботев.  

Изпитване по двойки 

откриване на езикови грешки в текст 

Във връзка с изявени личности в областта на науката, културата и спорта. 

Участие в онлайн-обучението дискусия, по случай 24-ти май 

Да направят проект за идеално училище 

Създаване на текст и споделяне. Споделяне на лексикални единици, ключови думи. 

Попълване на таблица от упражнения за слушане с разбиране. 

Съвместно проучване по дадена тема и създаване на общ споделен документ или 

продукт. Например при работа с откъси от художествени произведения. 

Околен свят 1 клас Сезони 

В начален етап трудно е да работят в екип  при дистанционно обучение.  

Проект по ИТ 

Разработвахме проекти за средновековните български столици и учениците 

представяха своите презентации заедно.  

Разработване на проекти по култура на Китай, съвместно писане на електронна 

книга с аудиофайлове на тема парково изкуство на Китай, записи на поздравления и 

общи четения във филм и др. 

В екипи по  четирима участваха в 4 турнира на Пукльовците 

Презентация за автор 

Задачи свързани със статистика 

Четене по роли за домашна работа 

Използвах приложенията на Майкрософт офиса и им дадох да работят 

едновременно по 3-4 деца върху тема за презентация. Освен това им дадох задание 

по групи.  

Да презентират видна политическа личност на 20 век . 



Да направят групов проект на тема " Най- красивите 7 природни обекта на Китай" - 

проект за 6 клас, за 7-ми клас " Професии на бъдещето" 

Да изработят презентация на най-интересен урок 

Съвместна презентация  

Текст, в който заедно трябва да открият фигури на речта. 

Не давам задачи за работа в екип. Те работят в екип, като част от учениците 

решават задачите на всички. 

Проекти по физика за оптични уреди 

Да изготвят филм за 24 май в екипи по двама (водещи и представящи живота и 

делото на Кирил и Методий и историята на химна "Върви, народе възродени"). 

Филмът се излъчи по класове чрез линк към Youtube в ЧК чрез Zoom. 

Поставяне на задача, работа по групи и презентиране на темата. Провеждане на час 

сами. 

Изработване на маркетингова стратегия за онлайн магазин 

Проект ПЪТЯТ НА ПАРИТЕ 

Да напишат стихотворение 

Да напишат диалог за празненство в хижа в планината. Трябва да проучат времето 

в планината през различните сезони, както и да се разберат какво облекло е 

подходящо, същи така трябва да си помогнат да направят успешно парти.  

Имаха да изработят различни проекти свързани с изучавания материал по български 

език и литература.  

Да създават презентация по дадена тема - за 5 и 6 клас. Проект по зададена тема и 

да създадат рекламна презентация, брошура и сайт - за ученици от 8 клас. 

Презентации, доклади, албуми със снимки 

Проектната дейност по предприемачество. Разпределяне на задачите по екипи, а 

също така на всеки член от екипа и създаване на общ продукт, който се представя 

под формата на презентация. 

Човек и природа: Човешкото тяло и опазване на здравето. Екип от 4 ученика 

работят над значението над всеки орган. Единият описва, другият търси причината 

за заболяване, третият търси програма за оздравяване, четвъртият   посещава 

природна местност и измерва при движенията как се ускорява пулса, и други 

състояния. 

Асемблиране на КС по конкретни параметри 

В моя трети клас работим по вътрешнокласен проект "Математици в действие". 

Класът е разделен на 6 екипа, които приготвят в презентация по 2 задачи от 



участник. Задачите трябваше да бъдат интересни, достъпни и с по-нестандартно 

решение от училищния материал. От всеки екип се излъчваше ученикът с най-

интересна задача, чрез гласуване. В последното 7. издание, участваха всички 

отличени и измежду тях, класът избра най-интересната задача, като победителят 

получи Грамота. Четири от презентациите се случиха онлайн!!! Екипите 

самостоятелно се подготвяха и лидерът на групата представяше задачите пред 

класа. 

Изработване на увеселителен парк 

Два екипа - момичета и момчета 

Изготвяне на проекти 

Състезание 

Да направят проект по своя преценка в платформа по техен избор- създадоха 

алгоритъм за ел. игра. 

