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Формуляр за обратна връзка 

Име и фамилия на учителя: 

Имейл и телефонен номер за контакт: 

Учебен предмет, в който е проведен урока: 

Клас, с който е проведен урокът: 

Име на училище: 

Град: 

Изключително се радваме, че сте се запалили по идеята да проведете урок за повишаване на 

дигиталната грамотност на учениците. За да Ви помогнем да се възползвате максимално от 

отделеното време 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! 

Процес: 

Разкажете как проведохте урока във вашия клас. 

 С каква нагласа учениците започнаха часа? 

 Какви бяха реакциите на учениците по време на часа (бяха ли активни, вълнуваха ли се от 

тази тема, считат ли я за близка до тяхното ежедневие и т.н.)? 

 Как се чувствахте Вие и учениците в края на часа? 

 Продължихте ли темата (чрез поставяне на домашна работа, извънкласно занятие, план за 

провеждане на следващ урок и др.)? 
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Съдържание: 

 Как се възприе тази тема от учениците? 

 Как Ви се сториха дадените от учениците отговори? 

 Как бихте оценили информацията, която Ви предоставихме за провеждането на часа? 

 Имате ли нужда от допълнителна информация, която ще подобри работата Ви при 

провеждането на следващ урок? 

Самооценка: 

 Какви бяха предимствата от провеждането на урока? 

 Какво би могло да се подобри? 

 

За да се включите в кампанията е необходимо да проведете първата част на урока и да ни 

изпратите попълнената бланка за обратна връзка и до 3 снимки от часа. На всички участвали ще 

изпратим шаблон за „Правилата на класа за дигитални умения“. Препоръчваме, след това да бъде 

проведена втората част на урока, в която децата сами да изведат правилата на класа и те да бъдат 

записани на получения постер. 

Ще очакваме да ни изпратите попълнените обратни връзки на имейл safenet@online.bg, заедно 

с 2-3 снимки от провеждането на урока, най-късно до 10 март 2018 г. 
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