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ПРОЕКТЪТ IDWBL 

Тази книга е съдадена в резултат на международния проект IDWBL (Innovative Didactics 

for Web-Based Learning) – Новаторска дидактика за интернет базирано обучение по 

европейската образователна програма “Минерва”. Партньори в IDWBL бяха институции от: 

Холандия (координатор по проекта), България (с представители от Софийски университет 

“Св. Климент Охридски” и фирма Виртех), Литва, Полша и Словакия. Проектът започна през 

октомври 2004 и приключи през декември 2006. Целта на настоящията книга е проектът да не 

бъде "заровен" с официалния си финал, а да продължи с прилагане на резултатите от 

международното сътрудничество.  

Цели на проекта 

Основните цели на проекта IDWBL бяха: 

 да разработи методология за използване на Уеб в обучението по различни 

предмети посредством структурирани задания, предназначени за ученици 

от началните и средните класове; 

 да създаде база от задания, достъпна чрез Интернет; 

 да обучи по каскаден принцип учители, които да прилагат разработената 

методология и база от задания в учебния процес. 

Каскадният принцип, на който беше изградено обучението в проекта, се състоеше в 

това, че всеки обучен по методологията на IDWBL трябваше да предаде опита си на 10-ина 

свои колеги и да разработи по 5 задания, които да експериментира в учебна среда. 

Крайни резултати 

Тази книга предлага на Вашето внимание крайните резултати от проекта, като 

представя сбито описание на методологията, средствата за прилагането й и множество 

задания, разработени с нейна помощ. Включено е и кратко ръководство за работа с базата от 

задания (достъпна на адрес http://wad.fmi.uni-sofia.bg/wad/bg). 

В книгата ще прочетете и споделените преживявания от участници в проекта при 

представяне и проиграване на IDWBL методологията с учители и ученици. 
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Участниците в проекта IDWBL изразяват надеждата си, че резултатите от него ще бъдат 

разпространени сред широк кръг учители, тъй като методологията и създадените въз основа 

на нея задания биха могли да подпомогнат и разнообразят работата с ученици от различни 

възрасти и по различни учебни предмети. Освен да обогатява традиционните педагогически 

подходи, Интернет има потенциал да подпомага и прилагането на иновативни процеси, 

свързани с преподаването и ученето. 

 

Към книгата има и компакт диск с допълнителни задания, за да имате възможност да 

използвате създадените ресурси, дори и да нямате достъп до Интернет. 
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МЕТОДОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО С ПОМОЩТА НА ИНТЕРНЕТ 

От всички постижения на информационните и комуникационните технологии през 

последните десетилетия най-впечатляваща е световната мрежа, наричана Паяжината, Уеб 

или Мрежата (на англ. World Wide Web, означавана накратко с WWW или W3). От 

популяризирането й през 1993 г. тази мрежа става основно средство за черпене и обмен 

на информация. Всякакъв вид информация, варираща от потребителска информация 

(финанси, пътувания, хоби, пазаруване и т. н.) до история, медицина и природонаучни 

дисциплини, може по принцип да бъде намерена от почти всеки човек по света. Но 

потенциалът на Интернет в образователната сфера доскоро бе пренебрегван (не само в 

България). Едва когато във всяко училище бъде налице достатъчно бърз и надежден 

Интернет, може да се надяваме, че ще бъдем свидетели на убедителни примери за това, 

как учители, ученици и учени участват в съвместни изследователски проекти с помощта 

на Паяжината.  

По какви начини може да се използва Интернет  в обучението? 

Възможен отговор на този въпрос намираме в публикацията “Уеб-базирано обучение” 

(Thijs et al, 2001). По-надолу ще се спрем на някои основни моменти в това ръководство, които 

илюстрират методологията за обучение с помощта на Интернет, разработена в рамките на 

проекта. 

Образователен потенциал на Мрежата 

Мрежата предлага много възможности за подпомагане на учебния процес (Kahn, 1997). 

Освен потенциал за обогатяване на по-традиционните педагогически подходи, тя притежава 

и разнообразен потенциал за прилагане на новаторски подходи, свързани с преподаването и 

ученето (Web-based education commission report, 2000). В настоящата секция се дискутира този 

потенциал: 

На първо място Мрежата осигурява достъп до т.нар. кибер-библиотеки, предоставящи 

обширен обем информация за съвременното съдържание и нужди на различните учебни 

предмети. Тези библиотеки се различават от обикновенните по отношение на мащаб, 

разнообразие и комуникационни възможности (Collis, Moonen, 2001). Предлаганите материали 

са в различни формати (например текст, образи, звук, анимация). Такава разнообразна 
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информация осигурява солидна основа за създаването на учебни среди, в които учениците 

могат да бъдат въвлечени в изследователски процес на учене – процес, в който ударението е 

върху развиването на умения за решаване на проблеми. С помощта на средства за симулация 

и визуализация, базирани на Интернет, могат да бъдат изследвани явления, свързани с 

различни  научни области, и да бъдат илюстрирани различни теории. Като предлагат достъп 

до ресурси, използвани от учени, изследователи и историци, кибер-библиотеките отварят 

врата за проучването на автентични проблеми в реален контекст (Web-based education commission 

report, 2000). Под въздействието на големия обем информация учениците имат възможност да 

развият способностите си да станат “организатори на знания”. Учениците могат да се научат 

как да търсят информация, как да си осигуряват достъп до нея и как да оценяват 

адекватността и качеството на намерената информация. Чрез тези процеси те могат да 

развият и уменията си да събират, организират, анализират и синтезират информацията. 

Такова извличане на информация може да бъде част от направляван изследователски проект, 

в който учениците работят по реални проблеми. По този начин учениците могат да развият 

изследователски умения като например формулиране и анализиране на проблеми, 

разработване на план за събиране (търсене) на информация, анализиране на събраната 

информация и правене на заключения. Благодарение на Мрежата учениците могат да работят 

в рамките на реални изследователски проекти, с реални ресурси и средства, които иначе не 

присъстват в училище (Web-based education commission report, 2000). Те могат например да 

провеждат експерименти във виртуална лаборатория, осигурена от НАСА (Националната 

агенция за космически изследвания на САЩ). 

Накратко Мрежата има потенциала да предоставя на учениците богата среда за достъп 

до актуални информационни източници, в която те могат да прилагат изследователски 

умения за решаване на автентични реални проблеми. 

На второ място Интернет предлага разнобразни възможности за комуникиране и 

създаване на “мрежи от хора”. Електронната поща (e-mail) е най-широко познатият начин за 

пренос на електронни съобщения. Когато един e-mail е адресиран до сървър с повече абонати 

(list server), той автоматично се разпространява до всеки абонат. Освен електронната поща 

(която е асинхронна комуникация), софтуерните средства за разговор позволяват онлайн 

синхронна комуникация. Друг начин за комуникация е посредством новинарски групи (news- 
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groups) в Интернет по множество теми и форуми, представляващи онлайн дискусионни групи, 

в която участниците с общи интереси могат да обменят открити съобщения.  

Тези софтуерни средства дават възможност на учениците да развият умения за 

общуване и социално взаимодействие. Учениците могат да участват в лична електронна 

кореспонденция или общи  учебни проекти. Участието в  такива проекти им дава шанс да 

развият  грамотността си и да обогатят  културната и общата си компетентност. Чрез 

съвместни изследователски проекти с други училища учениците се учат също и да си 

сътрудничат и като резултатите развиват необходимите умения за успешно взаимодействие в 

екипи. 

На трето място Мрежата предлага големи възможности на учениците да представят  

информация и да обменят продукти с останалите. Възможността да се добавят и обменят 

идеи посредством Уеб се приема за фактор, подпомагащ ефективното придобиване на знания 

по нови пътища. Учениците могат да си направят собствени уебсайтове или да представят 

своите продукти в съществуващи уебсайтове. Публикуването в Уеб отваря вратата за 

потенциално по-широка аудитория и предоставя възможности за образователни диалози 

между авторите и аудиторията. След конструктивна критика учениците могат да коригират 

публикуваните резултатите. 

Накрая Интернет предлага възможности за нови форми на оценяване на ученика. 

Такава форма е електронното портфолио, в което могат да се събират и документират 

разнообразни материали (текст, фотографии, аудио, видео) за наблюдение, контрол и 

документиране на напредъка на учениците. Нещо повече, Уеб-базираните тестове могат да 

включват точки, които са пригодени за отчитане на индивидуалната успеваемост на 

учениците. Такива тестове предлагат възможности за автоматично изчисляване на 

резултатите, както и за съхраняване и анализ на данни. Информацията за успеваемостта на 

учениците може да бъде на разположение онлайн с пряк достъп от страна на  учителите, което 

им дава възможност да съобразят преподаването си с нея. Макар употребата на Уеб-базираното 

тестване във военната област и обучението във фирмите да нараства, използването му в 

образованието все още е ограничено (Web-based Education Commission report, 2000). 

Видове учене с помощта на Интернет 

Thijs, et all (2001) разглеждат пет вида Уеб-базирано обучение: 
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 Уеб-препращане (Web referral ) 

 Уеб-търсене (Web quest) 

 Уеб-проучване (Web exploration) 

 E-mail проект (E-mail project)  

 Колаборатория (Collaboratory)  

УЕБ -ПРЕПРАЩАНЕ  

Уеб-препращанията са уебсайтове, които учителят посочва на учениците като 

допълнителни източници на информация към традиционната работа в клас. 

Уеб-препращанията може да се формулират като най-основната форма на използване 

на Уеб, един вид продължение на обикновения, традиционен урок в клас. Така, вместо да ги 

насочва към допълнителна литература в традиционен вид, медии и т.н., учителят препраща 

учениците към уебсайтове, в които да направят справка. Поради широкия спектър от 

възможности на Мрежата, Уеб-препращанията  могат да имат различни форми на 

представяне и да се използват за различни учебни цели (например ползване на текст, 

речници, енциклопедии, видео-симулации и т.н.). Този вид използване на Уеб почти напълно 

се контролира от учителя, защото той посочва кои сайтове трябва да посетят учениците.  

Учителят може да направи това и пред класа. Що се отнася до образователната стратегия по 

отношение на Уеб-препращанията, тук няма много уловки. Но за учителите е 

препоръчително да разполагат винаги с допълнителни Уеб-препратки, защото твърде често 

се случва уебсайтовете да изчезнат или да сменят адреса  си (Alessi & Trollip, 2001). 

УЕБ -ТЪРСЕНЕ  

Уеб-търсенето е дейност, насочена към издирване, където част или цялата информация, 

на която се натъкват учащите, идва от източници в Интернет, евентуално допълнени с 

видеоконференции. Има най-малко две нива на Уеб-търсене, които трябва да се обсъдят, а 

именно “краткосрочни” и “дългосрочни” Уеб-търсения. 

Краткосрочните Уеб-търсения са замислени за период от едно до три  класни занятия. 

Образователната цел на краткосрочното Уеб-търсене е придобиване и интегриране на знания. 

По време на Уеб-търсенето ученикът се бори със значителен обем информация, която трябва 

да осмисли за ограничено време. Дългосрочното Уеб-търсене е предназначено за период от 

една седмица до един месец. Образователната му цел е разширяване и прецизиране на 

знанието. По време на  Уеб-търсенето ученикът задълбочено анализира съвкупност от знания 



М Е Т О Д О Л О Г И Я  

 11

и се опитва да ги преобразува по някакъв начин. Накрая той трябва да покаже, че разбира 

информацията, като създаде нещо, на което останалите могат да реагират.  

По принцип, за учителя има два начина на работа: (1) като използва съществуващо Уеб-

търсене или (2) като проектира собствено Уеб-търсене.  

Според Dodge (1997) добре проектираното Уеб-търсене цели най-доброто възможно 

оползотворяване на времето на ученика. Той твърди, че няма образователна полза при 

сърфирането в Интернет без ясно поставена задача. Във всяко Уеб-търсене е важно учащите да 

имат време да се ориентират, да могат да завършат изпълними задачи, да имат на 

разположение необходимите ресурси и упътвания,  да имат информация за начина , по който 

ще се оценява заданието, и накрая, след завършване на заданията, да имат резюме и 

продължение на Уеб-търсенето. За постигане на ефикасност и за яснота на целта Dodge описва 

шест елемента, наличието на които е съществено за всяко Уеб-търсене: 

 Увод, който да постави сцената и да предостави предварителна информация.  

 Задание, което да е изпълнимо и интересно за учениците.  

 Набор от информационни източници, необходими за изпълнение на заданието.  

 Описание на процеса, през който трябва да преминат учениците при изпълнение на 

заданието. Процесът трябва да бъде уточнен,  с ясно описани стъпки.  

 Известна насока за организиране на придобитата информация.  

 Заключение, което приключва търсенето, припомня на учениците  какво са научили и 

евентуално ги окуражaва да разпрострат опита си и в други области.  

 

Наред с шестте съществени елемента, Dodge също така споменава три несъществени 

признаци. Първо, Уеб-търсенето може да се извърши и с отделни ученици, но в повечето  

случаи се осъществява с групови дейности. След това, Уеб-търсенето би могло да съдържа 

мотивиращи елементи (като ролеви игри), които да обгръщат основната структура. Трето, 

Уеб-търсенето може да е проектирано за самостоятелна дисциплина, но също така и за 

интердисциплинарно образование. 

Естествено учениците трябва да имат основни познания за работа с компютър и с 

Интернет-браузъра. Тъй като повечето Уеб-търсения  са групови дейности, учениците трябва 

да могат пълноценно да си сътрудничат (да слушат активно партньорите си, да  уважават 

чуждото мнение и т.н.). 
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УЕБ -ПРОУЧВАНЕ  

Терминът уеб-проучване в контекста на образованието е свързан със задания,  които 

изискват от ученика да намери и използва информация в Уеб по конкретна тема. Заданието 

описва също и типа резултати, които учениците трябва да постигнат. Терминът уеб-проучване 

не се използва само в образователен контекст. Всеки, който има достъп до Интернет, може 

(или ще може) да проучва Уеб.  От дефиницията се вижда, че Уеб проучването е почти 

идентично с уеб търсенето, при което даден индивид търси в Уеб информационни ресурси по 

дадена тема. Разликата е, че уеб проучването  се съсредоточава върху изграждане на умения  да 

се търси подходяща за дадена цел информация.  

Заданието може да включва списък с връзки (links) като  отправна точка за проучването. 

Въпреки това, по време на проучването учениците могат да следват хипер-връзки (hyper-links) 

или да използват  търсачки за намиране на допълнителна информация в уебсайтове, които не 

са посочени в заданието. Според тази дефиниция можем да говорим за насочвано уеб-проучване, 

чийто главни компоненти са: 

 Сценарий или хипотетична 

постановка, с която ученикът да 

се идентифицира  

 Предизвикателство, в което от 

ученика се изисква да даде 

решения на поставените проблеми. Тази част се състои от: 

o Преглед на предизвикателството 

o Връзки към информационни ресурси с достъп през Интернет 

o Предложения за план за действие, критично мислене и разрешаване на 

проблема  

o Речник с дефиниции на термини  

o Резултат под формата на продукт  

o Възможност за размисъл и  самооценка на учебния опит  

За да подготви едно Уеб-проучване, преподавателят трябва поне да формулира 

заданието, като заяви какво трябва да се проучва и предостави известни отправни 

точки. За да направят Уеб-проучване, учениците могат да ползват компютри с 

Преглед

Постановка 

Предизвикателство 

Краен резултат 

Речник

Ресурси

Предположения

Самооценяване
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Интернет връзка или с връзка до локално копие на дадения сайт. Резултатите се 

представят предимно във формата на писмен доклад.  

В случай на уеб-проучвания с по-отворен край учениците трябва да са запознати с вида 

информация, която търсят, да могат ефективно да ползват търсачките и да могат да 

преценяват качеството на намерената информация. 

 

Е - M A I L  ПРОЕКТ  

В e-mail проектите учениците общуват по конкретни теми с други ученици чрез 

електронна поща. Проекти с теле-сътрудничество, при които учениците общуват 

индивидуално или в малки групи с други ученици, често пъти се наричат електронни 

кореспонденти (e-pals), а когато класът като цяло общува с друг клас проектите се наричат 

глобална класни стаи. Общуването може да се осъществи с друг клас от същото училище, с клас 

от друго училище или с училище от друга страна.  

Какво могат да научат учениците от такива проекти? Като цяло,  e-mail проектите могат 

да повишат социалното взаимодействие на учениците и комуникационните им умения. 

Учениците са склонни да говорят по-свободно при общуването по e-mail отколкото при 

разговори на живо. Освен това е-mail проектите могат да улеснят и да подобрят дискусиите в 

клас (Collins, 2001). Чрез предоставяне на автентичен контекст за четене и писане тези проекти 

могат да допринесат за грамотността на учениците. Дискусиите по е-mail’а с техни връстници 

позволяват на учениците да използват автентичен и смислен за самите тях език. показва, че 

когато учениците пишат за реална и заинтересована аудитория, те пишат с по-голямо 

удоволствие и мотивация. Нещо повече, те са по-внимателни при употребата на езика, 

изказват идеите си по-ясно и съдържанието на написаното от тях е по-съществено. 

Общуването по е-mail може да бъде ефективно за повишаване на чуждоезиковата грамотност 

на учениците – те могат да повишат степента на владеене на даден чужд език, да разширят 

речниковия си запас и да подобрят уменията си за четене и писане. Нещо повече, ако в e-mail 

проектите участват ученици с различни културни традиции, те ще постигнат по-добро 

разбиране за други култури и среди и ще добият по-добра представа за света  цяло. На 

последно място,  e-mail проектите допринасят за повишаване и на  техническата грамотност 

на учениците.  
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Проектите с e-mail грамотност могат да се осъществяват на различни възрастови нива и 

степен на владеене на матерния или на даден чужд език.  