Изработване на книжка по стихотворение 

В екипи по  четирима участваха в 4 турнира на Пукльовците 

Презентация на дадена тема 

След изучаване на темата "Океаните на Земята - уникални черти и характерни 

особености" възложих на учениците, които бяха разделени на 4 екипа да представят 

един от четирите океана на Земята по най-интересен начин. Възможностите бяха: 

да изработят съобщение, брошура, постер, колаж или друг продукт. Изискванията 

бяха всеки от екипа да даде своя принос в изработването на продукта. В следващия 

час един от учениците, определен за презентатор представи изработеното. 

Работа по зададен проект по изобразително изкуство 

Да изготвят презентация за велики революционери и книжовници. 

Изготвяне на проекти и презентации за 24 май. 

Едни от темите бяха за тема по Човекът и обществото и по Български език  - Мисия: 

Революционер, и Мисия: Журналист - интервю и репортаж. 

Работа по проект 

Презентация 

Да се подготвят по околен свят за здравословното хранене. 

Презентация и есета за Деня на околната среда 5 юни 

Подготовка на проект по изучавана тема  

Обобщение по темата " Борци за свободата на България" 



Предложих 6 теми и всеки си избра една и така класът се раздели на 6 екипа . 

Съчинените стихотворения и  приказки обединихме в книга . 

Самостоятелна работа върху задачи по групи в зависимост от нивото на трудност: 

среден, добър, много добър и отличен. 

Върху презентация 

Създаване на диалог по определена тема и в зададена предварително ситуация. 

Провеждане на дискусия по предварително зададена тема и отправни точки. 

Извличане на обобщена и систематизирана информация по изучавани теми 

Създаване на пирамида за здравословно хранене 

Задача от даден учебник по граматика например, има си дадени рубрики, работа с 

проекти и т.н. 

Разработване на проект в екип по информационни технологии 

В онлайн часа по Човекът и природата ги разделих на екипи от 5-6 ученика в различни 

стаи в Zoom, като всеки  екип имаше на разположение около 10 минути да открие 

информация за 1 витамин и да определи говорител на екипа. След изтичането на 

минутите, говорителят представи пред всички информацията. 

Работа в екип по темата за Холокоста - 10 клас. Думи за миналото - концлагер 

,депортация ,окончателно решение- да работят по изясняване на понятията, да 

представят документи  и работят по двама- краен срок 25.юни  

По човекът и природата, най-успешна им беше "Организмите и средата на живот" 

Учениците от петте паралелки имаха задача да съставят приказка за 

Стогодишната война по зададени опори като индивидуална задача. След това 

трябваше всяка паралелка да състави една обща за класа приказка. Следващият 

етап бе да направят сценарий по приказката. Следваща стъпка - да се разпределят 

ролите и накрая се „изигра“ по роли онлайн във виртуалната ни среща.  

В часа на класа им беше дадена логическа задача, която трябваше да разрешат по 

отбори и да дадат един верен отговор.   

Работа по проекти. 

Проект по технологии и предприемачество - Колаж от рисунки 

По повод майските празници. Изготвяне на презентации и проекти.  

Да потърсят информация за растенията и промените им през сезоните. 

Работа по литература върху разказа "По жътва" 

Да издирят информация и да направят презентация за традиционни празници. 

Учениците се разделят на малки екипи и описват спортовете, които знаят.  



Общ проект 

Проекти по ИТ 

поздравителна програма, участие в конкурс 

Няма такава 

Проекти по БЗО и ТП 

Да намерят информация за London eye 

Да направят проучване по дадена тема 

Създаване на постер 

драматизация , дигитална енциклопедия - български архитектурни и културни 

обекти, изделия по ТП  

групиране на животните и растенията - интересни факти 

ДА ПОДГОТВЯТ МАТЕРИАЛ  ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩ ПРАЗНИК 

великденски празници 

Изработване на протоколи върху упражнение. Екипите бяха работещи още преди  

извънредното положение, 

Задачата беше да намерят песни, свързани с 24 май, информация за тези песни и 

накрая проектът да завърши с презентация. Подобна задача беше поставена и във 

връзка с песни, чиято тема е Коронавируса. Само че там песните трябваше да са на 

различни от българския език, след като бъдат открити да бъдат преведени, чрез 

преводач, да бъде определена спецификата и жанра на песента. 

