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УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА VIII КЛАС 

(ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ) 

 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 

Обучението по информационни технологии в VIII клас е насочено към овладяване на знания, умения и 

отношения, свързани с развиване на основни дигитални компетентности. В резултат на обучението учениците 

ще получат увереност за бързо адаптиране към нови технологии. Ще могат да работят с програмата Microsoft 

365-набор от дигитални технологии за подобряване на учебния процес. Настоящата програма е предназначена 

за учениците от VIII клас – избираеми учебни часове. Учебното съдържание е представено в следните основни 

теми: Използване на служебни електронни пощи, Съхраняване и споделяне на файлове. Създаване, 

редактиране и споделяне на Word,  Excel, Power Point и OneNote документи. При работата по проект се 

интегрират усвоените до момента знания и умения, със знания и умения по други учебни предмети, като се 

формират и умения за работа в екип, представяне и защита на проекта пред публика.  

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ИУЧ, VIII 

КЛАС: 

• знае основни понятия, свързани с използването на Microsoft Office 365; 

• знае стъпките за използване на електронна поща и умее да организира използване на собствено 

пространство; 

• умее да създава, съхранява и споделя файлове; 

• умее да създава, съхранява и споделя онлайн документи; 

• умее да работи в екип по конкретен проект, който завършва с продукт, създаден със средствата на ИТ. 

 

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

Тема  Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия 

Запознаване  с 

продуктите и услугите 

на Microsoft Office 365 

Знае основни понятия, свързани с използването на Microsoft 

Office 365 

облак, облачни технологии, 

MS Office Online, Forms, 

Sway, OneDrive, Teams, 

OneNote 

Електронна поща, 

календар, контакти 

Умее да настройва акаунт в Office365, умее да изпраща, 

получава писма, прикачва файлове и картинки. Умее да 

форматира писмо. Знае да използва явно и скрито копие на 

получател. Използва календар за записване на събитие. Умее да 

създава и редактира списък с контакти. Умее да въвежда 

автоматичен отговор към писма. 

явно и скрито копие на 

писмо, автоматичен отговор 

на писмо 

Електронна поща - 

настройки 

Умее да настройва на десктоп и на мобилно устройство 

приложение Outlook. Умее да организира писма в различни 

папки. Знае как да отмени изпратено писмо. 

Outlook 

 

 

OneDrive, MS Office 

Online 

Познава интерфейса на OneDrive. Умее да качва, редактира, 

подрежда, преименува, копира и премества документи онлайн. 

Умее да проследява хронология на версиите на документ. 

OneDrive 

OneDrive – съвместна 

работа 

Умее да синхронизира OneDrive на компютъра. Умее да създава 

и споделя  папки и документи онлайн. Знае как да задава права 

на споделени документи. Умее да работи съвместно по 

документ. 

Съвместна работа 

 Умее да създава онлайн тестове и анкети във Forms. Умее да 

използва различни типове въпроси, въвеждане на въпроси и 

отговори, отбелязване на правилен отговор, задаване на точки. 

Знае как да вмъква картинки и видео във Forms. 

 

Онлайн система за 

тестове и анкети  Forms 

  

Онлайн система за 

тестове и анкети  Forms 

Умее да задава ограничения при свободен отговор. Умее да 

прави настройки на тест-разклоняване, вмъкване на секции, 

дизайн,  споделяне, дублиране. 

 



Тема  Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия 

Платформа за 

интерактивно 

съдържание Sway 

Познава интерфейса на Sway. Умее да създава интерактивно 

съдържание –вмъкване на текст, картинки, видео. Знае как да 

вмъква готово разработено съдържание в Sway, оформяне на 

дизайна и споделяне. 

Sway. 

Виртуална класна стая 

Teams 

Умее да инсталира десктоп версия на Teams. Познава 

интерфейса на Teams. Умее да използва чат-а, да създава и 

настройва екип в Teams.  Умее да използва вградени онлайн 

учебници в Teams 

- 

Виртуална класна стая 

Teams – дейности по 

време на онлайн 

събрание 

Умее да се присъединява към събрание, достъпно чрез линк.   

   

Виртуална класна стая 

Teams- OneNote 

Умее да използва бележник на класа OneNote – настройван, 

инсталиране на настолна версия, предаване на домашна работа. 

Умее да инсталира Office пакет. 

 

Образователна 

платформа Minecraft 

Познава играта-образователна платформа Minecraft. Умее да 

изтегли и инсталира Minecraft . 