Първата стъпка при стартиране на e-mail проект е да се установи контакт с 

партньорския клас или училище. Важно е да се намерят партньори, които си 

поставят сходни цели, и да се включат ученици със сравними нива на 

компетентност (Corio & Meloni, 1997). Ако е трудно да се намерят училища или 

класове, заинтересовани да участват, учителите могат да се включат в 

съществуващи мрежи от типа на проектите I*EARN  (www.iearn.org); еPALS 

(www.epals.com) , www.scoe.otan.dni.us/webfarm/. 

Друга възможност е да се организира e-mail проект в училище. Например могат да си 

кореспондират ученици от различни класове или от един и същи клас. Учителите могат да 

разделят учениците си на групи за общуване по e-mail, като например си изпращат 

коментари по книгата, която са прочели в клас. Въпреки че това може да изглежда изкуствено, 

такива e-mail проекти са доказали ефективността си за повишаване на уменията за четене и 

писане. (Gonglewski, Meloni & Brant, 2001).  

E-mail проектите могат да се съсредоточат върху най-различни теми. Тъй като децата 

пишат по-добре за нещата, които добре познават, най-добре е да се започне с близка до тях 

тема. Нещо повече, препоръчително е да се включат теми, по които учениците да събират 

информация на място. Това ще помогне на ученика да научи с какво местната среда се 

различава от други места.  

Следващата стъпка е да се вземе решение относно вида на взаимодействието с вашия e-

mail партньор (клас или училище). Учениците могат да бъдат разпределени по двойки с 

отделни ученици от класа-партньор или съобщенията могат да бъдат изпращани до целия 

клас. Проектът може да включва неофициален обмен между учениците по определени теми 

или учениците могат да си изпращат един на друг истории или съобщения за кратки 

изследователски проучвания по въпроси от заобикалящата ги среда. Друга възможност е 

учениците да си разменят статии или мнения по определени въпроси, или да допринасят за 

дискусионни форуми в Мрежата.  Освен текст могат да бъдат обменяни и снимки, рисунки, 

картинки.  
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Накрая трябва да е ясно как ще се публикуват резултатите от e-mail  проекта. Може да се 

отпечата книжка от различни случки и съобщения; да се публикуват резултатите на 

учениците на съвместна уеб-страница.  

Доброто представяне пред класа-партньор е от основно значение за успешното 

осъществяване на e-mail проектите. Учениците ще бъдат по-мотивирани да вземат участие, 

ако те лично познават своя основен кореспондент. За да направят реални своите виртуални 

приятели, учениците могат да се представят, като изпратят лична информация по e-mail’а, а 

снимки на класа-партньор могат да бъдат показани в класната стая. Ако участват училища от 

друга държава, учителите могат да предоставят информация за страната и културните й 

традиции, а учениците да подготвят  информационен пакет за своята страна и училище. 

Местоположението на училището-партньор може също така да бъде отбелязано на картата на 

света и учителите могат да окачат на стената часовници за онагледяване на разликата във 

времето. Посредством проекта могат да се организират дейности за сприятеляване като 

видеоконференция или (ако училищата са в един район) съвместен излет. 

При осъществяването на e-mail проект е важно да се представят в клас разнообразни 

учебни дейности, които могат да се извършат във връзка с поставената тема. Това ще повиши 

интегрирането на проектите в учебния процес, например като част от езиковото обучение 

или от изучаването на света и ще повиши мотивацията на учениците да участват.1 Например, 

проектът  за разказване на реални случки или истории може да започне с дискусия с целия 

клас по заданието и да бъде част от поредица уроци или писане на разкази. Проектът за 

дискусия, в която се обсъждат глобални въпроси, може да се предхожда от малки 

изследователски проекти или съвместно събиране на информация по поставените въпроси. 

Общуването по е-mail не трябва да бъде самоцелно, а част от други учебни дейности в 

класната стая. 

КОЛАБОРАТОРИЯ  

През 1989, William Wulf, по това време помощник-директор на отдел в Националната 

научна фондация на САЩ, определя колабораторията като "център без стени, в който 

изследователи от различни националности могат да осъществят изследванията си независимо 
                                                 

1 Например, Ръководство за учителя за международна колаборатория (на английски) Виж: 

http://www.ed.gov/technology/guide/international 



М Е Т О Д О Л О Г И Я  

 16

от географското местоположение, в  сътрудничество със свои колеги, с достъп до 

инструментариум, със споделяне на данни и изчислителни ресурси, [и] с достъп до 

информация в дигитални библиотеки." По-новата дефиниция гласи: “[една] интегрирана, 

инструментално-ориентирана изчислителна и комуникационна система” (Cerf et al., 1993). 

Терминът колаборатория засега не се използва в контекста на образованието. Той се отнася 

главно за това какво “реално” правят изследователите, не за това какво правят учениците. 

Колабораторията може да приема различни форми. Общото при тях е, че се използва 

Интернет за създаване  на “център без стени. Използваният инструментариум включва 

видеоконференции, електронни дъски за съобщения, чат и т.н.. В повечето училища 

техническата инфраструктура все още не е подходяща за този вид инструменти. Въпреки това 

се появяват все повече образователните уебсайтове, които могат да се определят като 

колаборатории. В контекста на Уеб-базираното учене на ниво средно образование определяме 

колабораторията като уебсайт, чрез който учениците (и техните учители) сформират екип, 

който работи във взаимно сътрудничество при проучването на даден проблем, в много случаи като 

част от мащабен изследователски проект. Използването на инструментариум с отдалечено 

местоположение, споделени данни и разнообразни форми на комуникация са характерни 

особености на такъв тип проекти. 

Понятието колаборатория понякога се използва за описването на класна стая, построена 

и пригодена за  обучение, в центъра на което е ученикът, или за класна стая с компютърна 

мрежа, чрез която учениците могат да работят съвместно върху  дадено задание. Но във 

всички случаи понятието колаборатория  изглежда се използва за описване на среда (реална 

или виртуална) предназначена да насърчава обучението в изследователски дух  и да улеснява 

сътрудничеството и споделянето на ресурси. 

Очевидна първа стъпка е да се намери уебсайт, който да подхожда на учебното 

съдържание и който може да се използва като колаборатория. След като открие такъв уебсайт, 

учителят може да планира как да бъде използван той (или най-малко да опише възможен 

начин за използването му) и да остави учениците да действат. Във връзка с това вероятно ще 

трябва да се установят някои учебни цели, които да оправдаят използването на този вид Уеб-

базирано учене в конкретния  контекст. 
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ИНСТРУМЕНТАРИУМ, ПОДПОМАГАЩ ПРИЛАГАНЕТО НА 

МЕТОДОЛОГИЯТА  

В рамките на проекта беше създаден инструментариум, с който да бъде приложена 

методологията на IDWBL. В процеса на работа този инструментариум беше преработен и 

адаптиран към спецификата на българската образователна система.  

Инструментите за прилагане на методологията на IDWBL включват: 

 формуляр за проектиране на задание 

 формуляр за оценяване на задание от учители/колеги 

 формуляр за оценяване на задание от ученици 

 бланка за описание на занятие при проиграване на задание с ученици 

 Интернет база от данни, съхраняваща заданията, разработени с IDWBL методологията 

http://wad.fmi.uni-sofia.bg/wad/bg/ 
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No на заданието: Автор: Оценил: 
Преработил: Потвърдил: Избрано за превод (да/не): 

Формуляр за проектиране на задание 

Абстракт Дайте кратко описание на заданието (до 60 думи), което да включва: 
тематика, възрастова група, предметна област, форма на работа 
(индивидуална или групова); препоръчително време за изпълнение, 
очакван продукт.  

Заглавие   По възможност заинтригуващо! 
Увод Напишете мотивиран, кратък увод, който да предизвика интереса на 

учениците.  
Съвет: Обсъдете с колеги или ученици идеи за заглавието и увода. 

Задача Опишете накратко задачата, като я формулирате по подходящ за 
изпълнителя начин. 
Съвет: Дайте подходяща роля на изпълнителя: журналист, консултант, 
екскурзовод и т.н. 

Цели Формулирайте познавателните цели - какво очаквате учениците да 
постигнат в резултат от изпълнението на това задание (по отношение на 
знания, умения, нагласи и др.)   
Съвет: Разгледайте като примерни възможности: обогатяване на знанията в 
предметната област, изграждане/обогатяване на умения - по ИКТ, за работа в 
екип, за представяне на продукта/резултата и т.н. 

Процес Опишете процеса стъпка по стъпка, като предложите и форми на работа 
(индивидуална, групова, ...). 
Съвет: Използвайте работна тетрадка, в която да изброите подзадачите и 
необходимата за тях информация, ако задачата е със сложна структура. 
Опишете план на действие. 

Време Препоръчайте колко време да се отдели за изпълнение на заданието (в 
минути, часове, дни, седмици, ...). 
Съвет: Задайте препоръчително време за части от задачата, когато тя е по-
сложна. 

Източници Посочете подходящи за изпълнение на заданието източници (уебсайтове, 
книги, справочници и др.) 
Съвет: Проверете актуалността на източниците непосредствено преди 
поставяне на заданието. 

Помощ Препоръчайте на учениците какво да направят, ако имат нужда от 
помощ. 
Използвайте напътствия от вида по-долу, за да ги насърчите да решават 
проблемите си самостоятелно. 

 Помислете от какво се нуждаете, за да продължите.. 
 Погледнете възможни източници, които биха ви помогнали да се 

ориентирате. 
 Поискайте помощ от останалите членове на екипа и само в случай 

че  и те не знаят, се обърнете за помощ към учителя. 
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Продукти Формулирайте какво очаквате като продукт от учениците. 
Съвет: Съобразете формулировката с целите и конкретните условия 

Оценка Посочете по какви критерии ще се оценяват процесът на работа и 
крайният продукт.  
Съвет: Предложете формуляр за оценяване, който би дал на учениците по-
добра представа за критериите и би им послужил и за самооценка. 

Допълнения Посочете какво още да се разработи или приложи. 
Съвет: Предложете на учениците си да използват при изпълнение на 
заданието работна тетрадка, формуляр за оценяване, материали с 
инструкции по темата и т.н.. 

 

Характеристики на заданието: 

За коя възрастова 
група е (може да 
посочите и интервал, 
напр. 12-14) ______ 
 
До каква степен е 
очертан процесът на 
работа?  

 Стъпките са 
описани 
детайлно 

 Има известна 
свобода  

 Има пълна 
свобода 

 
Препоръчителна 
степен на 
сътрудничество  

 Висока 
 Средна 
 Ниска 

 
Начин на представяне 
на резултата/продукта  

 Чрез е-mail 
 Чрез 

компютърна 
презентация 

 На хартия 
 Устно 

Област  
 Учебен предмет 

____________ 
 Интердисциплинарна  
 Друга _______ 

 
Препоръчително време  

_________ мин./часове/дни/
седмици/... 

 
Вид употреба на Уеб 

 Уеб -препращане 
 Краткосрочно Уеб- 

търсене 
 Дългосрочно Уеб- търсене 
 Уеб-проучване 
 Е-mail проект 
 Колаборатория 

Необходими ИКТ 
умения  

 за начинаещи  
 за напреднали 

 
Скорост на четене 

 Ниска 
 Средна  
 Висока 

 
Когнитивни умения на 
целевата група 

 Ниски  
 Средни  
 Високи  

 
Допълнителни 
материали 

 Библиотека 
 Учебник 

Други_______ 
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Насоки за проектиране на задание  

Формулярът за задание цели да Ви подпомогне при проектирането на задание. Чрез него 
се представя в структуриран вид информацията, от която се нуждае учителят/ученикът, за 
да разработи задание. 
 
Съвет:  
1 Поискайте от колега да изпълни заданието, да го прегледа и да провери 
характеристиките, които сте задали. 

2. Изпробвайте заданието с един или двама ученика 
 
Абстракт Заданието е свързано с актуалната тема за наркотиците и последиците от 

тяхната употреба. Предназначено е за ученици от 14 до 16 години, които 
да работят индивидуално. Превидени са 4 часа. Очакваният продукт е 
статия за училищния вестник, която да бъде изпратена на редактора по e-
mail. 

Заглавие “Купон, наркотици и ...” 
Увод И после какво? Замисляли ли сте се за последствията, когато по време на 

купон някой Ви предложи леки наркотици, за да се забавлявате по-добре? 
Някои ваши съученици може би мислят, че и последствията са леки. 
Ще им помогнете ли, като ги информирате за опасностите? Вашата дума 
тежи най-много, защото сте най-близо до тях и защото имате достъп до 
най-силното оръжие – информацията! (Паяжината няма да Ви оплете, а 
ще Ви помогне.) 
Потърсете информацията в Мрежата, изберете най-убедителните 
аргументи и ги споделете със съучениците си – имате богат избор от 
средства. 

Задача Вие сте журналист, който пише статия в училищен вестник, за да 
информира съучениците си, че на някои младежки сбирки (купони), се 
използват „леки” наркотици. 

Цели Учениците сами да достигнат до информация за опасностите от 
наркотиците (колкото и леки да са) и да изградят умения за убедително и 
грамотно поднасяне на аргументи пред свои връстници.  

Процес Етапи:  
 Започнете работата индивидуално или в екип със съученик. 
 Разгледайте уебсайтове с информация за купони  с наркотици.  
 Опитайте се да отговорите на въпросите в работната тетрадка. 
 Напишете статия за  училищния вестник 
 Изпратете статията по e-mail на редактора на училищния вестник 

(или на Вашия учител) и си уговорете среща с него. 
 Дискутирайте поставените от него коментари и въпроси. 
  Подгответе крайната версия за публикуване и я изпратете. 

Време  Намиране на информация: 1 час,  
 Написване на статия: 1 час 
 Дискусия с редактора и редактиране – 2 ч. 

Източници  Използвайте търсачките: Google.com, Vivisimo.com, Yahoo.com, 
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Altavista.com. 
 Посочете 2 или 3 подходящи уебсайтове с информация за 

наркотици. 
 Не се ограничавайте с Интернет. 

Помощ  Помислете от какво се нуждаете, ако не знаете как да продължите. 
 Посъветвайте се със съученици, които биха ви помогнали в 

търсенето на информация за наркотиците.  
Продукти Изпратете на редактора: 

 е-mail с прикачен файл, представляващ статия за училищния 
вестник или уебсайт на тема “Купон, наркотици и...” (300-400 
думи) с картинки (4-6) свалени от Интернет. 

 Разпечатка или файл с адресите на уебстраниците, използвани в 
статията.  

Оценка Точността на информацията в статията Ви  ще бъде проверена от 
редактора и дискутирана в последствие. На среща за обсъждане на 
стиловите и езиковите качества на статията, ще получите предложения за 
подобрения от редакторския екип. След като ги отразите, статията ще 
бъде публикувана. 
Най-голяма оценка за труда Ви би била реакцията на Ваши връстници, 
които сте накарали да преосмислят отношението си към наркотиците. 

Допълнения Използвайте работна тетрадка, правописен и тълковен речник, както и 
материали за спецификата на жанра “статия”  

 
Характеристики на заданието: 
За кой клас е 
заданието? 
__14-16___(уточнете) 
 
Структурираност на 
процеса на изпълнение 

o Висока 
o Средна 
o Ниска 

 
Препоръчителна 
степен на 
сътрудничество 

o Висока 
o Средна 
o Ниска 
 

Предвижда ли се етап 
на осмисляне на 
наученото 

o Да 
o Не 

 

Представяне на 
резултата/продукта  

o Чрез е-mail 
o Чрез компютърна 

презентация 
o На хартия 
o С прочит  
o Публикуване на Уеб 
 

Тема  
o индивидуална  
o в областта на борбата с 

наркотиците 
Предвидено време за заданието
4 часа 
 
Вид употреба на Уеб 

o Уеб -препращане 
o краткосрочно Уеб- търсене 
o дългосрочно Уеб- търсене 
o Уеб-проучване 
o е-mail проект 
o Колаборатория 

Необходими умения по 
ИКТ 

o основни 
o за напреднали 

 
Скорост на четене 

o Средна  
o Висока 

 
Минимални 
способности на 
целевата група 

o Ниски  
o Средни  
o Високи  
 

Допълнителни 
материали 

o Библиотека 
o Учебник 
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Формуляр за оценяване на задание от учители /колеги 

(необходимо е да се използва в комбинация с попълнен формуляр за задание.) 

 

Моля попълнете долната таблица, като отбележите до каква степен сте съгласни с 

посочените твърдения. Използвайте 5-степенна скала (1 – категорично не; 2 – не; 3 – нито 

да, нито не; 4 – да; 5 – категорично да). 

 

Заглавие____________________________ Номер (от списъка на заданията): _____ 

Оценено от:______________________ 

 

 Относно аспектите на заданието  Оценка

 Абстрактът дава ясна представа за заданието.  

 Темата на заданието е подходяща за целевата група.  

 Задачата е разбираема за целевата група.  

 Целите са ясно формулирани.   

 Процесът на работа е достатъчно добре описан.  

 Препоръчаните източници са подходящи.  

 Преценката за нуждата от помощ и инструкции за нея са подходящи.  

 Крайният продукт и критериите за оценяването му са добре описани.  

 Заданието е приложимо.  

 Заданието съдържа новаторски елементи.  

   

 Относно характеристиките на заданието  

 Трудността на заданието е съобразена с възрастта на целевата група.  

 Посочената форма на работа е подходяща.  

 Заданието допълва учебното съдържание от съответната област.  

 Препоръчаното време е подходящо.   

 Посоченото ниво на ИКТ-умения съответства на заданието.  

 Посочената скорост на четене (включително и на чужд език) съответства на 
заданието. 