Проекти на тема "Културните постижения на български артисти, спортисти и 

художници", "Географски области и техните особености", "Спасяването на 

българските евреи" и други. 

В клуб по интереси. Учениците на групи направиха презентации по любопитни теми 

от математиката. 

Решаване на задачи 

решаване на приложни задачи 

Екипна работа по проект "Politeness around the world" - Интересни правила на учтиво 

поведение по света. Представих на учениците кратко видео с любопитни/странни 

правила на учтиво поведение в различни части на света. Учениците се разделиха на 

6 екипа - по един за всеки континент и имаха за задача да направят проучване в 

Интернет като разгледат различни източници (видеоклипове, статии) с цел да 

открият други странни за тях правила. След това трябваше да изготвят екипна 

презентация в електронен вид за съответния континент като включат текст и 

подходящи изображения, съобразявайки различни аспекти на добрата презентация. 



Накрая трябваше да направят и кратко устно представяне. Всеки трябваше да се 

самооцени по зададени критерии. Съучениците им също ги оценяваха като 

аргументираха оценките си. Аз също изразих своето мнение. 

Няма 

Разработка на два вида формуляри(за слаби ученици и за другите). Групово решаване 

на задача. 

Проекти задачи, решаване на казус, поставяне в ситуация 

Разработване на комикс в приложение за създаване на колажи.  

Разработка на проект на тема "Да помогнем на нуждаещите се в ситуация на 

извънредно положение" и разпределяне на задълженията между учениците. 

Дадох им задача и те отказаха категорично 

Работа по проект  

диалог, анализ на дадено художествено произведение (картина) взаимно така 

наречения конферанс на картината и собствените творби и рисунки. Отчитане на 

постиженията в рисунките. Диалог между всички ученици. 

презентация за творчеството на писател 

изработване на обща история, презентации 

Търсене на информация за писатели и техните произведения. Информация по Околен 

свят... 

Работа по проект 

работа онлайн по презентация върху обобщителен урок 

Изчисляване параметрите на силов трансформатор. 

При разчитане на кръгови диаграми. 

Създаване на уеб сайт 

Проект на тема "Защитени растения и животни в България". Изработване на 

презентация.. 

Подготовка на материали и изработване на  презентация по зададена тема 

Разработка на учебни проекти в 12- ти клас, презентация с медийни обекти, 

озвучаване, хипервръзки, доклад и уеб сайт 

Представяне на групи растения, животни, природни обекти и др. 

Да работят в екипи ,,Първо  българско царство" и ,,Второ българско царство" , 

,,Старите столици на България" 



Приложение 2 

Отговори на въпрос 9: Моля да опишете накратко една ситуация, в която сте дали задача 

за намиране и оценяване на достоверността на информация по време на дистанционния 

период 

 

По време на въпросния урок и още един /по време на тази "ваканция" със свободни 

теми/ се дискутира информация за коронавируса и трябваше учениците да проучат 

коя е медията и нейния характер, съответно може ли да се разчита на 

достоверност. 

Намерена е ваксина за Ковид 19 

Статии, свързани с коронавируса 

При изучаване на публицистичния стил - да открият информация от различни 

източници и да я съпоставят. Много интересно им беше как се представят 

социологическите изследвания, представени в две телевизии, интернет и вестници. 

Подготовка на проекта  

Задача по математика с известни личности - да потърсят в Уикипедия информация 

за тях. 

Да потърсят и сравнят статистически данни  

Изнесени данни за участие в конкурси 

Работа с различни източници 

"Фалшивите новини за ефекта от 5G мрежата" 

Търсене на информация за изготвяне на презентация 

За намиране на информация, но за оценяване не съм конкретизирала 

Работа с данни от учебника и същите от НСИ 

Наследници на Христо Ботев в съвремието ни.  

Какво е "Шекспиров въпрос" 

По случай 9 май за ролята на ЕС в живота на България 

Да намерят сами онлайн-материали по определена тема в Интернет или да 

открият въпросните теми в специализирани детски образователни сайтове. 