- 

Образователна 

платформа Minecraft 

Умее да използва образователни материали в Minecraft 

  

 

Разработване на проект Умее да работи в екип по конкретен проект, който завършва с 

продукт, създаден със средствата на ИТ 

- 

Представяне и защита 

на проект 

Представя и защитава проект - 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ: 

 

Поради спецификата и разнообразния характер на очакваните резултати при оценяването на знанията и 

уменията на учениците могат да се използват различни методи и средства за проверка и оценка:   

• Изпълняване на практически задачи, които се реализират на компютър в час. Този тип задачи 

може да съдържа отделни компоненти, които измерват усвояването на конкретни умения за: 

работа с изучавания софтуер, извличане на информация, създаване на модели, творческо 

трансформиране и представяне на различни видове информация в дигитален формат и др.  

• Тестове - хартиен и/или компютърен формат. Учителите могат да използват два вида тестове:   

1. Тестове, съдържащи въпроси и задачи със структуриран отговор.   

2. Тестове, съдържащи елементи от практически задачи, които учениците изпълняват на 

компютър. При тестовете в компютърен формат проверката за вярност на отговорите и за двата 

вида се извършва от тестваща програма в процеса на решаване на теста.  Тестовете са 

подходящи за проверка на знанията и върху по-голям обем от учебното съдържание за по-

кратко време. Могат да се използват за установяване на входно и изходно ниво. В зависимост 

от целите на теста той може да не обхваща целия учебен час, а да се проведе в рамките на 20-25 

минути.  

• Изпълняване на практически задачи, възлагани за домашна работа.  

• Представяне на кратко проучване по дадена тема от учебното съдържание.   

• Портфолио, което съдържа изпълняваните от ученика практически задачи в учебните занятия, 

за домашна работа, проучвания по дадена тема, решавани тестове. За оформянето на 

портфолиото учителят посочва кои от изпълняваните практически задачи ще бъдат 

задължително включени в него и представя критерии за оценяване на отделните задачи и на 

портфолиото като цяло. Задачите, включени като задължителни компоненти, трябва да 

измерват постигането на формулираните в учебната програма очаквани резултати.  Забележка: 

Индивидуалното портфолио може да се използва за оценяване на отделен ученик, при условие 

че всеки ученик работи самостоятелно на компютър, или включва само компоненти, които 

ученикът разработва самостоятелно – домашни работи, проучвания, тестове. Оценяване на 

умения за представяне на информация пред публика, за работа в екип и по проект.  

  

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка:  



  

Текущи оценки от устни, от писмени и от практически изпитвания върху конкретна задача 30 % 

Оценки от контролни (теоретични или практически) или изходно ниво 30 % 

Оценки от работа по проекти и индивидуално портфолио по предварително зададени критерии, 

домашни работи  

40 % 

 

 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И 

МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ:  

 

Усвояването на работата със споделени документи и използването на среди и средства за споделена 

съвместна работа и обучение в VIII клас дават възможност по всеки предмет в учебната програма или в 

работата по проекти да се включат елементи на електронно обучение – създаване на групи на учениците по 

предмета, в предпочитаната от училището електронна платформа, решаване на компютърни тестове, 

съвместна работа в екип по зададена тема и представянето й, възможност за достъп на родителите до 

домашната работа и оценките на детето им по всяко време, възможност за обратна връзка между учителя, 

родителя и ученика. Този начин на обучение спомага за развиването на дигитална компетентност, 

компетентности в областта на българския език, умения за общуване на чужди езици, математическа 

компетентност и основни компетентности в природните науки и технологии, умения за подкрепа на 

устойчивото развитие и за здравословен начин на живот, инициативност и предприемчивост и умения за 

учене: 

• Обучението по информационни технологии включва дейности, свързани с развитие на умения за 

учене: Поставят се за изпълнение учебни задачи, при които се изисква самостоятелно разучаване на 

елементи от информационни технологии с помощта на учебни помагала, самоучители и помощни 

системи.  

• Обучението по информационни технологии включва дейности, свързани с развитие на умения за 

общуване на чужди езици: При въвеждане на новите понятия от различни информационни 

технологии и разучаване на непознат софтуер наред с българските наименования се посочват и 

английските термини. По този начин се демонстрира връзката между предмета информационни 

технологии и изучаването на английски език.  

• Обучението по информационни технологии включва дейности, свързани с развитие на дигитална 

компетентност, инициативност и предприемчивост, математическа компетентност и основни 

компетентности в областта на природните науки и на технологиите, умения за подкрепа на 

устойчивото развитие и за здравословен начин на живот, социални и граждански компетентности: 

Уроците върху съвременните постижения в областта на компютърните системи могат да бъдат 

провеждани във фирмени компютърни сервизи или лаборатории. Могат да се организират учебни 

екскурзии за посещаване на изложения, панаири или във факултети по информатика или 

компютърни науки във висше учебно заведение. Това ще повиши интереса на учениците към 

изучаваното учебно съдържание, ще спомогне за професионалното им ориентиране и ще направи 

преподаваното свързано с практиката.  

 