 

 
 Допълнителни въпроси  
 Колко време смятате, че е необходимо за подготовка на учителя?  
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 Какви ИКТ умения се очакват от учителя? (може да посочите повече от едно)? 
 текстообработка, електронни таблици 
 създаване и оценяване на презентации 
 обработване на изображения, мултимедия (аудио, видео) 
 работа с електронна поща и търсене на информация в Интернет 
 системна администрация 
 други (например програмиране) ___________________________________ 

 Допълнителни бележки:  
 
 

 

Конкретни предложения за подобряване на заданието, свързани с: 

абстракта:  
увода:  
задачата:  
целите:  
процеса:  
времето:  
източниците:  
помощта:  
продукта:  
оценяването:  
допълненията:  
характеристиките:  
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Формуляр за оценяване на задание 

Искаме при необходимост да подобрим това задание. Затова сме любопитни за Вашето мнение относно 
заданието.  
Заглавие на заданието: 
Оценено от: 
Предполагаемо време за това задание ………….. Учебни часове ……… Минути 
От колко ученици се изпълнява 1 2 3 4 Повече: 
 
Моля, изразете по скалата от 1 до 5 до каква степен сте съгласни с 
посочените по-долу твърдения (1 за ‘Изобщо не съм съгласен’ и 5 за 
‘Напълно съм съгласен’). В края на таблицата добавете коментар или 
съвети и опит, който бихте искали да споделите  

СТЕПЕН НА 
СЪГЛАСИЕ 

1. Заданието е трудно  
2. Заданието е скучно  
3. Трябва да правим повече задания като това  
4. Научих много, правейки това упражнение  
5. Предпочитам задания, които са по-трудни  
6. Предпочитам задания, които са по-интересни  
7. Не виждам смисъл от такива задания   
8. Времето, посочено в заданието, е добре преценено  
9. За това задание има нужда от по-добър компютър  
10. За по-добър резултат за това задание  има нужда от (например материални 

ресурси): 
 
 
 
 

11. Място за коментари или съвети: 
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Бланка  за описание на проведено занятие 

(по време на занятията ученици/ учители* изпълняват задания, разработени по проекта) 

1. Преподавател  
2. Задание  

(заглавие и номер от списъка на заданията) 
  

3. Време на провеждане  
(дата и продължителност **) 

  

4. Къде е проведено? С кой клас***?   
5. В каква учебна форма? В редовен час по  

СИП/ЗИП по  

Друга форма (обяснете)  

6. Какво реално време (в часове) отне 
работата по заданието? 

на учениците  

на преподавателя (за 
подготовка)

 

7. Учениците използваха ли и други 
източници освен Интернет? (посочете) 

Книги   

Учебници  

други  

8. Предлагате ли крайните продукти 
(избрани образци) да се публикуват в 
базата? Ако да, посочете типа на продукта 
и колко образци предлагате да се 
публикуват. Приложете ги като файлове. 

тип  

брой  

9. В резултат на проведеното занятие дайте 
своята препоръка за по-нататъшното 
използване на заданието  

 да остане в настоящия си вид 
 да се модифицира  
 да остане сегашният вариант, но да се 

добави и модифициран вариант (2)  
 да отпадне изобщо

10. Ако в т. 9 сте препоръчали заданието да се модифицира, тук дайте конкретни 
препоръки (по съответни точки от заданието) или приложете файл с модифициран 
вариант на заданието, от който да личат промените. 

11. Дайте Вашия обобщен коментар и преценка за проведеното занятие и 
приложимостта на IDWBL методологията. Ако имате препоръки за подобряването и 
по-нататъшното й приложение, моля, споделете ги. 

                                                 
*  например, в рамките на следдипломно обучение  
** ако по заданието е работено в продължение на повече от едно занятие, се изреждат съответните дати и се вписва общата 
продължителност (в часове) на занятията  

***ако занятието е проведено с учители, се описва по кой предмет и в коя степен преподават 
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WAD - УЕБ-БАЗА ОТ ДАННИ СЪС ЗАДАНИЯ 

Основна цел в проекта бе създаването на Интернет база от данни, която да съхрани 

задания, разработени с IDWBL методологията.  

Заданието за платформата бе предоставено от прартньорите по проекта, а техническата 

разработка бе създадена от фирма Виртех – един от българските участници в проекта.  

Всеки външен за системата потребител може да търси публикуваните задания по 

ключова дума, тема, автор, страна, език или възраст. Работата с платформата следва каскадния 

модел на работа по проекта. Всеки участник след регистрация може да бъде в ролята на 

ученик, учител или ръководител. Учителите и ръководителите могат да създават нови задания 

в базата или да адаптират някое от съществуващите задания спрямо ситуацията, в коятао се 

намират. Подробности за работата с платформата WAD може да намерите в частта 

“Приложения”. 
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ПИЛОТНО ТЕСТВАНЕ 

Из опита на учителя 

ПРОГРАМА  ЗА  ОБУЧЕНИЕ  НА  УЧИТЕЛИ  ПО  ГЕОГРАФИЯ   

гл. ас. д-р Даниела Ангелова-Ганчева 

СУ “Св. Климент Охридски” – ДИУУ 

 

1. Накратко  за  мен  и  ролята  ми  в  проекта  IDWBL 

Участвам в проекта IDWBL от позицията на преподавател по дидактика на географията 

в поддържащата квалификация и квалификацията за кариерно развитие на учители по 

география. Това определи и двете ми роли: автор на уеб- задания и обучител на учители. 

2. Работата  ми  по  проекта  

След като се запознах с методологията на проекта и с инструментариума за прилагането 

й, разработих осем уеб–задания.  

2.1 Разработени задания 

 Конкурентноспособност на българската икономика 

 Проблемът за глобалните климатични промени 

 Обектите в България от Конвенцията на ЮНЕСКО за световното културно 

наследство 

 Националният парк “Пирин” 

 Разработване на устойчиви конкурентноспособни туристически продукти  

в пилотните райони на националните паркове Рила и Централен Балкан 

 Райони на планиране (част I, част II, част III). 

Изборът на темите се аргументира от две групи факти: 1) за учебната документация за 

учебния предмет «География и икономика» и 2) за образователната технология в обучението 

по география, които може да се определят като проблеми, а именно: 

Първата група факти са в основата на проблема за осигуряване на необходимата 

информация за постигане нормативните изисквания към географското образование. От една 

страна, в нормативния ресурс Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по 
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география и икономика (ДОИ, ДВ, бр. 48 от 2000 г., с. 88 – 90) за учебно съдържание  по 

география и икономика изучаването на събития и процеси на глобално, регионално и национално 

равнище, които се определят като значими в етапа на преход към пазарна икономика и в условията 

на информационнота общество е посочено като задължително учебно съдържание  

От друга страна, в учебника. който е основен информационно-методологичен ресурс в 

настоящия етап, често липсва актуална и надеждна информация – повечето учебници са 

публикувани през периода - 2000 .г– 2002 г. Информацията се актуализира на 4 – 6 години при 

преиздаване на някои от тях. Това е един от примерита за проблем на информационната 

осигуреност на учители и ученици, като следствие от масово използваната технология за 

достъп до информация и за обработване на информация от статичния хартиен носител, 

какъвто е традиционният учебник, (за авторите на учебници ли говорим, че нямат достъп до 

«актуална и надеждна информация» или за учениците 

Втората група факти са в основата на проблема за осигуряване и използване на 

образователна технология, т.е как да се избира, получава, обработва и обменя необходимата 

информация.  В учебниците по география и като пряко следствие от това – в уроците по 

география, липсват или са случайни и епизодични интерактивните ситуации за качествено 

използване на информацията при формиране на географска грамотност и компетентност, а 

ефектът от това е еднообразно и скучно обучение. Това е проблем на комуникацията между 

учител-ученик и  ученик-ученик  в географското образование, свързан с технологията на 

обработване на географска информация, с други думи - педагогическа технология – 

«технологията НА образованието». 

В този образователен контекст с разработването и с използването на уеб-задания 

всъщност се създават условия за преодоляване на посочените проблеми чрез  интегриране на 

ИКТ в обучението по география. Такава е и конкретната функция на всяко от осемте уеб-

задания, а именно:  

 Те са за актуални географски проблеми. 

 Осигурени са с надеждни източници на информация – сайтове на 

ЮНЕСКО, на министерства в България, на национални организации и др. 

 Съдържат модели на интерактивни техники за работа в екип, за делови и 

за ролеви игри и визуализиране. 
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 Технологично е осигурено изработването и оценяването на собствен 

продукт. 

2.2 Обучение на учители ( потенциални обучители) 

За учителите по география в средното училище в България уеб-базираното обучение за 

развитие на географска култура е иновация. Един от пътищата за въвеждане на тази иновация 

сред посочената професионална общност е чрез тренингова програма за развитие на 

професионалната компетентност на учителя (Rogers, 1983 & Siegel, 1995), за интегриране на 

Уеб в обучението по география. В програмата е проектиран съдържателният аспект на 

квалификацията за използване на образователната уеб-базирана технология. Тренингът е 

организационната форма, в която е проектиран процесът на: 1) вземане на решение за 

използване на иновацията и 2) осъществяване на иновацията в обучението по география. 

Програма за обучение на учители е проведена в девет курса с 57 учители по география в  

прогимназиален и в гимназиален етап на СОУ и професионални гимназии в София, 

Кюстендил, Видин и Хасково. 

По-надолу се спирам на дейностите, включени в програмата, и на получените резултати: 

 При представяне на методологията на IDWBL на примера на едно уеб-

задание (с акцент върху възможностите за преодоляване на посочените по-

горе проблеми) между 25 и 30 % от учителите имат нагласа и готовност да 

приложат методологията. 

 При оценяване на възможностите за използване на уеб-задания в 

обучението по география: 

o Учителите анализират структурата на уеб-заданието в сравнение 

с познатите компоненти на урока, преоткриват макроструктурните и 

микроструктурните компоненти на урока в компонентите на уеб–

заданието чрез различни ситуации (тематичното мотивиране е 

проектирано в увода; съдържателното и технологичното мотивиране 

са проектирани в задачата; разработаването на новото учебно 

съдържание е проектирано в процеса, източниците на информация, 

времето, продуктите и критериите за оценяване) и стигат до извода, 
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че структурата на уеб- заданието до голяма степен съвпада със 

структурата на урока. Тези учители, които познават и имат опит в 

използването на иновационни постановки за структурата на урока, 

приемат да използват и уеб-заданията. 

o Учителите правят изводи относно силните страни 

(предимствата) на уеб-заданията в сравнение с традиционния урок: 

 Уеб-заданието има формат – различен от този, в който са 

разработени темите в учебника по география, и в 

известна степен - различен от формата на урока. 

 Като носител на образователната ИКТехнология уеб-

заданието предлага пълния модел на тази технология.   

Това са две основания учителят по география да приеме уеб-заданията като необходим и 

възможен за използване ресурс за обучение. Като изключително полезни (поради липсата в 

масовите учебници) се определят: формулираните задачи, времето за изпълнението им и 

критериите за оценяване на продуктите. 

Препоръките, които се правят са относно необходимост от редактиране 

формулировката на задачите и увеличаване на времето за изпълнението им. 

o Учителите правят изводи относно слабите страни 

(проблемите, които създават) на уеб-заданията в сравнение с 

традиционния урок: 

 Относно подготвеността за използване на ИКТ в обучението 

- относително голяма част от учителите по география 

(60-70% и повече за прогимназиалния етап) не се 

определят (от себе си или от друг?) като подготвени - не са 

обучени и нямат собствен опит - да използват ИКТ, в 

частност - да използват възможностите на уеб-

пространството в обучението, въпреки че около 80-90% 

имат начална компютърна грамотност за използване на 

програми за текстообработка. Затова 75-80% от 
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учителите, които вземат решение и се подготвят да 

използват уеб-задания в обучението, са от гимназиален 

етап – 9. – 12. клас 

 Относно формата на обучение - почти всички учители 

определят използването на уеб-заданията като невъзможно 

в обучението в задължителната подготовка (ЗП) поради 

хорариум от 1,5 часа седмично. Това обяснява 

сравнително малкия брой учители, които реално могат 

да правят обучение с уеб-задания – тези, които имат 

профилирана подготовка (ПП) или 

задължителноизбираема подготовка (ЗИП), т.е 

хорариум от 3 до 5 часа седмично.  

 Относно мястото на изпълнение на уеб-заданията -поради 

това, че част от задачите в заданието трябва да се 

изпълнят в Интернет, учителят по география може да 

избере една от възможностите – или да постави задачите 

за домашна работа, при което се елиминира 

възможността за взаимодействие (включително за 

работа в екип), или да осигури използването на кабинета 

с компютри в училище.  

 Относно необходимостта от координация на работата на 

учителя по география с колегата по ИКТ - тази нова 

ситуацията се приема като заслужаваща усилията едва от 

около 10-15 % от учителите-предметници, които на този 

етап все още не са задължени от нормативните 

документи (ДОИ и учебна програма) да използват ИКТ 

по география.  

 При вземане на решение за използване на уеб-задания в обучението 

по география: 
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o Повечето учители предпочитат използват готови задания, но във 

всички случаи се налага редактиране. Редакцията е в два варианта:  

 Уеб-задания, предназначени за гимназиалния етап, се 

адаптират (преработват) за прогимназиален етап. Такъв е 

случаят със заданието Националният парк “Пирин”, което 

беше преработено от учители от гр. Димитровград за 

ученици от 7. клас. 

 Променя се съдържанието на задачите. Например, в уеб- 

задания, в които е проектирано географско изследване, 

вместо Югозападният район на планиране се приема 

Югоизточният, като при това се конкретизират 

уебсайтовете и задачите.   

o Относително малко (четирима) учители (6%) създават собствено 

уеб-задание. Това също се направи в два варианта. 

 Трима учители създадоха собствени задания (Жанина 

Здравкова, Гергана Иванова, Мария Енчева) и след 

оценяването им ги публикуваха в базата данни. 

 Един учител използва собствения си опит от провеждане 

на урок за дейност с информация от уеб като основа, за 

да го представи във формата на уеб-задание (Попова, 

2006). 

3. Изводи  и  препоръки  

Опит в проиграването на уеб-задания с ученици имат точно колегите, които 

разработиха свои задания (вж статията на Жанина Здравкова в това издание). Траен ефект все 

още не може да се регистрира поради еднократното или двукратното им изпробване.  

Опитът от създаването на уеб-задания и от програма за обучени на учители по 

география показва, че не се налага промяна в методологията, а по –скоро търсене на варианти 

в прилагането й при обучението в различни предмети. 
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ЕДНО  МНЕНИЕ  НА  УЧИТЕЛ  ОТ  КУЛТУРНО -

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА  ОБЛАСТ  “ОБЩЕСТВЕНИ  НАУКИ ,  

ГРАЖДАНСКО  ОБРАЗОВАНИЕ  И  РЕЛИГИИ ”   

 ЗА  ПРОЕКТА  I D W B L   

Жанина Здравкова, учител по география 

 

Учител съм по география и история в 132 СОУ “Ваня Войнова” – гр. София. Преподавам 

в 5. – 8. клас на прогимназиалния етап.  

За проекта IDWBL рабрах през 2004 г., когато ме поканиха и участвах в обучение за 

използване на методологията по проекта. През 2005 г. вече имах възможност да проучвам уеб-

задания от базата. В тези задания бяха осъществени на практика много от иновационните 

постановки от дидактиката на географията; постановки, които използвах в изследванията си 

при подготовката за защита на втора и първа професионално-квалификационна степен 

(ПКС). Освен новости относно формулирането на интересни ситуации и мотивиращи задачи, 

работата в екип и стриктно определяне на технологичното време за изпълнение на задачите, 

тези задания предлагат един вариант за интегриране на информационните технологии в 

обучението по предмета, който преподавам – география. Това е новото, различното, с което 

ме привлече, както  методологията, така и създадените по нея продукти.  

За учителите от моята културно-образователна област прилагането на тази методология 

е наистина иновация. Впечатленията ми от дългогодишната практика показват, че точно 

моите колеги от култулно-образователна област “Обществени науки, гражданско образование 

и религии” най-трудно възприемат идеите за ново качество на образователния процес и 

предпочитат традиционните методи на работа. В същото време интересно е, че точно при нас, 

учителите по история, география и свят и личност, Интернет представлява една чудесна 

възможност да направим часовете си много по-различни и по-близки до представите на 

съвременния ученик за полезността от обучението и до готовността им да бъдат активни, 

самостоятелни, отговорни.  

Лично за мене работата по този проект ми помогна да подобря уменията си за работа в 

Интернет, за да мога да работя пълноценно и в бъдеще, когато използването на 
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информационните технологии все повече ще се прави от учители по предмети в различни 

културно-образователни области. 

Предизвикателство беше и малката възраст на моите ученици – 11-12 годишни. Но 

предвид на това, че голяма част от тях изучават ИТ в СИП от 1. клас, т.е вече имат “начална 

дигитална грамотност” и собствен опит в използването на технологиите, предположих, че ще 

се справят с уеб-базираните задания. 

Друга причина да проявя интерес към този проект е ресурсната осигуреност на моето 

училище. Разполагаме с четири компютърни зали и един мултимедиен кабинет, от които – 

два са с връзка в Интернет от различни доставчици. Като учител по география и по история, и 

като помощник директор имам непрекъснат достъп до тези кабинети, както и категоричната 

подкрепа на ръководство на училището, което поощрява всички колеги -учители да използват 

информационните технологии в урочната си дейност. 

Разработих четири задания. Две от тях са оценени, преработени и въведени в базата. 

Използвах моите задания в провеждането на четири урока по география.  

Ще се спра само на двете задания, които са въведени в базата.  

Първото е “България в Антарктида”. Причините, поради които се насочих точно към 

тази тема са няколко: 

 Това е последният континент, който се изучава в курса “География на континентие и 

океаните” в 6 клас.  

 Учениците вече напълно са усвоили алгоритъма за изучаване на континент.  