Учениците споделят това, което действително им е било полезно при изучаването 

тема. 

За или против атомната електроенергия - да намерят реално факти и 

доказателства. 

Трудно за ученици в начален етап 



Лекционният принцип на часовете по култура предполага боравене с различни 

източници - учениците предварително подготвят информация за историческа 

личност или събитие, като се сравняват източниците и се открива 

достоверността по зададени критерии. 

Проверка на новините за вируса и връщането в училище от различни източници 

В задачи свързани с теория на вероятностите. 

Ставаше дума за твърдение от един сайт относно български писател. Предложих 

им да открият дали информацията е коректна. И обсъдихме откритата 

информация.  

Крайна комунистическия режим в България 

Да проучат лицензите за защита на авторското право. 

Да открият неизучавани произведения на изучаван автор  

Попитах ги какво е “мемоар”. Те ми дадоха веднага отговор от Wikipedia, което 

всъщност не им вършеше работа.  

Обсъдихме в ЧК новините във връзка с Ковид 19 в пика на пандемията и отношението 

на близките и познатите относно мерките и тяхното стриктно спазване. 

Медийно отразяване на членството ни в НАТО и ЕС. 

"Създайте текстови документ със заглавие ""Защитени обекти от ЮНЕСКО в 

България"",  в който да опишете защитените обекти от ЮНЕСКО в България. 

Потърсете в интернет безплатни за употреба изображения на защитените от 

ЮНЕСКО обекти в България. Вмъкнете изображенията на тези обекти. 

Форматирайте текста и изображенията по ваш избор. Потърсете информация, за 

да изпълните задачата в адреса по-долу или в друг надежден източник. Напишете 

източниците си на информация в документа на подходящо място: 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Обекти_на_световното_ наследство_в_България" 

Когато създават презентация, тема "Авторско право" за децата от 5 и 6 клас, 

"Опасности в интернет"  за децата от 4,  5 и 6 клас. За учениците от по-горни 

класове, според темата която е по план, за предметите по физика, история или др. 

предмет. 

Търсене на информация за изработване на лапбук 

Тестовете са прилична форма за даване на отговори и самооценката се извършва 

,след получаване на отговорите, всеки сам намира грешките и търси отново 

правилното им решение. 

Прилагам комбинативни уроци по математика с Човек и природа и Човек и общество. 

Темите бяха: реки, водопади, върхове, Старият Пловдив, екоавтомобилите и др. 

Изработваха се презентации с достоверни данни, които учениците сами намираха в 



интернет. Те онагледяваха задачите по Математика от сборника Мечо и Медунка -

3.клас. 

Разлика между художествена и научна литература. Енциклопедични факти. 

Задачи по математика 

Дублетни форми в бълг. език 

За писатели информация 

Обсъждаме редовно исторически документи. 

Живот и дело на Васил Левски 

Няма ситуация за оценяване на информация. Възлагала съм задачи, да търсят 

информация по теми за Час на класа. Определено учениците, с които работя не искат 

да търсят информация, свързана с учебния процес.  

За "достоверност" по граматика трудно може да се говори.  

Защитени животни 

Това са информациите свързани със събития и личности от нашето минало  - 

Османското владичество, княз Александър I Батенберг, за Златния век на цар Симеон 

... 

Във връзка с използване на енергията от атомна електроцентрала в 7 клас поставих 

задача да намерят материали за мерките за сигурност в АЕЦ Козлодуй. 

Представят презентации със снимки 

Работа по проект 

Във връзка с Ковид 19 

Какво представлява метода инвитро?  

Дадох им задача да открият достоверността на информация за коронавируса от 

сайтове, които или всяваха излишна паника или изобщо отричаха наличието на 

пандемия 

Проектно базирано обучение-изследователска задача 

Да намерят информация за природни бедствия 

Винаги е хубаво даден материал да се търси и от други източници. Например 

литературна критика за даден автор. 

Фотография на роми от епохата на ВСВ ,да потърсят и разберат истинска или 

фалшива !- 9 кл. 

В учебника по математика има теми, които изискват търсене на информация и 

съпоставяне на такава.  



