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Учител – будител в дигиталната ера – 1 час  
 

Подготовка 

1. Дигитални компетентности  

Целта на урока е учениците да се запознаят с някои основни принципи, свързани с 

различните дигитални компетентности. Подготвили сме презентация с информация за всяка от 

компетентностите, която да запознае децата с важните правила, които да следват, за да развиват 

своите умения в дигиталния свят.  

За да се включите в кампанията е необходимо да проведете първия час и да ни 

изпратите обратна връзка. На всички участвали ще изпратим постер за „Правилата на класа за 

дигитални умения“. Препоръчваме след това да бъде проведен вторият урок, в който децата сами 

да изведат правилата на класа и те да бъдат записани на получения постер. 

2. Материали 

➢ План за часа; 

➢ Презентация за запознаване с дигиталните компетентности. 

 

3. Колко време ще Ви е нужно, за да се подготвите за часа? 

Времето, което следва да отделите, е за запознаване с плана на урока и вземане на решение дали 

желаете да го адаптирате към контекста на класа, с който ще работите. 

• Препоръчваме за учениците от 1 и 2 клас урокът да бъде адаптиран – да се използват 

повече картинки и други визуални и слухови елементи.  

• Подготовката на стаята отнема 10 минути, като най-добре е да помолите учениците да 

помогнат с разместването – добре е децата и младежите да споделят отговорността за 

пространството, в което учат. 

4. Подготовка за часа  
Подготвили сме презентация, с която да запознаете децата с уменията и да ги насочите да мислят 

върху тези, които ще им помогнат при използването на интернет. Добре е да проведете урока в 

обща група, като препоръчваме столовете да се наредят в кръг. Това позволява на децата да се 

виждат и стимулира равностойното и непринудено общуване между тях, като улеснява бързото 

навлизане в работен процес. 
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План за часа (40 мин) 

1. Въведение в темата (2 мин) 

Помогнете на децата да се настроят за началото на работа в часа, като ги запознаете с темата и 

целта накратко. Примерна формулировка може да бъде: „Днес ще си поговорим за любимите ви 

занимания в интернет и на какво се учим оттам. Целта на часа ни е усвоим някои важни 

умения, които ще ни помогнат, когато използваме интернет.“ 

2. Откриващо упражнение (15 мин)  

За ученици 1-4 клас: Дискусия: Какво означава „дигитални умения“? Какви умения знаете?   

Стимулирайте децата да помислят върху уменията – какво представляват, за какво ни служат и т.н. 
След това, за да свържете уменията в реалността с тези в дигиталния свят, насърчете децата да 
помислят върху уменията, които биха им помогнали, когато използват интернет. Записвайте 
ключовите изводи на дъската, за да структурирате по-добре разговора. 

 

За ученици 5-12 клас: упражнение „Скулптура“ 

Учениците се разделят на отбори от по 4-5 души и всеки отбор получава по една дума (всяка от 
петте области на дигитални умения) – информация, общуване, съдаване на съдържание, 
безопасност, решаване на проблеми. Дава им се следната инструкция: „Помислете и обсъдете 
думата и значението ѝ. След това си представете, че скулптура - какво ще представлява тя, 
какво ще изразява и т.н. След това я изразете, като всеки застава в определена поза, така че 
да се създаде цялостна композиция, изразяваща съответната дума. Условието е всички в 
групата да участват. За това имате 10 мин.“ В оставащите 5 минути всяка група представя пред 
останалите скулптурата, която са направили. 

 

3. Основно упражнение (20 мин) 

Презентация – При воденето на презентацията е добър вариант във всяка област да оставите 

възможност на децата да допълват, ако имат някакви идеи. Това може да стане, като отваряте 

първата страница от всяка област и насърчите децата да продължат да мислят за приложението на 

съответната област – какви умения смятат, че биха им помогнали, как ги прилагат на практика и 

т.н.. Ако прецените, отново записвайте техните предложения на дъската.  
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4. Затваряне (3 мин) 

Упражнение „Термометър“ - Учителят рисува термометър на дъската или на голям лист. 

Учениците отбелязват колко им е харесала темата и проведения час, като поставят точка по 

скалата на термометъра. 

Ако някой иска, в останалото време може да сподели идея, която му е хрумнала от часа за 

собственото му поведение. 