 Бих искала точно при тази последна тема да изляза от шаблона и да видя, дали така 

учениците ще са по-мотивирани за работа и ще проявят по-голямя активност.  

 Освен това, в учебника недостатъчно беше застъпена огромната роля на България за 

изучаване на “Ледения континент” и ми се искаше учениците да потърсят и да 

намерят актуална информация за това. 

Второто задание е “Атлантически океан”. Причините, поради които се насочих към 

тази тема са в известна степен различни: 

 Това пък е първият за изучаване океан.  

 Въпреки качествата на учебника, с който работя, ми се искаше да бъде 

предизвикан по-голям интерес към океана и неговите богатства.  
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 Имах желание не само да се огранича до това, учениците ми да добият 

знания и умения да изучават океан, а да насоча вниманието им към 

приложението на тези знания, защото в хода на урока доказахме, че тези 

знания са полезни на много професии. 

И двете задания бяха проиграни през учебната 2005/2006 г. с 45 ученици от 6. клас -  в 

паралелка, която изучава ИТ в СИП (21 ученици), и в друга паралелка, която не е изучавала 

ИТ (24 ученици). И двете задания бяха осъществени в часа по география в задължителната 

подготовка. Огромно неудобството беше, че в часовете по география се работи с цял клас и 

децата стояха по две на компютър. 

Заданията протекоха така, както бяха проектирани. За мене обаче беше по-интересно да 

наблюдавам реакциите на учениците. 

Още с обявяването на това, че следващият урок ще бъде проведен по нетрадиционен 

начин, учениците реагираха с огромно въодушевление. Нямаше нито един, който да е 

резервиран. Говореха си, че нямат търпение часът да дойде по-скоро.  

Първоначалното ми намерение беше да проведа урок с използването на IDWBL 

методологията само в класа, който изучава ИТ в СИП – по 2 часа седмично в 5. и 6. клас и 1 път 

седмично от 1. до 4. клас. И това е напълно обяснимо, защото има правила за безопасност за 

работа в Интернет, специфики и методика, които децата са усвоили. Оказа се обаче, че и 

другата паралелка, която е изучавала ИТ само по 11 часа в 5. и 6. клас в часовете по труд и 

техника, изяви желание да работи в комютърните зали. Даже се разсърдиха, че са 

пренебрегнати. Първоначално имах големи резерви и съмнения – дали ще успеят да изпълнят 

задачите, а и дали аз ще се справя с контрола на толкова ученици. 

Работата по заданията не натовари работата ми в час, напротив улесни я. Отпаднаха 

много от обясненията ми, защото учениците бързо намериха обектите, които им бях 

предложила и бързо съумяха да извлекат информация за тях. Относно времето за подготовка 

и описването на урока също нямах проблеми. 

По време на часовете учениците се придържаха стриктно към условията на заданията и 

се ориентираха бързо в тях. Едновремено с това използваха и учебника. 

Учениците в първата паралелка, с които апробирах изготвените от мене задания, освен 

че изучават ИТ от първи клас, владеят и английски език (под формата на СИП) до степен, 

позволяваща им да се справят с текстовете, съпътстващи някои изображения. Втората 
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паралелка е съвсем обикновена, но съществена разлика в работата на двата класа по време на 

заданията не беше констатирана. Единствено темпото на работа в обикновената паралелка 

беше малко по-бавно. Впечатляващо беше, че всички – и отлични ученици, и не толкова добре 

справящи се с традиционния начин на учене, работиха с огромно желание, с бързо темпо.  

Новото за мене беше работата с Интернет в час по география. Това бяха моите първи 

опити с ученици в тази насока. Не съм давала задания от тип проект Други задания, освен 

разработените от мен не съм проигравала. В базата - данни няма богат избор от задания за 

тази възрастова група (11-12г.) и подходящи за обучението по “География на планета Земя” и 

по “География на континентите и океаните”. Там преобладават задания за ученици от 

гимназиалния етап.  

Проведените задания оказаха ефект върху учениците. Това установих след устните 

изпитвания и особено след осъществяване на тематичен и годишен контрол. При въпросите, 

включващи знания за Атлантическия океан и Антарктида бяха допускани изключително 

малък брой грешки.  

Трудностите както вече споменах, произтекоха от невъзможността децата да бъдат 

разделени по групи в часовете по география, за да може всеки да работи самостоятелно на 

компютър. Това наложи фрагменти от задания да бъдат давани за изпълнение вкъщи. 

Учениците обаче непрекъснато искаха да продържим работата в компютърните зали. 

Друга трудност, която констатирах, е следната. В залата, снабдена с компютри по 

Iпроекта на МОН, не могат да се гледат видеоизображения. Затова в единия клас през часа се 

местихме в съседна зала с друг интернет доставчик, за да гледаме изригването на вулкана 

Монсерат. 

Следващият проблем беше изцяло свързан с моята работа и недостатъчната ми 

компетентност по ИТ. Ако децата не бяха толкова мотивирани и дисциплинирани и 

умишлено искаха да създадат проблем, аз не се чувсвах достатъчно сигурна, за да го отстраня. 

Това ме накара да се включа в обучение по ИТ, което ми даде много нови знания и умения. 
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МЯСТОТО  НА  I D W B L  В  ПРОДЪЛЖАВАЩОТО  ОБУЧЕНИЕ  

НА  УЧИТЕЛИТЕ  ПО  АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК  

Николина Цветкова, 

Департамент за информация и усъвършенстване на учители 

 

1. Накратко  за  мен  и  ролята  ми  в  проекта  IDWBL 

Като обучител в ДИУУ през последните три учебни години бях започнала да 

търся и да експериментирам с различни формати на обучителни семинари и 

задачи, които да свързват постиженията на ИКТ с преподаването на английски 

език и същевременно да подпомагат учителите по английски език при 

подготовката им на уроци, основани на тези постижения. Участвах в проекта 

IDWBL най-напред като обучаем, след това като автор на уеб-задания, 

предназначени за обучението по английски език, и накрая – като обучител на 

учители. Това ми даде възможност да разширя обсега на използваните от мен 

дидактически решения, свързващи новите технологии и чуждоезиковото 

обучение. 

2. Работата  ми  по  проекта  

Идеите на проекта и разработената до този момент методология за създаване на 

задания, с които бяхме запознати в два последователни семинара, ме привлякоха, защото 

предлагаха възможност за едновременно развиване на ИКТ и специфично езикови умения. 

Нещо повече, чрез предложената структура можеха да се разработят задания с ясни цели, 

последователност на етапите, ясни очаквания по отношение на крайните резултати и 

критерии за оценяване, както на положения от учениците труд, така и на продуктите, 

създадени от тях. Накратко, тази методология ме привлече като мотивираща и за учители, и 

за ученици. 

2.1 Разработени задания 

Пристъпвайки към “измислянето” на първите си две задания – No fear Shakespeare и 

Coping with MacBeth се ръководих от следното – исках да създам задания, които да 

предизвикат интерес и да стимулират учениците и преподавателите по английски в 
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профилираните гимназии да приложат малко “по-нетрадиционен” подход към 

преподаването на английска литература. Тази задължителна за овладяване в единадесети клас 

област често се смята за трудна за преподаване и овладяване, защото е твърде сложна и твърде 

различна от трепетите и обичайните занимания на днешните седемнайсетгодишни ученици 

(вж. Учебна програма на МОН). Нещо повече, за тези ученици често се твърди, че изобщо не 

четат.  

Исках да създам два типа задание – краткосрочно уеб търсене и имейл-проект. Надявах се, 

че представеното по интригуващ начин учебно съдържание (засягащо литература от 

сравнително далечна епоха) и подходящо структурираните учебни задачи (основани на 

откриване и извличане на информация, както и на екипна работа) ще стимулират 

активирането на вече придобитите знания от предишните години и ще “приближат” 

творбата до съвременните ученици.  

Тъй като обучавам учители по английски език, които преподават и в началните класове, 

и в прогимназията, и в различните типове гимназии, окуражена от положителния резултат 

при споменатите по-горе задания, продължих със създаването на нови две задания от вида 

краткосрочно Уеб проучване. – Те са предназначени за работа с ученици в четвърти – пети клас 

(My favourite anima) и ученици в осми – девети клас (The mysterious dinosaurs). Първото от 

тези задания е силно структурирано, а второто – позволява малко повече свобода при 

изпълнението му. В тематично отношение и двете задания са съобразени със зададените в 

съответните учебни програми теми, както и с възможностите за реализиране на 

междупредметни връзки с природознанието, биологията, географията. Освен развитието на 

умения за работа в екип и за търсене и събиране на информация по зададена тема, 

използвайки интернет, и тези задания целят развитието на специфичните езикови умения – 

четене и писане, говорене и слушане.  

Последното създадено от мен задание (Higher education in the UK) е предназначено за 

завършващите гимназия (единадесетокласници и дванадесетокласници), но не непременно 

езикова гимназия. Както и в първите две задания, това задание предполага работа, 

преминаваща през много и различни етапи, обмен на информация между участниците в 

групите и самите групи, активизиране на знания, получени в часовете по роден и чужд език в 

предишни години. За разлика от тях обаче то дава по-голяма свобода при подбирането на 

източниците и извличането на информацията. 
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2.2 Проиграване на заданията с ученици 

Всичките пет задания бяха изпробвани с различни групи учители по английски език в 

поредица от обучителни семинари. Тези задания бяха оценени от участниците според 

приетите от екипа на проекта критерии (виж Формуляр за оценяване на задания) и в последствие 

преработени в съответствие с техните препоръки и с моите наблюдения, докато учителите 

изпълняваха заданията (в ролята на ученици). Работата ми по оценяването на над 10-тина 

задания, предназначени за обучението по други предмети също ми позволи да погледна от 

разстояние своите задания с критичните очи на оценител. Направените подобрения засягаха 

главно формулирането на целите, последователността на предложените етапи на работа, 

времето за изпълнението на отделните задачи и рубриките или съдържанието на 

приложените работни листове. 

Обединяващи белег на участничките в първия проведен семинар (19 декември 2005), 

беше фактът, че преподават в прогимназиален етап. Опитът ми от него ме накара да потърся 

друг принцип за подбиране на участниците, а именно – нивото на техните ИКТ-умения. 

Макар и заинтригувани от представената методология, учителките от първата група не 

създадоха свои задания главно поради две причини: 

 недостатъчната им увереност в собствените им ИКТ-умения 

 липсата на втори етап на семинара - среща, на която да се представят и 

обсъдят предложени от учителите продукти (задания).  

Именно това ме накара да променя формата на обучението и да превърна обучителния 

семинар в двуетапен: 

 на първия етап най-напред се срещах с участниците, представях им 

IDWBL методологията и горепосочените задания; след това заедно с тях ги 

оценявахме и планирахме създаването на техни задания; по-късно те ги 

изпращаха до мен по имейл, а аз им ги връщах с кратък коментар и 

предложения за усъвършенстване в смислово и/или езиково отношение. 

 на втория етап те представяха и “защитаваха” заданията си пред групата. 

Така бяха създадени задания за целите на обучението по предмети на английски език 

(биология, физика, информатика, география, философия), а след още една оценка най-

сполучливите пет бяха качени в WAD. В резултат на последвалите два семинара с учители по 
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английски език (съответно с по-слабо и с по-добре развити ИКТ-умения) бяха създадени още 

около 80 задания. 

3. Анализ  наIDWBL методологията  и  начина  й  на  употреба .  

В действителност проведените от мен обучителни семинари ми дават възможност да 

направя някои изводи за спецификата на обучението на учители, които са готови да 

използват подобни новаторски подходи в работата си, и за приложимостта на IDWBL 

методологията в часовете по по чужд език. 

 На първо място, емпиричните наблюдения над 50 обучени учители 

показват, че колкото по-опитни са те в преподаването на чуждия език и 

използването на информационни технологии, толкова по-склонни са да 

“експериментират” с нови за тях идеи и форми на работа. 

 Форматът на “двуетапните” семинари се оказа подходящ, защото той 

отговаря на необходимостта участниците: 

o да осмислят IDWBL методологията; 

o да изпробват демонстрираните задания, като им намерят 

подобаващо място в учебния процес, 

o да се почувстват сигурни в себе си и своите методически и ИКТ 

умения. 

 От друга страна, колкото по-прохождащи в употребата на компютри и 

интернет са обучаемите учители, толкова по-неуверени са те при 

създаването на собствени задания –те по-скоро се придържат към 

представените образци, вместо да ги използват като отправна точка за 

лично методическо творчество. Това е съвсем естествен етап, съпътстващ 

всяко обучение по чужд език, както и по който и да е предмет. 

4. Изводи  и  препоръки  

В светлината на последното, смятам, че когато учителите работят в малки групи (3–4) 

или по двойки при първоначалното създаване на собствени задания, процесът е по-

продуктивен – в резултат са налице по-добре структурирани, по-интересни в тематично 

отношение, по-внимателно и детайлно обмислени задания. Очевидно груповата работа 
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създава условия индивидите да се почувстват по-сигурни, подкрепени и те проявяват по-

голяма готовност да поемат “експериментаторски” риск. 

Що се отнася до моята собствена подготовка за тези семинари, времето, което съм 

вложила в изготвянето и преработването на предложените от мен задания, не надвишаваше 

времето, което обикновено ми отнема създаването на работни листове и учебни задачи. 

Основната заслуга за това имат ясно зададените типови параметри на уеб-заданията. От 

друга страна, тази ясна структура дава възможност да се симулира протичането на един уеб-

базиран час по английски език по начин, позволяващ на учителите да се идентифицират със 

своите ученици и да преживеят процеса на обучение, поставяйки се на тяхно място. Това на 

свой ред по-късно допринася за по-лесното създаване на авторски задания. При типа 

обучение, възприет от мен, учителите изпитват преимуществата на работата в екип, на 

ученето чрез откривателство и творчество, което пък на свой ред ги стимулира да търсят 

мястото на подобен подход в часовете си. Те се убеждават, че проектната работа, 

организирана около изпълнението на уеб-задание, 

 подтиква учениците към четене (понякога екстензивно) и съответно към 

по-нататъшно развитие на уменията за четене (например - извличане на 

основния смисъл на текст или разбиране на конкретни детайли); 

 дава възможност 

o  да се употребяват различни изучени структури на лексиката и 

граматиката в смислен контекст; 

o да се упражняват уменията за създаване на различни типове текст, 

дори да се развиват уменията за слушане и говорене (създаване на 

диалогична и монологична реч); 

o да се развиват специфични ИКТ умения (например – за търсене на 

информация в интернет, за създаване на компютърна презентация); 

o да се развиват умения, приложими в други предметни области и 

живота изобщо (например – умения за подбор и систематизиране на 

информация, за взимане на решения, съобразни с определена 

комуникативна ситуация, и за представяне на лични/научни 

постижения пред специфична аудитория). 
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Изобщо, ако трябва да обобщя опита си в създаването на уеб-задания и обучението на 

учители по английски език в използването на идеите на IDWBL, бих повторила, че 

първоначалните ми очаквания за модерна и гъвкава методология, позволяваща да се 

стимулира активно учене на и чрез чуждия език със средствата на съвременните 

технологии, се оправдаха в хода на досегашната ми работа в рамките на проекта. 

Определено смятам, че тя мотивира преподавателите по английски да използват по-смело, 

по-целенасочено и по-структурирано компютрите и интернет в клас и у дома. При такъв 

подход методологията мотивира и учениците, приближава учебния процес до техните 

интереси и опит и дава възможност да се проследи извървеният път и гъвкаво да се оценят 

различни аспекти от работата им през този процес, а не само крайният резултат.  
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ЕДИН  НОВ  НАЧИН  ЗА  УЧЕНЕ  -  

ПРЕЗ  ПОГЛЕДА  НА  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  И  УЧЕНИЦИТЕ  

Габриела Пападопова, преподавател в ЧСОУ ЕСПА 

1.  Накратко  за  мен  и  ролята  ми  в  проекта  IDWBL 

Преподавател съм по математика на ученици от 5-ти до 8-клас. 

С проекта IDWBL се запознах още като студентка – в свободно избираемия курс 

Електронно обучение, воден от доц. Илиана Николова и Евгения Ковачева. Тогава имах 

удоволствието да бъда сред първите български автори на задания по този проект. Беше ми 

много интересно, още повече, че нямаше ограничения за тематиката на създаваните задания – 

важното беше те да бъдат подходящи и интересни за учениците от съответната възрастова 

група. 

2. Работата  ми  по  проекта  

През учебната 2004/2005 и 2005/2006 г. преподавах по математика на 6-ти и 7-ми клас в 

ЧСОУ “ЕСПА”. Там, благодарение на добрата материална база и желанието на директорката 

на училището да използва активно компютрите в учебния процес, имах прекрасната 

възможност да провеждам и обсъждам с ученици и колеги задания по проекта IDWBL. 

Улеснение при работата ми с децата беше и доброто владеене на английски език от тяхна 

страна, както и добрата компютърна грамотност на повечето ученици. 

2.1 Разработени задания  

Част от работата ми по проекта се изразяваше в разработване на задания, които да се 

ползват от колеги. Исках това, което правя,не само да е полезно в работата на колегите, но да е 

интересно за учениците и да повишава общата им култура. Умишлено не се придържах към 

пряката си специалност. 

Първото разработено от мен задание Айкидо и екшън-звездата Стивън Сегал беше 

един вид малък експеримент в тази насока. Заданието беше проиграно с 14 ученика от 7. клас, 

в час на класа, още преди да бъде предадено за включване във WAD. То породи невероятен 

интерес у учениците и постигна ефекта, който търсех – децата научаваха нови неща по 

интересен за тях начин, помагаха си един на друг, обсъждаха, задаваха въпроси, дори и след 

края на часа. Показателна беше реакцията на класа: Госпожо, може ли да имаме по-често 

такива часове? 
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Други задания, които съм разработила, но не съм проиграла с ученици, са: 

 Как ‘ръждясва’ човек – на тема здравословно хранене. Тази тема, по мое 

мнение, е болен въпрос не само за учениците, а и за техните родители. 