По Човекът и обществото с трудът на хората в природните области 

Как събитието от 9.септември 1944г. е представяно в тоталитарното управление 

и днес; Как се представя писателят Георги Марков след 1989 г.; аварията в Чернобил; 

„възродителният процес“ 

Презентации и отговорете за себе си. 

Коя е най-дългата река Нил или Амазонка? 

Информация за Кирил и Методий. Безкрайно много информация има. Споделиха много 

презентации и много снимки, албуми. 

Да намерят информация за кръвоносна система 

Великденски легенди 

ИТ 

Информация свързана с COVID19 

Задачи по БЗО 

Да правят разлика между сайтовете и им дадох кои сайтове са надеждни 

Проучвателна дейност 

Изчисляване гъстота на населението; съставяне на кръгова диаграма 

Новина на деня  - Къде научихте за нея? Кой я поднесе? Как е поднесена ? Кое Ви накара 

да повярвате? 

Например - кои от новините, които са гледали, слушали и чели са им изглеждали 

достоверни и кои - не. 

Когато търсят информация по темата на проектите. 

За часовете по Компютърно моделиране учениците трябваше да представят 

информация за Интернет, пролетните празници, 24 май. За тази цел те трябваше 

да открият и съхранят информация от достоверни източници. 

Грешно решавани задачи 

Решаване на приложни задачи 

Конкретна задача единствено с цел намиране и оценяване на достоверността на 

информацията не съм поставяла. Правят го като част от работата по някакво 

задание, което предполага проучване, подбор, синтезиране и представяне на 

информация. 

Създаване на електронна презентация с търсена информация по интернет. 

Проект "ОУД", тема, свързана с дигиталната грамотност 

Отговор на поставен въпрос за домашна работа 



Намиране информация за живота и творчеството на художници, творци и 

предприемачи. 

Проверка на правопис на думи. 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

Изучаваме медиен текст, трябваше да открият различни текстове, свързани с едно 

събитие и обсъждахме достоверността на информацията 

Във връзка с предимствата и недостатъците на електрическите апарати. 

При разработка на проекти, свързани с проучване на действащи в момента 

организации и институции изисках да има посочени като източници 

действителните сайтове на въпросните организации и институции, както и 

потвърждение от поне още един авторитетен източник- правителствен или 

сериозен медиен сайт: EuroNews, AFP, BBC  

Да намерят интересни данни за= автори на изучавана художествена литература; за 

природни забележителности в родното място; за броя на планетите в слънчевата 

система 

  



Приложение 3 

Отговори на въпрос 13: Моля да опишете накратко една ситуация, в която сте дали 

задача за създаване на съдържание или проект с цел да оцените знания и умения по 

време на дистанционния период 

Проект- Любим спорт, Великденски празници- чрез снимки, видео и клипове 

Бележити българи 

Различни проекти по Околен свят, например за здравословното хранене. Трябваше да 

намерят в Интернет някаква супер храна за която да напишат най- важното. 

Изготвяне на презентация по определена тема. 

„Героите се движат, говорят и мислят." 

Създаване на постер, презентация, резюме, план-конспект. 

Проект за теорията по геометрия в 7 клас с помощта на ИТ 

Поставена задача за изработване на проект за живота и дейността на известни 

учени физици и химици, които са направили открития, свързани с темите в час. 

След обобщителен урок  

Проект - за 24 май, за България под турско власт; създаване на учебен ресурс - в 

Learning Apps 

Да съберат информация и да направят родословно дърво 

Проект за съставяне на бюджет по ТП 

Доброто започва от мен- за  добродетелите ,които помагат на хората в трудни 

моменти 

Създаване на текст по описана ситуация със сюжет от делника 

В самото начало имаха даден проект "От маймуна маймунки, от кратуна-кратунки" 

или Как да отгледаме в домашни условия растение от семка. Децата приеха 

предизвикателството и се включиха активно в засаждането и отглеждането на 

най-различни семки от плодове и зеленчуци. 

Проект по ФА за  телескопите 

Писмен отговор на тема 

Писмен отговор на тема 

Проект по руски език "Разходка из града"  

"Създаване на презентации за изкуството на Древните траки, създаване на 

мултимедийни проекти на тема"" Моят град"", 

"24 май"  и др." 