Идеята за създаването на заданието дойде от репортаж в новините по 

телевизията, в който се съобщаваха данни за деца с наднормено тегло и 

предизвикани от неправилно хранене заболявания. 

 Какво научих за моето любимо животно – създадено благодарение на 

собствения ми интерес към животните; 

 Елате ми на гости – тук целта беше да провокирам фантазията на 

учениците с едно виртуално пътуване из чужди държава; 

 СПАМ и методи за защита от него - това задание е по-скоро 

специализирано и е за по-големи ученици. Идеята за него дойде от едно 

мое проучване по темата, което правих като студентка. 

 Карлуково – провокира учениците за създаване на семеен бизнес в район с 

природни забележителности – идеята за това задание дойде благодарение 

на невероятно красивите снимки, които случайно видях поместени в един 

форум в Интернет. Същевременно мой бивш ученик, сега учещ в 

Икономически техникум, беше споделил с мен, че техен преподавател им е 

възложил като курсов проект да разработят бизнес стратегия за развитие 

на произволно избран район. 

2.2 Проиграване на задания с ученици 

В следващата фаза на проекта имах възможност да използвам разработени от други 

колеги задания в часовете по математика. Във WAD имаше няколко задания, които можех да 

свържа с преподаваното в 6. и 7. клас, и аз избрах 2 от тях. Наложи се да ги променя, за да 

бъдат подходящи за възрастта на децата и да можем да ползваме подходящи източници в 

Интернет. Тук основното затруднение беше, че в българското Интернет пространство почти 

няма подходящи за тази възраст безплатни източници с математическа насоченост, а при 

чуждите начинът на поднасяне на учебното съдържание е много различен. 
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Първото задание, озаглавено в оригинал Нобеловата награда, проведох с 14 ученика от 

6-ти клас в час по математика по т.нар. II ниво (за придобиване на допълнителни знания извън 

учебното съдържание).  

Учениците трябваше да намерят информация за това, в какви категории са Нобеловите 

награди; защо няма Нобелова награда за математика; коя е най-голямата награда за 

математици. Извадки от намерената информация трябваше да се изпратят на преподавателя 

по електронна поща, като всеки изпрати най-важното според него. 

Заданието беше интересно за учениците и успя да ангажира напълно вниманието им. 

Тъй като класът има отлични познания по английски, четенето и разбирането на намерената 

информация не ги затрудни.  

Някои от учениците имаха затруднения с боравенето с електронна поща, имаше двама, 

които нямаха e-mail и се наложи да им се създаде “в движение”.  

Според мнението на класа: “Добре е по-често да бъдат провеждани такива занятия, тъй 

като при тях се научават нови и интересни неща”. 

Следващото задание, озаглавено в оригинал Възникване на координатната система, 

проведох отново с 14 ученика от 6. клас в редовен час по математика. Работното заглавие беше 

Декарт и правоъгълната координатна система и проведох това занятие преди урока Правоъгълна 

координатна система от учебното съдържание.  

Не използвах посочения в заданието сайт, тъй като е с предплатен достъп. Учениците 

трябваше сами да намерят нужната информация чрез търсачки. Създаването и изпращането 

на крайния продукт (кратък доклад по темата) оставих за домашно. В него трябваше да се 

включи и приложение на правоъгълната координатна система в практиката. При написването 

можеха да използват и информация от учебник. 

Занятието беше интересно и полезно за учениците. Срещнаха известни затруднения 

при търсене на подходящи източници на информация, тъй като в българското интернет-

пространство почти липсват такива. Накрая повечето от тях се спряха на руски сайтове, 

въпреки че не са учили езика. Наложи се да им помагам при превода и да ги насочвам коя 

информация е подходяща за конкретната тема.  

Двата учебни часа стигнаха само за намиране и подбиране на подходящата 

информация.   
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В следващия час по математика обсъдихме с класа получените доклади и учениците се 

оцениха взаимно. Това беше новост за тях и в началото имаха известни притеснения доколко 

оценките им ще бъдат реални, а не повлияни от лично отношение. След уточняване на 

критериите за оценка тези притеснения отпаднаха.  

3. Анализ  на  IDWBL методологията  и  начина  й  на  употреба  

 И преди старта на проект IDWBL се е случало да поставям на учениците 

задачи, при които съм ги насърчавала да използват Интернет. Обикновено 

това е било свързано с намиране на материали за доклад на дадена тема, 

посещение на конкретен сайт и решаване на онлайн–тестове.Различното 

при използване на IDWBL при работа с ученици според мен е това, че: 

o задачата е по-конкретно поставена и в повечето случаи са дадени 

ясни стъпки за изпълнението й, което улеснява учениците; 

o когато имат затруднения, те имат „жокер” какво да направят, което 

също ги улеснява; 

o стимулира се работата на учениците в екип – така те придобиват 

умения, които биха им били полезни в живота занапред; 

o оценяването на готовия продукт от самите тях ги учи на критичност и 

самокритичност; 

o дискусиите след изпълнение на заданията водят до трайно запомняне 

на новите неща, които са научили; самият процес на работа по 

заданията – също; 

o новата форма на работа е интересна за тях и разширява общата им 

култура. Те имат възможност да видят на практика връзката между 

различните учебни дисциплини, както и приложението им в реалния 

живот; 

o учениците са доволни от това, че могат да бъдат по-активната страна 

в учебния процес, което ги предразполага към добра и отговорна 

работа. 
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4. Изводи  и  препоръки  

На финала искам да отбележа още нещо: много от колегите, които са преподаватели по 

различни учебни предмети, не знаят или не се досещат как биха могли да използват 

компютрите и Интернет в помощ на учебната работа. Тук виждам основната роля на проекта 

IDWBL – заданията, събрани във WAD, са много, разнообразни и дори да се използват не 

точно във вида, в който са създадени, могат да дадат на преподавателите ценни идеи за 

провеждането на часовете. 
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УЕБ -БАЗИРАНО  ОБУЧЕНИЕ  ПО  ФИЗИКА  -   

ВЪЗМОЖНОСТИ  И  ПЕРСПЕКТИВИ  

ст.ас. Нели Димитрова – ДИУУ, СУ “Св. Климент Охридски” 

 

1. Накратко  за  мен  и  ролята  ми  в  проекта  IDWBL 

Като преподавател по методика на обучението по физика, занимаващ се с 

квалификацията на учителите по физика и астрономия, бях привлечена от проекта IDWBL, 

поради възможността  

 да се използват съвременни методи на обучение, при които ученикът 

активно участва в обработването на учебния материал; учи се да търси, 

изследва, анализира информация от интернет пространството; общува със 

съученици и с учители по определени теми; учи, забавлявайки се; 

 да се обогатява базата от задания, които по своята структура са много 

удобни и лесни за използване в процеса на обучение; 

 да се повиши мотивацията за учене, ако този модел на обучение се 

разпространи сред учителите по физика.  

Моята роля в проекта IDWBL се изразява в различни насоки: създател и оценител на 

уеб-задания; обучител на учители по физика за създаване и използване на уеб-задания в 

процеса на обучение; учител, който прилага уеб-базираното обучение в своята практика. 

2. Работата  ми  по  проекта  

Темите на създадените от мен пет задания са обвързани с интересите, възрастовите 

особености на подрастващите 15-18 годишни млади хора от една страна и учебното 

съдържание по физика, от друга. Целта е темите да бъдат привлекателни за учениците, да ги 

мотивират за работа, но и да бъдат постигнати държавните образователни изисквания за 

учебно съдържание. 

2.1 Разработени задания 

Ето заглавията на уеб-заданията със съответен коментар за мотивите за избор на тези 

теми: 

Имат ли място мобилните телефони в училище? 
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Учениците се учат да оценяват полезността на мобилните комуникации за учебния 

процес, а не само за общуване и забавление от една страна, а от друга научават за 

практическото приложение на електромагнитните вълни. Заданието е подходящо за 

реализиране в учебното съдържание за 9. клас. 

Текущи програми на Института по космически изследвания 

При изпълнение на това задание учениците се учат да търсят информация чрез 

Интернет за най-съвременните космически изследвания, правени в България, което обогатява 

учебното съдържание на ядрото «От атома до космоса» от учебната програма за 8 и 10 

класове. 

Басня "Орел, рак и щука" 

Тук учениците се учат да обсъждат и решават общи учебни  проблеми по физика и 

математика, като по този начин затвърдяват наученото и изграждат умения за писмено 

общуване и за съвременни форми на общуване. Може да се използва в учебното съдържание 

за 10 клас – СОУ. 

Северно сияние 

Тук учениците се поставят в реална, любопитна за тях житейска ситуация, в която да 

научат за полярното сияние - великолепното природно явление, чието възникване се дължи на 

магнитното поле на Земята. Заданието е подходящо за учебното съдържание в 8 и 9 клас. 

Полезни или вредни са мобилните телефони? 

При реализирането на това задание учениците се учат да приложат знанията си по 

физика за електромагнитни вълни в решаването на конкретен проблем за ползите и вредите 

от мобилните телефони.  

2.2. Проиграване на заданията с ученици 

С един 10. езиков клас (учебна програма за 9. клас) бе проиграно заданието Северно 

сияние в часовете по физика и астрономия – задължителна подготовка. Планирани бяха 

предварително три учебни часа по физика (от резерв на учителя от годишния тематичен 

план).,В два от тях учениците изследваха информация от предложените източници от 

Интернет и я организираха в слайдове, а в третия – представиха продуктите си. Необходимо 

бе време за подготовка, свързана с проверка на предложените източници, с разпечатване и 
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копиране на заданието за всички групи, тъй като проиграването се осъществи преди 

включването на заданието в базата данни. 

Учениците приеха с интерес тази задача, ориентираха се бързо и включиха 

допълнителни източници от Интернет, освен посочените. Конкретно за това задание не 

използваха други източници на информация. Някои от тях не можаха да извършат задачата в 

рамките на посоченото време - обяснението им бе, че трудно откриват информация за 

държави, в които най-често се наблюдава полярно сияние.  

Що се отнася до планирането на уроци с насоченост към уеб-базирано учене, часовете 

по физика–задължителна подготовка не са достатъчни за прилагане на такъв модел на обучение. 

Моята препоръка е да се реализират два или три пъти годишно или със съдействието на 

учителите по информационни технологии, в чиито часове да се реализира процесуалната 

страна на този вид обучение. Би било добре поставянето на заданията, представянето на 

продуктите и тяхното оценяване да се осъществява съпътстващо в структурата на уроците по 

физика. В случаите на профилирана подготовка, ЗИП или СИП може изцяло да се реализира 

този модел на обучение, което предварително се планира и залага в годишния тематичен 

план и програми.  

3. Анализ  на  IDWBL методологията  и  начина  й  на  употреба  

Новото, което IDWBL методологията предлага, е подходящата за учебни цели структура 

на заданията. В обучението по физика използването на Интернет не е новост, но то се 

реализира под формата на домашна работа, за подготовка на съобщение, доклад. Не е ново и 

реализирането на проекти чрез работа в екип при за извършването на лабораторно 

упражнение, груповото решаване на задача с физично съдържание или конструирането на 

физичен уред. В тези случаи обаче учителят не винаги може да проследи самия процес на 

осъществяване на проекта, освен ако не е предложил строго детайлизиран ход на работата и 

има възможност да го наблюдава. 

В предложения от IDWBL модел на обучение различното и новото е, че се предлага на 

учениците да бъдат в часовете по физика /или по друг предмет/ в компютърен кабинет, като 

извършват дейности, които се  са изключително конкретни и имат ясна последователност. 

Реализирането на уеб-базирано обучение в рамките на три последователни учебни часа 

повлия върху интереса на учениците към учебния предмет физика и астрономия – те 

проявиха уменията си за търсене на информация и организирането й в слайдове, можаха да 
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оценят себе си и съучениците си относно уменията за сътрудничество. Все още обаче няма 

наблюдения за ново отношение към процеса на оценяване.  

За днешното обучение по физика най-подходящи са заданията от типа Уеб-препращане, 

тъй като могат да се реализират в традиционната работа в клас (но в компютърен кабинет) за 

решаване на задачи или проверка на предположения на учениците. Задължително условие за 

успешното изпълнение на заданието е учителят да е подготвил и проверил уебсайтове, които 

се ползват в процеса на работа. От значение е да се посочи точно времето за работа в Интернет 

/не повече от 10-15 минути/. 

Друг подходящ вид за подготовка на реферати, съобщения, доклади е Уеб-търсенето. 

Задачата може да се реализира в извънучебно време или в часовете по информационни 

технологии. Поставянето на заданието, формирането на екипите /ако е необходимо/ и 

оценяването на продуктите се реализира в часовете по физика и астрономия. 

4. Изводи  и  препоръки .  

От реализирането на обучение на десет учители по физика и астрономия и прилагане 

на модела в един 10. клас, могат да се направят следните изводи и препоръки: 

 Уеб-базираното обучение е подходящо за работа в клас в часовете по 

физика и астрономия (задължителна подготовка) чрез реализиране на Уеб-

препращане и Уеб-търсене толкова често, колкото са възможностите за едно 

съвременно училище. 

 Прилагането на този модел на обучение е напълно подходящо в 

задължително-избираема или свободно-избираема подготовка с помощта 

и съдействието на учителите по информационни технологии. 

 Използването на този модел на обучение повишава интереса на учениците 

към учебния предмет физика и астрономия, развива умения за 

организиране и планиране на дейността им, и допълва познанията по 

физика и информационни технологии.    

 Добре би било да се предложат единни критерии за оценка на процеса на 

учене и продуктите на учениците. 
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I D W B L  МЕТОДОЛОГИЯТА  В  НПМГ  

Николина Николова, 

НПМГ „Акад. Л. Чакалов”, София 

 

Първи  впечатления  от  IDWBL 

Запознах се с проекта IDWBL и неговата методология по време на работен семинар, на 

който бях поканена от колегите от Софийски университет. Първите ми впечатления бяха, че 

методологията дава средства за организирано и контролируемо използване на Интернет в 

учебните часове, че позволява включване на методи за активно обучение, предлага база от 

разработени задания, която би улеснила работата на учителите, а също и възможности за 

бързо и лесно адаптиране на задания според нуждите, възрастовите и други особености на 

учениците. Впечатленията ми бяха достатъчни, за да реша да изпробвам методологията с 

моите ученици, както и да запозная колегите с нея. 

Работа  с  ученици  

Като преподавател по информатика, работещ предимно с ученици със засилен интерес 

към предмета, използването на Интернет в учебните часове не е нещо ново нито за мен, нито 

за учениците. При това се забелязваха и някои проблеми – трудно се контролира времето и 

качеството на работа в Интернет-пространството, учениците имат различно ниво на умения за 

търсене на информация, често се затрудняват с подбора на качествена информация или не 

знаят как да я ползват след като са я открили.  

Водена от желанието за по-ефективна и приятна работа по традиционно тежките теми 

за профилирана подготовка по информатика, разработих две задания – „AVL дърво” (#3243) 

и „Граф” (#3244), съобразени с учебната програма за 11 и 12 клас. В последствие и двете 

задания бяха проиграни с учениците, съответно от 11 А и Б (26 ученици) и 12 А и Б (25 

ученици) клас (профилирана подготовка по информатика). 

Анкетата, проведена с учениците след края на заданията показва, че поставените по този 

начин задания ги улесняват при работата им по темата. Те оценяват като изключително 

полезни посочените източници на информация, смятат, че, поставени по този начин, 

заданията са интересни и ги мотивират за работа. Голяма част от тях (76% в 11 клас и 68% в 12 

клас) биха желали да правят повече задания като тези. Изискването за представяне на краен 
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продукт и защитата му развива у тях и допълнителни умения, не пряко свързани с изучавания 

материал – умения за изразяване (в писмена и устна форма), за представяне и дизайн на 

презентационните материали, за доказване на собствена теза и др. 

За някои от учениците (по 1-2 в група) Уеб-проучването се оказа над техните 

възможности – те не можаха да се ориентират в посочените портали и търсачки, и се наложи 

заданието да бъде адаптирано чрез посочване на по-конкретни източници и съответно 

използване на Уеб-дълго или даже Уеб–кратко търсене. Наличието на формално описание на 

заданията се оказа добра предпоставка за адаптирането им според индивидуалните нужди на 

тези ученици. 

Работа  с  учители  

Следвайки каскадния принцип на обучение, проведох три занятия с учители от 

гимназията, целящи да ги запознаят с методологията на IDWBL и начините за използване на 

Уеб в учебните часове. След една въвеждаща в проекта среща учителите трябваше да 

разработят собствени задания, които се дискутираха на следващата среща. Последва още едно 

занятие, при което беше планирано проиграване на някои от заданията с учениците. Бяха 

разгледани и обсъдени публикувани в базата задания на други колеги. В обучението участваха 

предимно преподаватели по информатика и ИТ (5 учители), един учител по биология, един 

по химия и един по история. 

По време на работните срещи се оказа, че проблемите, които колегите срещат при 

работата си по проекта се обуславят до голяма степен от това дали са специалисти по ИТ или не.  

Преподавателите по информатика и ИТ имат добри технически умения и за тях 

работата с WAD не беше проблем. Използването на Интернет в техните часове е традиция и 

те се чувстваха комфортно при прилагането на методологията, търсенето и публикуването на 

задания, описанието на собствено задание. По време на срещите общото им мнение беше, че 

формалното описание на заданията и наличието на единна база от задания ги прави удобни 

за многократна употреба и адаптация. Те оценяват класификацията на видовете Уеб-

използване – препращане, кратко и дълго търсене, Уеб-проучване, като полезно методическо 

средство, чрез което се развиват уменията на учениците за търсене и подбор на качествена 

информация от Интернет-пространството. Някои от колегите изразиха желание да работят 

съвместно с учители по други учебни предмети и така да демонстрират на практика 

междупредметните връзки на ИТ с останалите дисциплини, както и да покажат на учениците, 
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че технологиите са предимно средство, което може много да обогати резултатите от други 

дейности. 

За разлика от учителите по информатика и ИТ, преподавателите по биология, химия и 

история се чувстват далеч по-неуверени при използването на технологични средства в час, 

въпреки, че някои от тях имат добра компютърна грамотност. Валентин Дойнов и Нели 

Дянкова вече имаха известен опит в насочването на ученици към използването на 

информация от Уеб-пространството, но срещнаха затруднения при формалното описание на 

идеите си за проекти и при публикуването им в базата. Срещнаха проблеми и при 

адаптацията на чужди задания – не знаеха какви технически умения имат учениците на 

дадена възраст, какъв продукт е реално да очакват от тях, как да го оценяват от гледна точка на 

използваните технологии. 

В резултат на тези срещи и дискусиите се оформиха екипи от по двама преподаватели: 

специалист и неспециалист (Д. Петрова – ИТ и Б. Кутева – история; В. Пешникова – ИТ и В. 

Дойнов – биология, М. Илиева – ИТ и Н. Дянкова - химия), които разработиха и проиграха 

общи задания. При тази съвместна работа единият преподавател поставяше темата и целите 

на заданието, съгласно преподавания от него предмет (биология, химия, история), а учителят 

по ИТ определяше крайния продукт и процеса на работа. Критериите за оценка се 

определяха от двамата преподаватели като всеки оценяваше тези показатели, които имаха 

отношение към неговия предмет. Самата работа с учениците се осъществяваше основно в 

часовете по ИТ, с консултации с двамата учители. Продуктът се защитаваше в редовните 

часове по другия предмет. 

При такава съвместна работа и двамата преподаватели оценяват ефективното 

използване на времето за работа в час. Тъй като работата по проект обикновено изисква 

повече време, отколкото традиционните занятия. сега учителите можеха да разпределят 

времето за консултации по съдържанието и времето за практическа работа в рамките на двата 

предмета. 

Преподавателите-неспециалисти по ИТ споделят, че, в резултат на работата си по 

проекта, се чувстват по-уверени в използването на технологиите, а учениците им са по-

ентусиазирани за самостоятелна работа по поставен проблем. 
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Изводи  

Учениците приемат заданията естествено, не срещат особени затруднения по 

изпълнението им, смятат ги за интересни. Заданията им позволяват да се изявяват, да 

защитават собствени тези и да се чувстват уверени при представяне на собствени резултати. 

Бързо се ориентират в структурата на заданието и ако то им се стори прекалено лесно или 

прекалено трудно, сами претендират за адаптация като изказват и собствени предложения – 

какво и как да се адаптира. Работата по заданията повишава самочувствието им, както и 

мотивацията им за работа по традиционно скучни предмети. 

За разлика от тях повечето учители не се чувстват подготвени за самостоятелно 

използване на информационните технологии в час. Работата по проекта повиши значително 

увереността им в собствените възможности. Добро решение се оказа и съвместната работа с 

преподаватели по ИТ, където се забеляза максимален ефект от прилагане на IDWBL 

методологията. 

Преподавателите по ИТ оценяват приносът на методологията за развиване на 

информационните умения на учениците (търсене, обработка, запазване и разпространяване 

на информация). 

Всички – учители и ученици – оценяват приносът на методологията за повишаване 

качеството на обучение и мотивацията на учениците. Общо е мнението, че работата по този 

модел ще продължи и след приключване на проекта. 



П И Л О Т Н О  Т Е С Т В А Н Е  

 57

W W W  В  ПОМОЩ  НА  ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ  

В  СРЕДНОТО  УЧИЛИЩЕ  

Станислава Каменова, ПМГ “Академик Иван Ценов” - Враца 

 

Работя като преподавател по информатика и информационни технологии в 

Природоматематическа гимназия “Академик Иван Ценов” – Враца. В работата си често 

използвам проекти – учениците получават задания, които изискват от тях да решат даден 

проблем и да представят резултата. Целта на тези проекти е повишаване на мотивацията, 

развиване на способности за анализиране и синтезиране на информация, прилагане на вече 

усвоени знания и умения, развиване на изследователски и творчески способности у 

учениците, работа в екип т.н. 

Повишаването на ефективността на обучението е винаги една от водещите цели и 

традиционните методи на обучение непрекъснато се обогатяват с нови. Тези нови методи 

трябва да разнообразят учебните дейности и да направят процеса на обучение по-

привлекателен за учениците. 

Въвеждането на ИКТ и WWW в процеса на обучение се налага от нарастващото влияние 

на информацията и Интернет в обществото днес. Непрекъснато нараства броят и качеството 

на източниците на информация, налице е достъп до различни услуги, възможност за обмяна 

на информация, за съвместна дейност по решаване на различни проблеми и т.н. Не на 

последно място днес учениците “живеят” в мрежата – комуникират помежду си, търсят 

информация, обменят информация, следят новите технологии и ги използват. Интересът на 

учениците към новото, тяхното любопитство и комуникативност могат да се използват 

пълноценно в процеса на тяхното обучение чрез използването на нови методи за 

преподаване. 

Различните възможности на обучаемите в усвояването на знания и практически умения 

при традиционното обучение налагат на преподавателите да подбират методически подходи 

и темпове на работа, ориентирани към средните възможности на класа или групата. С новите 

подходи различното ниво на обучаемите вече не е сериозен проблем. 

Освен това използването на Интернет дава възможност на учителите да получат достъп 

до всякакви информационни източници, учебни материали, помагала, обучаващи програми, 
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да обменят помежду си материали, да се учат от опита на свои колеги, да подпомагат другите 

със своя собствен опит. 

Всичко това рефлектира в образователната система и променя ролята и функциите на 

учителя. Неговата основна роля вече не е на основен носител на знанията и информацията, а 

на техен “катализатор”. Учителят трябва да определя критериите за подбор на 

информацията, до която обучаемите имат достъп, да ги насочва в обработката на подбраната 

информация, за да се постигнат целите на образователния процес. 

Интернет и WWW могат да се използват както пряко в учебния процес, така и в процеса 

на самоподготовка и изследователска, творческа работа. 

Проектът Innovative Didactics for Web-Based Learning (IDWBL) ме заинтригува с 

възможностите, които предлага – нови педагогически подходи в обучението чрез използване 

на WWW, създаване на Уеб-базирани задания-сценарии, споделяне и адаптиране на тези 

задания, с цел използването им от различни ученици в процеса на обучение. 

Като учител имам възможността не само да разработвам задания, но и да ги използвам в 

собствената си обучителна практика. Затова реших да се включа в проекта IDWBL и да 

представя своята работа. За разлика от използваните преди от мен проекти, Уеб-базираните 

задания имат определена структура: 

 увод, който предоставя предварителна информация; 

 задача, която е поставена интересно и мотивиращо; 

 постъпково описание на процеса, през който трябва да преминат 

учениците, за да изпълнят задачата; 

 набор от информационни източници (не само Интернет); 

 насоки за организиране на информацията; 

 начин и критерии за оценка на изпълнението на задачата. 

Това допринася за многократното използване на заданията и по-лесното им споделяне с 

други преподаватели. 

В съответствие с новата методология разработих седем задания. Ето кои са те и как се 

стигна до създаването им: 

1. В крак със съвременните тенденции и националната стратегия за въвеждане на ИКТ в 

образованието все повече преподаватели възлагат на учениците си задачата да направят 

презентация по определена тема. Понякога в часовете по информационни технологии 
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учениците показват какво са направили и искат мнението ми за своята работа, за да я 

подобрят и да “впечатлят” с презентацията си преподавателя, който им е поставил задачата. 

Оказва се, че в часовете по ИКТ за модула “Компютърна презентация” броят на часовете е 

достатъчен, за да научат как се прави презентация, но не и как се прави добра презентация. 

Така се роди идеята за заданието Какво е нужно за добра презентация? - Целта на 

заданието е учениците да изработят презентация, която да се използва като полезен наръчник 

за изготвяне на добра презентация. За изпълнението на тази цел те трябва да приложат 

знанията и упражнят уменията си за създаване на презентация в съответствие с изискванията 

за структура и дизайн. 

2. Митове и легенди за съзвездията – Задачата е учениците да потърсят и представят 

по подходящ начин информация за няколко съзвездия (от къде носят името си, кои са 

характерните фигури, които образуват звездите в тях, как да ги открием върху нощното небе и 

т.н.). Направената презентация за избраните съзвездия да я изпратят на учителя по e-mail. 

Целта на заданието е учениците да придобият умения за търсене, класифициране и 

оценяване на информация по зададена тема. Съпътстващите цели са приложение на 

уменията на учениците за изготвяне на презентация по дадена тема и обогатяване на знанията 

им по конкретна тема – съзвездията. Заданието дава възможност да се използва за 

реализиране на междупредметни връзки. 

Какво ме насочи към създаването на това задание и избора на съзвездията като тема? - 

Една статия във вестник за възможността да се наблюдават падащи звезди в едно от 

съзвездията. А как да открием въпросното съзвездие на небето? ... и ето я идеята за заданието. 

3. Отново статия във вестник е в основата на избора ми на тема за заданието Новите 7 

чудеса на света – Целта на заданието е учениците да придобият умения за работа в екип, 

умения да търсят, класифицират и оценяват информация, да доразвият уменията си за 

представяне на резултата от тяхната работа по подходящ начин и не на последно място – да 

научат повече за невероятните човешки постижения и да обогатят общата си култура. 

4. Какво можем да направим от скучна снимка? – Целта на това задание е учениците 

да придобият практически умения за обработка на изображения – корекции на цветове, 

премахване на изкривявания на цветовете, ретуширане, замяна на цветове, отстраняване на 

ненужни обекти, използване на филтри. 
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Изборът ми на тема беше продиктуван от една случка в час. След като по-голямата част 

от учениците изпълниха задачата си за часа, ме помолиха в оставащото време да разгледат 

снимките, които са си направили на екскурзията. Докато ги разглеждаха правеха коментари 

като “тази снимка е супер, само да не се виждаше петното на тавана” или “виж колко готино 

си излязла, ама тук някакъв крак разваля снимката!” или “хи-хи, Ванката е като вампир с тези 

червени очи...” и т.н. В резултат се появи заданието и впоследствие беше възложено на същите 

тези ученици и учениците от още две групи. 

По заданието работиха учениците от 11 г клас – 24 ученика (две групи от по 12 ученика) в 

редовните часове по информационни технологии и на 13 ученика (една група) от 9 е клас в 

часовете по информационни технологии ЗИП. 

Заданието беше предвидено за самостоятелна работа у дома и довършителни работи и 

консултации – в учебните часове. На определена дата всеки ученик представи своя проект и 

описа какви промени по изображението е направил и как (демонстрираше техниките, които е 

използвал, за да изпълни задачата). 

Като част от заданието учениците попълниха анкети, с които трябваше да го оценят по 

определени критерии – трудност, доколко е мотивиращо и интересно, научили ли са повече, 

докато са изпълнявали задачата или смятат, че подобни задания не служат за нищо, 

преценено ли е добре времето, за което трябва да изпълнят задачата, достатъчно ясно ли е 

условието на задачата, помага ли им добре структурираният процес за изпълнение, ясни ли 

са критериите за оценка на изпълнение на задачата и това помага ли им и т.н. 

От попълнените анкети става ясно, че по-голямата част от учениците смятат, че са 

научили много от заданието, че им е било интересно и че може да им послужи и 

впоследствие. Показателно е, че много от учениците представиха повече от един проект и 

имаше наистина много добри проекти. Стъпките, с които е описан процесът на изпълнение 

на задачата, са ги улеснили и ги смятат за много полезни. В много от анкетите в частта 

“коментари” учениците са написали, че биха искали да получават подобни задания и по 

други предмети. В същото време учениците смятат, че компютърната техника и достъпът до 

Интернет, които са осигурени в училището, не позволяват да се изпълняват подобни задания 

и повечето разчитат да ги правят на домашните си компютри. 

5. Търсене на игла в купа сено... или как да намеря каквото ми трябва в океана от 

информация Интернет? – Целта е учениците да обогатят знанията си за начините за търсене 
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на информация в Интернет, да се научат да я класифицират, анализират и оценяват, да 

приложат уменията си за подходящо структуриране и представяне на информация. 

Повод за създаването на това задание е дочута от мен реплика “Пак трябва да 

намерим информация за еди-какво си. А откъде? Да сме потърсели в нет-а...”. 

6. Моето място в Web - Целта на заданието е учениците да приложат знанията си по 

HTML за създаване на уебсайт, да придобият умения за проектиране и създаване на уебсайт в 

съответствие с правилата за добър дизайн. Съпътстващите цели са учениците да приложат 

уменията си за търсене, анализиране и оценяване на информация и да упражнят уменията си 

за представяне пред публика. 

Заданието е създадено за целите на обучението по информационни технологии, модул 

“Създаване и публикуване на уеб документи”. 

Заданието беше дадено на учениците от 11”Г” клас. Паралелката е с профилиращи 

предмети География и Информационни технологии. За часовете по ИТ класът се разделя на 

две групи от по 12 ученика. Съответно занятието беше проведено едновременно в двете групи 

при двама преподаватели. 

Тъй като създаването на уебсайт изисква много време, учениците бяха разпределени в 

екипи от по двама и работеха у дома, а редовните часове бяха за довършителни работи и 

консултации. На определена дата всеки екип представи своя проект и описа процеса на 

създаване на сайта и кой член на екипа каква част от проекта е направил. Чрез анкети 

учениците оцениха заданието и от тях стана ясно, че го смятат за интересно, полезно и 

мотивиращо. Единият от проектите беше уебстраница на класа и беше взето решение, тя да 

бъде допълнена със секция “разработени проекти”, в която да се сложат проектите на 

останалите екипи и сайтът да бъде публикуван в Интернет. 

7. Да направим географска карта - Целта е учениците да придобият и развият умения 

за работа с непознат софтуер, с помощта на който да решат конкретна практическа задача, 

което често ще им се налага да правят в реалния живот. В същото време учениците трябва да 

приложат уменията си за търсене, анализиране и оценяване на информация, както и да 

упражнят уменията си за представяне пред публика.  

Заданието е създадено за целите на обучението по информационни технологии, модул 

“Самостоятелно изучаване на непознат софтуер”. Темата за географската карта е избрана 

заради профила на учениците – “География”. 
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Заданието беше дадено на целия клас – 24 ученика. Тъй като за изпълнението му се 

изисква много време беше предвидено за самостоятелна работа у дома и довършителни 

работи и консултации – в редовните часове по информационни технологии. В определен ден 

и час бяха представени проектите и учениците попълниха анкети за оценка на заданието. 

Получените данни от анкетите показват, че по-голямата част от учениците смятат, че 

заданието може да им послужи не само за часа по ИТ, одобряват подобни задания и ги 

намират за по-интересни и полезни. Тъй като за тези ученици това беше трето уеб-базирано 

задание (другите бяха за Photoshop и HTML) те вече се ориентираха бързо в условието, 

свикнаха с този вид задания и ги възприемаха за нещо съвсем естествено. 

От проведените с ученици задания, разработени по методологията IDWBL, мога да 

направя извода, че се наблюдава ефект върху начина на учене: 

 учениците възприемат много добре идеята за работа в екип и насърчаване 

на сътрудничеството; 

 харесва им начина на оценяване – ясно и точно формулирани критерии; 

 интересните теми на заданията и използването на Интернет ги мотивира; 

 намират постъпковото описание на процеса на изпълнение на задачата за 

много полезно – прави и трудната задача изпълнима; 

 добре описаният процес на изпълнение на задачата само ги направлява, а 

не ги ограничава да вземат сами решение какво и как да направят, да 

проявят творческите си способности; 

 впечатлени са от възможността да оценят заданието чрез анкетата и по 

този начин да спомогнат за подобряването му. 

При направения анализ се откроиха и някои проблеми, свързани с използване на 

методологията: 

 недостатъчното оборудване (брой компютри, принтери, хартия и др. 

консумативи) води до невъзможност да се провеждат занятия с целия клас 

в рамките на един или два учебни часа, особено от преподавателите по 

другите предмети освен информатика и ИТ; 

 бавна Интернет връзка – действа демотивиращо на учениците; 

 много високо ниво на шум при работа в екип; 
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 учениците не знаят как да работят в екип и как да си разпределят задачите 

в екипа; 

 трудно е оценяването при работа в екип; 

 учениците попадат на сайтове с неподходящо за тях съдържание; 

 учениците са с различни нива на познания за работа с новите технологии; 

 различни способности на учениците – някои възприемат бързо, а други по-

бавно, скоростта на четене е различна; 

 учениците не могат да планират работата си и не знаят как да работят с 

намерената информация; 

 използването на Интернет отнема много време – учениците се затрудняват 

да отсяват информацията и имат нужда от по-подробни указания; 

 количеството на информацията невинаги означава качество на 

информацията; 

 ограничени ресурси или липса на такива на български език. 

Някои от видовете уеб-базирано учене на този етап са почти неприложими за 

обучението в България. Такава е например колабораторията, която се определя като уебсайт, 

чрез който учениците и учителите сформират екип, работещ в сътрудничество при 

проучването на даден проблем, който в повечето случаи е част от голям изследователски 

проект. Трудността произтича от това, че първо трябва да се намери уебсайт, който да 

подхожда на учебното съдържание, след което учителят да планира как да бъде използван той 

и да се установят някои учебни цели, които да оправдаят използването на този вид учене 

вместо традиционните начини. 