Проект Седемте рилски езера 

Презентация за хайдушкото движение в България.  

Писане на есе 

откриване и презентиране на езикови грешки в онлайн медиите 

По човекът и обществото. 

Често правят проекти и мисловни карти по БЕЛ, ЧО и ЧП 

Децата правиха проект за Денят на Земята и когато изучихме буквите. 

Презентация по изучавана тема. 

Проектно базирано бучение-изследователска задача 

Проект на атомна централа - какво е устройството, какви реакции протичат + 

чертеж/рисунка и съответно за или против атомната електроенергия. 

Диви и дом животни 

Околен свят- Празници и обичаи в моя роден край 

Създадохме видео, посветено на славянската писменост и делото на Кирил и 

Методий. Във видеото взеха участие ученици от цялото училище.  

Трябваше да направят проект презентация за природна забележителност на 

България. 

Известен българин, прославил България. 

Представяне на автор/произведение 

Проект по околен свят - здравословен начин на живот 

Една от задачите беше да се създаде фотоалбум в комбинация с родословно дърво.  

Използване на произведения на изобразителното изкуство като източници на 

знания по история 

Проект за домашна работа по чужд език. 

Да се оцвети екселска таблица по зададени параметри задача за 5- ти клас. 

Учениците трябваше да направят презентации за 5 неща, които не трябва да се 

правят по време на карантина, на английски език. Идеята беше да упражнят 

използването на “Contractions: Don’t, mustn’t..” 

Изготвяне и защита на презентации в Пауър пойнт по изучавания материал. 

Проект, свързана с любима детска книга, свързан с Международния ден на детската 

книга - децата имаха насоки да го изработят и представят по един от вариантите 

- електронна книга в Writerider, Lapbook, постер, PPT и др. 



Всеки трябваше да потърси информация за фестивали по света и да изготви 

презентация . 

Представяне на личност от периода на тоталитаризма в България 

Създаване на дружество. Необходими стъпки.  

Преразказ на интересна история от прочетена книга или филм 

Празници във Франция ; Новите технологии беда или плюс в живота  

"Създайте  видео като използвате програмата Movie Maker на тема по избор: 

1.«Денят, в който светът се обедини» 

2. „Мечтата ми за по-добър свят“ 

Използвайте файловете от папката с ресурсни материали - изображения, аудио. Ако 

решите да използвате други материали, моля да се уверите, че те са в стандарт СС 

- Creative Commons  за свободно споделяне и адаптиране. 

Създаденото видео споделете с мен по избран от вас начин - в Google Classroom или 

чрез използване на облачна технология за съхраняване на файлове." 

Видео за тяхната стая, квартал на английски 

За учениците в 8 клас "Информационни технологии" в раздела проектна дейност, се 

поставят няколко задачи, учениците да работят в екип и да създадат свой сайт или 

блог. Да създадат рекламни продукти за туристически обект, като направят 

презентация, брошура, постер и сайт. Децата се обединяват по 4 в екип и си 

разпределят работата, според техните умения. 

Лапбук на тема от учебния материал 

По БЕЛ дадох на учениците задача да направят комикс. 

Екипна работа по проект за създаване и функциониране на фирма-проучване на 

пазара, на конкурентни фирми, създаване на фирма, маркетинг, реклама, 

функциониране, счетоводство, отчет и др. 

Описание на диагностична дейност на КС 

Вече отговорих по-горе. 

Природни и исторически забележителности в моя роден край. 

Не, учениците са в 3 клас 

Дадох задача да се направи проект на тема "Любопитни факти в математиката" 

Проект за първото светско училище, Проект за Априлското въстание и апостолите 

взели участие в него, За освобождението на България и боевете  при Шипка и т.н. 

Да научат текст наизуст и да пожелаят нещо на другите  



Създадоха презентация за Левски, която после направихме и на видео. 

Създадохме електронна великденска книжка. За целта изработваха изделия от 

различни материали. Учениците подредиха "Великденски кът" в дома си. 

Представяне на историческа личност - живот, дейност, идеология. 

творчески задачи в Code.org 

Да направят презентация в която представят изчезващ вид растение или животно 

Живот и дело на Васил Левски 

Трябваше да направят проект презентация за природна забележителност на 

България. 