Направеният анализ показва, че WWW предлага много възможности за подпомагане на 

процесите на преподаване и учене. Създадената база от задания, разработени по 

методологията IDWBL, дава възможност да се подпомагат преподавателите, да се споделят 

добри практики и да се обогати традиционната работа в клас с прилагане на нови 

педагогически подходи, които водят до подобряване качеството на мисленето, задоволяват 

потребността на учениците да бъдат глобално ориентирани, да бъдат способни да използват 

новите технологии и източниците на информация в “реалния свят” извън училище. 
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СПОДЕЛЕН  ОПИТ  ПРИ  РАБОТА  С  БАЗАТА  ДАННИ  W A D  

Йорданка Годунко, 7-мо СОУ “Св.Седмочисленици” – гр.София 

 

Преподавател съм по информатика и информационни технологии в 7-мо СОУ 

“Св.Седмочисленици”, гр. София. Групите, които водя са от 12 клас, природоматематически 

профил. С тях се опитваме  да усвояваме нови програмни продукти, които ще им бъдат от 

полза след завършване на средно образование – създаване на анимация, предпечатна 

подготовка, програмиране в Интернет. Учениците проявяват интерес към преподавания 

материал и при завършване на учебната година се явяват на защита на проекти, реализирани 

с програмни продукти, изучавани през целия курс на обучение. Основното изискване към 

разработваните теми е те да бъдат интересни за самите ученици. 

Бих казала, че учениците оправдаха доверието ни и разработените проекти при всяка от 

защитите бяха на високо ниво – и като подбрана тематика, и като реализация, и като 

представяне пред комисията и съучениците им. 

В проекта IDWBL участвам като учител, който разработва задания, помагам при 

разработването на задания и като обучител за работа с базата данни. Когато получих първите 

разработени от колеги задания  за оценка, реших да ги предложа на учениците (три групи с 

около 35-40 души) и да получа тяхното мнение. Хрумването беше печелившо, защото те 

приеха задачата с необходимата доза сериозност и изказаха доста интересни мнения – едни 

считаха, че заданията са разработени добре с достатъчно пояснения, други предложиха някои 

корекции относно процеса на търсене на информация. Но и едните и другите прецениха, че 

времето, което е определено за изпълнение, е крайно недостатъчно за задълбочено търсене, 

обработване и систематизиране на информация. И тъй като източниците, в които се търси, не 

са само на български език, то прецениха, че нивото на владеене на английски език трябва да 

бъде достатъчно високо, за да могат учениците да се справят с намерената информация. 

Смятам, че опитът, който те придобиваха постепенно при разработването на проекти, им 

помогна много, за да могат да направят добър анализ на предложените задания. След това 

сами предложиха някои от техните проекти да бъдат преработени в задания, защото много от 

темите успешно допълваха изучавания материал по различните предмети. Това от една 

страна. От друга – имаше теми, които засягаха интересни проблеми или явления, или 

събития от живота. Приеха предложената от мен помощ при преработването на проектите в 
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задания. Диапазонът при темите е много широк – за българските манастири, за катеренето 

като спорт и хоби, за насекомите и други, които представляват интерес за тях.  

Бих казала, че предварителното обсъждане на разработваните теми, на целите и 

задачите, както и на целия процес на работа допринасят за по-добра подготовка на заданията. 

Затова считам, че учениците трябва да завършват определен курс на обучение със защита на 

разработен от тях проект. Този проект впоследствие  би могъл да се преработи в задание, 

което да бъде в помощ на техните учители и съученици при преподаването и усвояването на 

учебния материал. Защото учениците биха могли да се разглеждат като уред с фина настройка, 

който показва от какви допълнителни знания се нуждаят, за да им е интересно и да се чувстват 

добре в училище. 

В процеса на обучение често ми се е налагало и ми се налага да провокирам учениците 

да се обръщат към източници в Интернет или в училищната библиотека, като предлагам по-

нестандартни теми като допълнение към усвоявания материал. По тази причина те са 

свикнали да работят в екип от по 2-3 души, като разпределят работата помежду си. Свикнали 

са и да се консултират било с мен, било с колеги или други специалисти, за да представят по-

пълно поставената задача. Предполагам, че и други колеги използват подобен метод на 

работа и едни готови задания ще са добро допълнение и осезаема помощ в работата им.  

Освен в училище водя и курс по компютърна анимация, където също предложих на 

курсистите (7-8 души) да оценят заданията и да проиграят поне едно от тях. Интерес 

предизвика заданието за цветовете и как те определят характера на човека. Оказа се, че отново 

времето за работа не е разчетено добре и е недостатъчно, а и източниците не бяха добре 

описани. В този смисъл бяха и препоръките на учениците в анализа им, който беше 

предоставен при отчета за периода. 

По инициатива на МОН се работи по проект за обучение на колеги учители – “Базисни 

компютърни умения”. В този проект работя като инструктор-обучител. Това се оказа добро 

съвпадение, защото при работа върху темата за търсене на информация в Интернет, се прави 

преглед и на базата от задания и се обясняват начините за работа с нея. Реално с базата са 

работили три групи от колеги учители ( 31 души), а една от групите (10 души) само запознах 

със съществуването на тази база, тъй като в този момент нямаше Интернет връзка. Бих казала, 

че голяма част от учителите проявиха интерес към заданията, но нямам обратна информация 

колко от тези задания са използвали в работата си. 
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Във всички от случаите мнението беше, че преподавателят трябва да бъде добре 

подготвен по разглежданата тема, за да може да оказва методическа помощ на учениците в 

процеса на работа. Това ще го натовари допълнително и ще отнеме много от времето му. 

Източниците, които той трябва да използва за подготовката си, няма да бъдат само от 

Интернет. Ще се наложи да се порови в библиотеката, да прегледа много периодични 

издания, да обмени мнения с колеги или външни сътрудници. В противен случай може да се 

окаже, че част от заданието може да остане неизпълнено, поради некомпетентност и 

неинформираност на учителя по темата. 

Най-интересно протече обсъждането на базата в Училището за деца с нарушено зрение 

“Луи Брайл” в гр.София. Предвид по-специфичното състояние на учениците в това училище, 

а и на част от техните учители, софтуерът, който се използва за работа в Интернет е говорящ – 

JAWS (английска версия) и Гергана – версията на български език. След представяне на базата 

колегите проявиха доста бурен интерес, като една част от тях веднага си направиха 

регистрация и започнаха да преглеждат заданията, за да си изберат кои от тях да използват на 

първо време. Възникна обаче един проблем, който попречи на незрящите колеги да работят с 

базата. Оказа се, че и двете версии на говорящия софтуер не могат да прочетат заданията. Би 

могло да се помисли как да се преработи структурата на базата така, че и тези колеги да имат 

възможност да се възползват от предлаганите възможности. Това е проблем, който може да 

възникне и при колегите от другите страни, участници в проекта. Моето предложение е 

заданията да са в чист текстов файл, който да може да се прочита от говорящия софтуер, да се 

конвертира в Word-Брайлов формат, след което да се разпечатва на Брайлов принтер и после 

да се използва в процеса на обучение. Като краен продукт трябва да се създава текстов файл, 

който да бъде изпращан на учителя по електронната поща. Дано това предложение не остане 

само като пожелание. 

Като цяло считам, че IDWBL методологията е полезна както за учителите, така и за 

техните ученици. Предлага един нов начин за усвояване на нови знания, развива уменията на 

учениците за работа в екип, умения за представяне на намерената информация пред 

аудитория, нови критерии за оценяване. Заданията са предизвикателство както за учителите, 

така и за учениците. За учителите – защото ги карат непрекъснато да се развиват и да 

попълват знанията и уменията си, а за учениците – защото начините за усвояване на знания се 

различават от традиционните, които дори и да са добри и да гарантират добро усвояване на 
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материала, все пак са стандартни и неинтересни за тях. И в двата случая се забелязва едно по-

тясно сътрудничество между учителите и учениците, което дава добри резултати. И тези 

резултати са толкова по-добри, колкото знанията и уменията на учителите са по-високи.  

Като заключение бих искала да кажа, че заданията бяха обсъдени и част от тях 

проиграни с около 45-50 ученика и 31 учителя. Общото мнение беше, че това е една много 

полезна база от задания, която трябва да се попълва и поддържа. Общата забележка беше, че 

времето за търсене на информация и нейната обработка е недостатъчно за пълно и 

задълбочено усвояване и осмисляне и затова трябва много внимателно да се преценява колко 

точно време да се предвижда за работа върху всяко от заданията. Структурата на заданията е 

добра, целите и задачите са поставени в повечето случаи доста точно, крайните продукти са 

различни, което ще предизвика учениците да придобиват нови, полезни за  бъдещото им 

развитие  умения.  
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ОБУЧЕНИЕ  НА  НАСТОЯЩИ  И  БЪДЕЩИ  УЧИТЕЛИ  

Евгения Ковачева, Десислава Рачева 

СУ “Св. Климент Охдридски” 

 

За  нас  

На университетско ниво участваме в преквалификация на учители, както и в обучението 

на бъдещи учители в сферата на информатиката и информационните технологии. Евгения 

Ковачева е и координатор на проекта IDWBL за България, а Десислава Рачева е инструктор на 

учители, участва в разработката на уеб-задания и в тестването на уеб-базираното хранилище 

за задания (WAD). 

Работата  ни  по  проекта  

Поради ролите, които изпълняваме в проекта за създаване на уеб-базирано хранилище 

със задания, сме запознати с цялостния процес на работа - жизнения цикъл на заданията. Той 

се състои от: създаване, оценяване, преработване и въвеждане на задание в базата, избиране на 

подходящо задание и преживяването му с обучаеми.  

Освен с административните и координаторските дейности в проекта, взехме участие в 

представянето на проекта, методологията и инструментариума, подпомагащ приложението 

на методологията, пред студенти. Тези студенти са предимно бъдещи учители и хора, целящи 

да работят в сферата на образованието, но все още по-голямата част от тях са с мисленето на 

ученици. Друг момент от работата ни по проекта беше представянето му пред колеги, 

действащи учители и инструктори на учители. Тази аудитория притежава голям опит при 

създаване на задания за ученици, но понякога пристъпва плахо към технологиите или не 

познава възможностите, които те предоставят за учебния процес. 

Работихме със студенти по време на упражнения към дисциплините: 

 Аудио-визуални и информационни технологии в обучението – задължителен курс на 

бакалаварско ниво за студенти втори курс от специалност Математика и 

информатика на ФМИ2 и специалност Химия и информатика на ХФ3 при 

                                                 

2 ФМИ – Факултет по математика и информатика 
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Софийския университет. При завършване на бакалавърската степен тези студенти 

ще получат професионална квалификация – учител, съответно по математика и 

информатика, и по химия и информатика в средните училища. 

 Електронно обучение – изборен курс на бакалаварско ниво за студенти трети и 

четвърти курс от специалности: Математика и информатика, Приложна 

математика, Информатика и Математика на ФМИ. 

 Основи на електронното обучение – задължителен курс за студенти от магистърската 

програма Електронно обучение към ФМИ и изборен за студенти от магистърската 

програма Технологии на обучението по математика и информатика към ФМИ. 

Работата  със  обучаемите  

Работата с обучаемите следваше методологията на проекта и беше организирана в три 

етапа. На първия етап студентите бяха поставени в типичната за тях роля  на обучавани, т.е. 

беше им поставен конкретно задание от базата, по което да работят. За работата със 

студентите бяха използвани следните задания от базата: 

1. Изкусен е Всевишният, но не и злонамерен... - Айнщайн (номер в WAD: 458, с автор: 

Адриана Василева) 

2. Айкидо и екшън-звездата Стивън Сегал (номер в WAD: 8 с автор: Габриела Пападопова) 

3. Какво е нужно за добра презентация? (номер в WAD: 43 с автор: Станислава Каменова) 

4. Баснята "Орел, рак и щука"  (номер в WAD: 431 с автор: Нели Димитрова) 

5. Пещерите в България (номер в WAD: 39 с автори: Лилия Манчева, Станислава 

Каменова) 

6. Колко необятна е Вселената? (номер в WAD: 597 с автор: Милена Гошева) 

7. Мобилните телефони в училище (номер в WAD: 66 с автор: Нели Димитрова) 

8. Рисковете за децата в Интернет (номер в WAD: 222 с автори: Теодоси Кариотис, 

Йорданка Годунко)    

9. СПАМ и методи за защита от него (номер в WAD: 16 с автор: Габриела Пападопова) 

10. Мобилните телефони (номер в WAD: 66 с автор: Нели Димитрова) 

11. Фотопринтер (номер в WAD: 339 с автор: Студент) 

                                                                                                                                                             

3 ХФ – Хически факултет 
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12. Търсене на игла в купа сено... или как да намеря каквото ми трябва в океана от 

информация Интернет? (номер в WAD: 317 с автор: Станислава Каменова)  

За да бъдат използвани тези заданията, се наложи по-голямата част от тях да бъдат леко 

преработени, съобразявайки се със спецификата на курсовете, в които се използват, а именно, 

възрастовата група и начина на предаване на заданията в курса – чрез публикуване в онлайн 

система за подпомагане на курсове. 

Освен че всеки един от студентите (индивидуално или в група) проиграваше задание, 

той го и оценияваше, като споделяше до каква степен намира заданието за добре описано и 

дали компонентите, които го описват, са подходящи. За целта се използваше или формата за 

оценяване на задания от ученици (ако имаше достатъчно време) или се правеха устни 

коментари (ако разписанието на курса не позволяваше отделянето на време за оценяване). 

На втория етап студентите бяха поставени във все още нетипична за тях роля – учител. 

Задачата беше самостоятелно да разработят задание. Чрез тази задача се целеше да се 

провокира мисленето на студентите като бъдещи учители. 

Всеки студент трябваше да разработи поне четири задания, така че: 

 заданията да се базират на различен тип използване на Уеб (краткосрочно 

търсене, Уеб-препращане, e-mail проект, ...); 

 заданията да включват различни дейности в процеса на работа по тях; 

 очакваните продукти от заданието да бъдат различни (например – 

компютърна презентация, съставяне на вестник, писане на есе, статия, 

разработка на сайт и други). 

На третия етап на студентите беше поставена задачата да оценят задание на техен колега 

от курса. За целта беше използвана формата за оценяване на задания от колега. Този етап не 

беше приложен във всички курсове, тъй като разписанието на някои от тях не позволяваше 

тази възможност. 

Четирите типа задачи, поставени на студентите (проиграване на задание от базата, 

оценяването му, създаване на задания и публикуването им в уеб-базираното хранилище ) се 

вписваха добре в процеса на работа в курсовете, защото като бъдещи учители и хора с добри 

умения в областта на информационните технологии студентите можеха да преценят 

достатъчно точно положителните и отрицателните страни на заданията, върху които 

работеха.  
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Анализ  на  използването  на  IDWBL методологията  

Обръщаме внимание на добрите умения по инфомрационни технологии на студентите, 

защото това е съществен елемент при попълване на уеб-базираното хранилище. Докато 

студентите имаха някои проблеми с разработването и описването на задания, то 

затрудненията на техните колеги - действащи учители, бяха по-скоро при публикуването на 

заданията в хранилището. 

При разработването на заданията студентите се сблъскаха с проблеми като: 

 трудно определяне на възрастта, за която едно задание е подходящо 

 трудно определяне как да разработят заданието, така че то да може да се съчетае с 

учебната програма по съответния предмет 

 непознаване добре на учебната програма от методическа гледна точка  

 неопитност в описание на задачи за други хора. Тук особено полезно се оказа 

използването на шаблона за описание на задание, тъй като той подпомогна 

студентите при структурирането на заданията. 

За разлика от студентите действащите учители показаха, че при генерирането на идеи и 

описанието на заданията, опитът оказва изключително голямо значение. За някои от 

учителите структурирането на заданията по предложения в проекта начин не беше новост, 

защото те използват аналогичен подход в практиката си. С рамката (предоставения шаблон), 

представена в IDWBL проекта, те само дадоха по-унифициран вид на своите идеи. 

Използването на шаблоните подпомага учителите да структурират заданията си, макар и 

обикновено да изисква повече време за обмислянето им. Поради това т. нар. адаптации на 

задания не винаги се записват. В конкретния момент на използване на задание от базата може 

да се прояви творчество при предоставяне на заданието на учениците. Когато разглежда едно 

задание, преподавателят може да хареса идеята му, но когато го дава на обучаемите си като 

задание - да го модифицира. Така възникват адаптациите на заданията в базата. Обикновено, 

адаптациите са свързани с възрастовата група или знанията и уменията на учениците и оттам 

дейностите, които трябва да се изпълнят, се различават от оригиналните. Едно задание може 

просто да бъде обогатено съобразно стила и опита на предподавателя.  

Заключение  

Една от основните цели на проекта е да се създаде методология за използването на 

WWW в обучението, както и средства за прилагането на тази методология. Формата за 



П И Л О Т Н О  Т Е С Т В А Н Е  

 72

описание на задания е едно от тези средства, а уеб-базираното хранилище от задания е 

средството, което подпомага споделянето и обмяната на задания. 

Досегашната практика ни показва, че заданията, макар и разработени за конкретни 

целеви групи (напр. ученици от средните училища), могат да се използват с леки 

модификации и за други възрастови групи. 

Макар и сравнително скромен, опитът ни от работата по проекта IDWBL ни прави 

оптимисти по отношение на духа на творчество и сътрудничество между учителите, които 

освен, че са експерти в своята област се стремят да обогатяват знанията и уменията си с ИКТ, 

за да подготвят достойни граждани на информационното общество. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Ръководство  за работа  с WAD 

ВЪВЕДЕНИЕ  

Целта на ръководството е да опише работните сценарии за създаване, редактиране, 

изтриване и управление на задание в контекста на Уеб базата от данни – WAD. 

В тази база от данни всеки потребител (учител, инструктор, администратор) може да 

въвежда нови задания, да ги редактира и да ги финализира. Всяко задание може да е в едно от 

следните три състояния: чернова, финално и публикувано.  