Проект по музика 2клас- "Пролетни празници и обичаи", Проект по физическо 

възпитание и спорт 2 клас- "Любим спорт и спортисти" 

Празникът Великден; Никола Симов - Куруто, Ботевият знаменосец 

Изобразително изкуство-проект Светите братя Кирил и Методий-рисунки, 

допълнени с текст 

Видео по даден въпрос от разказвателните предмети 

Изработване на "географски паспорт" на страна и характерен растителен или 

животински вид от Азия и/или Австралия 

Презентация за християнските празници 

Здравословно хранене 

Проекти за 2 юни 

Тези, които описах вече. 

Индивидуален проект на тема: "Моето родно място" 

Проект "Морско училище" по компютърно моделиране, в които героите разговарят 

и се движат по различен начин и през цялото време на фона е пуснат звук. 

На тема "Стилове на ръководство" им беше зададен проект да си изберат конкретен 

лидер, да опишат стила му на ръководство и да се аргументират. 

Създадох тест в Assignments, но едва 5 успяха да попълнят теста с телефоните си. 

Презентации 

Здраве и здравословен начин на живот 

Говорене 

Поставих им задача да запишат видеа с частни от стихотворение, което накрая 

сглобих и се получи нещо много интересно.  



Засаждане на растения 

Проект - музикални инструменти 

Раздел естетика - намиране на информация за импресионистите и презентации за 

някои от най-видните представители на импресионизма. Намиране на информация 

за изявени български художници  и изготвяне на презентации 

Представата ми за бъдещето и материалите като участници в него.  

Създаване на проект за деня на Земята и за 24 май. 

Проучване живота и делото на Христо Ботев 

Поставих задача да пресъздадат  парти и анимирана картичка . 

В часове, които са предвидени за формиране на презентационни умения на учениците. 

Те трябва да създадат презентация по определена тема като намерят 

информацията в Интернет, изготвят презентацията и я представят пред класа. 

"Where did you go last summer?" 

Децата правиха лични  проекти за 24 май 

Даден автор и произведение. Обстоен анализ на житийния, творчески път, 

изследване на дадено негово произведение, описание на персонажи от него, 

сравняване с други автори, произведения. Жанр, род, сюжет, композиционна рамка. 

Подготвяне на презентация със спомени и снимки на техните родители. 

"Давала съм задача писане на кратко есе по зададена тема" 

Създаване на макет на куб и правоъгълен паралелепипед. Трябваше да заснемат 

видео, с което да се види дали е изпълнена задачата. 

Цел - Употреба на понятия ,хронологично и пространствено разположение на факти  

и събития , създаване на текст по тема ,,Балканско Възраждане "  ,,Пътешествие 

във времето на ....Възраждането" - 8 кл. Да представят Възраждането на 

балканските народи с акцент - българския народ с рубрики - Пътувам с 

...Посещавам..., Срещам...Виждам.. Облечени са .../Консултация с Каниц... 

/Междупредметни връзки - ,Ами ако се случи като в ,,Другоселеца "...Ковачница без 

въглища ... 

Да направят различни тематични книжки като продължение на поредицата Мога 

по околен свят. 

9-май - Ден на Европа;24 май - Ден на славянската просвета 

Човекът и природата - създаване на проект на тема "Организмите и тяхната среда 

на живот"  

Интервю за времето на Тодор Живков с близки и познати на учениците като влязат 

в ролята на репортери/журналисти 



Геометрично табло  

Моят град. Любима храна. Съвети за здравословно хранене. Любима играчка. Любим 

спорт. 

Изработване на декоративен шрифт.  

Задачата бе по физическо възпитание и спорт, да напишат с няколко думи имената, 

първите наченки към спорта и какви награди има българският спортист по избор. 

Да напишат кратък текст, като в него имаше поставени въпроси за семейството, 

училището, природата, празниците, обичаите, подкрепен с картинки и текст. 

"Моят любим пролетен празник" 

"Проект по Човекът и обществото- моята красива родина 

Проект "" великденски празници и традиции"" 

Проект "" Ботев- живот и дело""" 

Представяне на любима книга, календар на официалните празници в България 

Създаване на настолна игра 

Околен свят - опознаване на пролетта. 

Запис на Четене на текст и проекти: Седмично разписание; Дневник на класа и др. 

За всички часове по фолклор и митология имаше зададени проекти - за олимпийските 

богове, за бита на българина, за словото като израз на същността ни и др. 

Моята първа готварска книга 

Проект От идеята до продукта създаване на сандвич и реклама за него 

Информационни технологии 

Религиозни празници 

Проект по тема свързана с учебното съдържание по биология 

Презентации по БЗО 

Великден, табло 

Презентация на изучаван автор  

Изготвяне на презентация по зададена тема 

My country - Visit Bulgaria  

Проектите бяха предимно по разказвателните предмети 

изготвяне на емблема на училището, града, природен обект 

избор на материали за изработване на облекло 



"По ТП как се изработва едно изделие за практическа употреба. 

По ЧП - проучване за здравословното хранене на учениците. 

По Спорт - моите тренировъчни упражнения . 

По ИИ - културен или архитектурен обект - проучване , класификация , обработка на 

информация." 

"Разработка на темата за използване на пластмасата в бита " 

"Панаир на цветята " проект за парите, банките, бюджет и услугите 

Видео, гласово съобщение 

Да се изготви презентация на тема: "Приложение на  новости в медицинската 

техника и технологии". Задачата е задавана на ученици по време на извънредното 

положение. 

Проекта бе да съберат информация за забележителностите в нашата област и да 

направят брошура, а който имаше техническа възможност и монтаж на кратко 

клипче.  

Темата: "Променливи" бе много интересна в 4 клас и създадохме много интересни 

проекти - игри с отчитане на резултат. 

Решаване на приложни  задачи 

Изработване на карта на 100-те туристически обекта на България 

Решаване на приложни задачи 

Трябва да направите още един проект. Този път, свързан с план за действие при 

евентуални неблагоприятни ситуации. Разделете се на 4 групи от по 6 души. Всяка 

група представлява специален отдел, който работи за правителството. Всяка група 

трябва да работи по една от посочените ситуации и да изработи план/стратегия. 

Проучете факти и мнения. Направете прогнози. Предложете мерки. Накрая всеки ще 

трябва да направи и устно представяне. Самооценка. Оценка и аргументация от 

съучениците и учителя. 

Да направят проект за супер храни 

Създаване на собствен творчески проект. 

Устойчиво развитие и здравословен начин на живот; Участие в националния Празни 

на химията 

Онлайн проект "Моето училище". 

Беше долу-горе интересно  

Изработване на проекти по Технологии и предприемачество. 

Проектно-базиран урок  



Беше поставена задача по Физика и астрономия - да прочетат от електронния 

учебник и да направят разширен план-конспект 

Изготвяне на реферати по литература. 

Презентации свързани с учебното съдържание по Човекът и обществото и Човекът 

и природата. 

Да изработят презентация или проект свързан с боговете на Тракия и Елада 

Презентации, разработка на урок 

По Технологии и предприемачество трябваше да създадат робот или движеща се 

играчка. 

Записваха видео с интервюта или репортажи, измислени от тях 

Писахме проект на англ. език за България, моят роден град ,Как се празнува Великден  

Задача: Изработване на мисловни карти по зададена тема 

Приложение на роботите или компютърна техника в автоматизирани системи по 

специалността 

Учениците ми от 12- ти клас приключиха обучението си с учебни проекти; учениците 

ми от 10- ти клас също разработиха проекти, особено важно за мен беше  

представянето на проектите им в часовете, пред техните съученици, коментарите 

и отзивите, забележките и препоръките на останалите ученици. 

Проучване, систематизиране и представяне на природни и исторически обекти в 

България. 

Да направят и споделят презентация за столиците на България 

Моят любим герой-изработване на презентация с използване на анимации, вмъкване 

на звук и видео-5 клас, Държава от континента Азия-изработване на презентация с 

използване на анимации, вмъкване на звук и видео, хипервръзки-6 клас 

Задача за изразително четене на текст; задача за приноси в българската култура на 

известни културни дейци; работа за приноси в спорта на български спортисти, 

зимни спортове; български художници; геометрични фигури и тела; мерни единици. 

 