Когато статусът на заданието е: 

 Чернова - заданието е видимо само за неговия автор 

 Финално - заданието е видимо за всички регистрирани потребители в WAD, 

които са с роля администратор, инструктор или учител.  

Публикувано - заданието е видимо за всеки потребител, независимо дали е 

регистриран в WAD или не. В настоящето ръководство не се разглежда как състоянието на 

едно задание преминава в Публикувано 

За всeки сценарий е необходимо да са изпълнени следните предварителни условия: 

 Потребителят е с валидно потребителско име и парола и е влязъл успешно в 

системата (Фигура 1). Адресът й е http://wad.fmi.uni-sofia.bg/wad/bg/ . 

 Потребителят е в една от следните роли: 

o Учител 

o Инструктор 

o Администратор 

 
Фигура 1: Начална страница на Уеб-базата от данни WAD 
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СЪЗДАВАНЕ  НА  НОВО  ЗАДАНИЕ  В  W A D  

За да се създаде ново задание, се изпълнява следната последователност от действия:: 

Отварянe на  форма  за  ново  задание  

Избира се Ново задание от менюто в дясно на екрана (Фигура 2).  

 
Фигура 2: Пъри прозорец (след като потребителя влезе в системата) 

Появява се нов прозорец с форма за въвеждане на задание (Фигура 3). 

 

Фигура 3: Форма за въвеждане на задание 

В новопоявилия се прозорец има обособени следните части: 

 Характеристики на заданието (Заглавие, Време, Абстракт, Страна, Езици, Теми, 

Възраст)  

 Автора(и) 
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 Тяло на заданието 

 Допълнителни материали 

 Записване на заданието като чернова или финално 

 Затваряне на прозорец 

Попълване  на  полетата ,  характеризиращи  заданието  и  автора  

Някои от полетата във формата са предварително въведени в зависимост от профила и 

текущия избор на работен език за сайта. (В разглеждания случай (Фигура 3) – на Български 

език, името на автора и страната). Полетата и техните стойности по подразбиране са както 

следва: 

 Страна – полето страна от профила на потребителя; 

 Езици - избор на език за сайта; 

 Автори - името на текущия потребител; 

 Дата - текущата дата. 

 Задание – структурата на заданието е на текущия език. 

Полетата Заглавие, Време, Абстракт се попълват от въвеждащия заданието в базата. 

Полетата Теми и Възраст могат да приемат повече от една стойност от наличния списък 

с използването на CTRL + левия бутон на мишката. (Фигура 4). 

 
Фигура 4: Избор на повече от една стойности за полетата ТЕМИ и ВЪЗРАСТ 

Попълване  тялото  на  задание  

За въвеждане и форматиране на съдържанието на тялото на заданието е наличен текстов 

редактор. По-голяма част от инструментите на този текстов редактор са познати от MS Word 

за Windows (Фигура 5). 

 
Фигура 5: Лента с инструменти 

Въвеждане  на  текст  в  тялото  на  заданието  

Има два начина за въвеждане на текст в тялото на заданието – чрез набиране на текста 

директно и чрез копиране от друг документ. 
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 Текстът в тялото на заданието се набира директно във формата 

 Въвеждане на текст чрез копиране от MS Word документ. 

Когато едно задание е създадено в MS Word документи и е необходимо то да се въведе 

в базата, по-добре е да не се набира наново в тялото на документа, а да се копира от 

word документа в празното поле, където се разполага тялото на заданието.  

o Отваря се MS Word документа и се копира тялото на заданието във временната 

памет (clipboard) 

o От лентата с инструменти в прозореца за въвеждане на задание в WAD се 

избира бутона . 

o Отваря се нов диалогов прозорец (Фигура 6). 

o Съдържанието от временната памет се вмъква в текстовото поле на диалоговия 

прозорец като (с комбинацията от клавиши Ctrl + V) 

 
Фигура 6: Копиране от MS Word документ 

o Маркират се двете полета Ignore Font Face definitions и Remove Styles 

definitions, за да се премахне форматирането на текста от MS Word документа 

o С левия бутон на мишката се щраква върху бутона ОК за въвеждане на текста в 

тялото на заданието. 

Важно! 

При вмъкването на съдържание от MS Word документ изображенията не се копират! 

Форматирането на текст в тялото на заданието е както при форматиране на MS Word 

документ. Символи на бутоните за форматиране са аналогични и подсказват функцията им. 

Хипервръзка 

Създаването на хипервръзка се осъществява по същия начин както в MS Word документ. 

с натискане на бутона  от лентата с инструменти и въвеждане на желания интернет адрес за 

хипервръзката (Фигура 7).  



П Р И Л О Ж Е Н И Е  

 78

В този случай трябва да се направи и една допълнителна стъпка. Да се укаже, че 

създадената връзка ще се отваря в нов прозорец.  

 От менюто на диалоговия прозорец се избира Target. 

 От списъчното поле Target се избира New Window (_blank) и се натиска бутона ОК 

(Фигура 8). 

 
Фигура 7: Диалогов прозорец за хипервръзка 

 
Фигура 8: Полето Target 

За да бъде редактирана хипервръзка, първо се избира текста, на който вече има 

зададена хипервръзка и от лентата с инструменти се избира , за да бъдат направени 

съответните корекции. 

За да бъде премахната хипервързка - щраква се върху хипервъзката и от лентата с 

инструменти се избира . 

Вмъкване на изображение в тялото на заданието 

 Курсорът се позиционира на мястото, където трябва да се появи изображението. 

 Щраква се върху бутона  от лентата с инструменти.  

 Отваря се диалогов прозорец (Фигура 9) 

 
Фигура 9: Характеристики на изображението 
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 С левия бутон на мишката се щраква върху бутона Browse Server. Появява се диалогов 

прозорец от (Фигура 10). Ако нужното изображението не е в списъка, който се 

появява 

 
Фигура 10: Избор на изображение 

 Щраква се върху бутона Browse от диалоговия прозорец, за да се избире файл от 

локалния компютър фигура 11 

 
Фигура 11: Избор на файл от локалния компютър 

 След щраква върху бутона Open (за избраното изображение), диалоговият прозорец 

от фиругра 11 се затваря автоматично и името на избраното изображение се появява в 

полето Upload a new file in this folder (Фигура 12) 

 С щракване върху бутона Upload изображението се качва в WAD 
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Фигура 12: Избор на изображение 

 Щраква се върху файла с изображението (Фигура 12) и то се отваря в прозореца 

Preview в характеристиките на изображението (Фигура 13) 

 За потвърждаване избора на изображение се щраква върху бутон ОК  

 
Фигура 13: Характеристики на изображението 

 По този начин изображението е вмъкнато в текста (Фигура 14) 

 
Фигура 14: Изображени вмъкнато в текст 

Допълнителни материали - прикрепени файлове 
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 Добаване на прикрепени файлове. В прозореца за задание има възможност да се 

прикачат четири допълнителни файла (на Фигура 15 са отбелязани с 1, 2, 3, 4). С левия 

бутон на мишката се щраква върху бутона Browse.  

 Отваря се диалогов прозорец за избор на файл от локалния компютър (както при 

вмъкване на изображения) 

 
Фигура15: Допълнителни материали 

 Когато е качен допълнителен материал – от дясната страна на бутона Browse се 

появяват името на файла и възможност за изтриването му (Фигура 16) 

 Изтриване на прикрепени файлове. Щраква се върху бутона Изтрий до избрания 

файл. 

 
Фигура 16: Изтриване на допълнителни материали 

Запазване  на  задание  

Едно задание трябва да се запази като Чернова или Финално с натискане на съответния 

бутон (Фигура 17).  
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Фигура 17: Запазване на задание 

Прозорецът със задание се затваря без да бъде записано заданието при натискане на 

бутона Затвори.  

 

Внимание! 

Едно задание трябва да се запази като Чернова или Финално преди да бъде затворено. В 

противен случай то се загубва. 

Промяна  на  статуса  на  задание  

Промяна на статуса от Чернова във Финално 

 От потребителското меню в дясно се избира Моите чернови задания (Фигура 18). 

 
Фигура 18: Моите чернови задания 

 Отваря се заданието, чийто статус ще бъде променен 

 От лентата с бутони в горната част на прозореца се избира бутона Направи финално 

(Фигура 19). 

 
Фигура 19: Направи финално 

Промяна на статуса от Финално в Чернова 

 От потребителското меню в дясно се избират Моите финални задания (фигура 20) 



П Р И Л О Ж Е Н И Е  

 83

 
Фигура 20: Моите финални задания 

 Избира се заданието, чийто статус ще бъде променен 

 От лентата с бутони в горната част на прозореца се избира бутона Направи чернова 

(Фигура 21) 

 
Фигура 21: Направи чернова 

 

Редактиране  на  задание  

Внимание! 

Задание може да се редактира само когато статусът му е Чернова.  

 Ако статусът на заданието е Финално, се изпълняват стъпките, описани в точка 2 от 

Промяна на статуса на задание и се променя в Чернова. 

 Избира се от Моите чернови задания 

 От лентата с бутони в горната част на се избира бутона Преработване (Фигура 22). 

 
Фигура 22: Преработване 

 След необходимите корекции заданието се запазва като Финално или Чернова  
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Адаптиране  на  задание  

Адаптирането на задание се използва, когато за основа на ново задание служи вече 

съществуващо задание от базата (WAD). Запазва се историята на произхода на адаптираното 

задание, като автоматично се добавя връзка към неговия първоизточник (оригинал). 

Необходимост от адаптиране може да възникне, когато е открито интересно задание в 

базата със задания, но е необходимо да се променят някои от параметрите му, съобразени с 

текущата ситуация, например време за изпълнение, предмет, възрастова група и т.н. 

 Щраква върху избраното за адаптация задание 

 От лентата с бутони в горната част се избира бутона Адаптиране (Фигура 23). 

 
Фигура 23: Адаптация 

 След направените промени по адаптация на заданието, то се запазва. В лентата за 

заглавие на задание се отбелязва освен номерът му в базата, а и от кого е породено или 

какви адаптации от това задание са направени (посочват се номерата на оригиналното 

задание или номерата на адаптираните задания). 

Изтриване  на  задание  

Внимание!  

Задание може да се редактира само когато статусът му е Чернова.  

Ако статусът на заданието е Финално, се изпълняват стъпките, описани в Промяна 

статуса на задание. 

 От лентата с бутони в горната част на прозореца се избира бутона Изтриване (Фигура 

24).  

 Появява се диалогов прозорец за потвърждаване изтриване на заданието. 

 За потвърждаване на действието се натиска бутона Изтрий (фигура 25). 
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Фигура 24: Изтриване на задание 

 
Фигура 25: Потвърждаване на изтриване 
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Задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЗИКОВО  ОБУЧЕНИЕ  
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Заглавие :  Разказ  за  самодивите  

 
Абстракт 
тематика: български фолклор; възрастова група: 6-7 клас; предметна област: български 
език и литература; препоръчително време за изпълнение: 90 минути; очакван продукт: 
текст в програма Word; e-mail комуникация 
ИД: 54 
Статус: Final 
Страна: Bulgaria 
Език: Bulgarian 
Автор (и ): Бонка Василева 
 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и ): Language/mother tongue; 
Възраст (и): 13; 14; 
Време: 90 Minutes; 
Дата: 10.3.2006г. 16:56:56 
 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
България е красива и привлекателна не само с географските си забележителности, с 
богатата си история, но и с красивите си предания и легенди, с митологията си. Сигурно си 
спомняте от изучените приказки за самодиви и юди, за хали и триглави змейове. Това са 
неща, които звучат странно в днешния ден, но всъщност са част от страховете и надеждите 
на хората. Предлагаме Ви с помощта на Интернет да обогатите представите си за 
българската митология. 
 
Задача 
Участвате в кръжок по фолклор и вече имате много знания за българските традиции и 
фолклор. Предстои Ви организиране на вечер, посветена на българската митология. 
Помогнете на Ваш съученик да направи добре устното си изложение по темата самодиви. 
Открийте и прочетете информацията за самодивите в предложения ви сайт. Съставете 
план на текста, който ще му помогне да направи изложението си интересно и пълно. 
 
Цели 

 Самостоятелно търсене на информация по ключови думи, подбрани от учениците 
съобразно поставената задача ; 

 Възприемане и осмисляне на текст и картина, свързани със зададена тема; 
 Съставяне план на текст – систематизиране на информация за общи 

характеристики, детайли и пр.; 
 Изпращане по e-mail до съученик и учител на изготвен продукт; 

 
Процес 

 За да обогатите знанията си за самодивите, самостоятелно посетете предложения 
Ви сайт. 

 Преценете в кое от менютата трябва да влезете, за да прочетете за 
самодивите – митични създания, свързани с фолклора ни. 

 Разгледайте картината, на която са изобразени самодиви. 
 Прочетете текста, описващ какви са самодивите в народните представи. 
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 Запишете в Word -документ  въпросите, на които дава отговор всеки от абзаците. 
 Към всеки от въпросите запишете по 3-4 ключови думи, свързани с отговора им. 

Изпратете по електронна поща така направения план на текста на Вашия 
съученик и на учителя. 

 
Време 

Откриване, четене на информацията – 45 минути; 
Оформяне на плана на текста и изпращането по e-mail – 45 минути. 
 
Източници 
http://www.omda.bg – сайт за българската митология и култура 
 
Помощ 
Обърнете се за помощ към учителя, ако не откриете текста за самодивите в рамките на 
десет минути. 
При затруднения с прикачване на файла към електронното писмо, обърнете се за помощ 
към съученик или към учителя. 
 
Продукти 
План на текст, включващ систематизирана информация за общи характеристики, 
детайли на описания обект. 
E-mail с прикачен файл до двама получатели. 
 
Оценка 
Преди написването на плана уточнете в клас критериите, по които той ще бъде оценяван: 

 Включва ли плана всички аспекти на информацията от текста; 
 Ясно ли са формулирани въпросите от плана; 
 В правилна логическа последователност ли са подредени; 
 Вярно ли са подбрани ключовите думи към отделните въпроси; 

 
Допълнителни материали 
При проявен интерес от учениците, картината, изобразяваща самодиви, може да се 
използва като задача за създаване на съчинение описание на обект със зрителна опора. 
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Заглавие :  От  книгата  на  Гинес  

 
Абстракт 
Заданието е от област български език и литература, за ученици от 9 и 10 клас, които в 
рамките на 60 минути трябва да напишат статия за 4 рекорда от книгата на Гинес. 
Очакваният продукт е Word документ с разработената статия. 
 
ИД: 52 
Статус: Published 
Страна: Bulgaria 
Език: Bulgarian 
Автор (и ):Лилия Манчева,  
Роза Георгиева 
 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и): 
Language/mother 
tongue; 
Възраст (и): 14; 15; 16 
Време: 60 Minutes  
Дата: 23.2.2006 г. 19:18:53 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
Всички сме чували за впечатляващите рекорди от книгата на Гинес. А може би някои от 
вас са се опитвали да ги подобрят? Ето една възможност да се запознаем с най-
интересните от тях. 
 
Задача 
Вие сте журналист, който трябва да напише статия (отзив, рецензия или друг жанр), за 
най-впечатляващите рекорди на Гинес. 
 
Цели 
Учениците да се научат да търсят определена информация в Интернет. Да 
подчиняват  намерената информация на една тема за ограничено време. 
 
Процес 
Разгледайте сайта на рекордите на Гинес. Изберете 4 рекорда от една група. Напишете 
текстов файл, в който сте подчинили намерената информация на зададения жанр. 
Изпратете този файл по e-mail на учителя. 
 
Време 

 20 минути за търсене и подбор на информацията в Интернет. 
 40 минути за оформяне на материала в искания жанр. 

Източници 
http://www.guinnessworldrecords.com 
 
Помощ 
Електронен английско-български речник. 
Продукти 
Word документ с разработената статия. E-mail към учителя. 
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Оценка 
Оценяват се стиловите и езиковите качества на статията. Оформлението на документа. 
 
Допълнителни материали 
Използвайте работна тетрадка, правописен и тълковен речник и материали за 
спецификата на жанра "статия". 
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Заглавие :  Виртуален  фотоалбум-1 - По  следите  на  античното  време  

 
Абстракт 
Тематика: Старогръцка литература; Възрастова група: 9 клас; Предметна област: 
български език и литература; Препоръчително време за изпълнение: 90 минути; Очакван 
продукт: Power point презентация 
 
ИД: 182 
Статус: Final 
Страна: Bulgaria 
Език: Bulgarian; 
Автор (и): Радина Попова 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и ): Language/mother tongue; 
Възраст (и): 15; 16; 
Време: 90 Minutes; 
Дата: 10.3.2006 г. 15:31:10 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
Създайте си своя представа за света на древните гърци  и тяхната митология, за да 
разберете по-добре случващото се в античните разкази. Как да стане това? Предлагаме Ви 
виртуално пътуване в Интернет. 
 
Задача 
Вие сте фоторепортер и трябва през очите на обектива да разкриете красотата на един 
свят, която читателите слабо познават. Направете фотоколаж с впечатленията от 
виртуалното си пътуване, в който да включите фотографии, графики, картини, изгледи на 
места, обвързани с популярни митологични сюжети, за които разказва учебникът, 
фрагменти от карти, произведения на изкуството, битови предмети, сгради. Като по този 
начин представите по интересен и увлекателен начин историята на един митологичен 
герой по ваш избор с цел да спечелите читатели на неговата история. 
 
Цели 
Формиране на умение чрез работа в екип за търсене, възприемане и осмисляне на 
информация (визуална и в текстов вид). 
 
Процес 

 Работете в екип с Ваш съученик. 
 Посетете един от посочените сайтове. 
 Определете ключовите думи от задачата и се насочете към тези заглавия от 

менюто, които съдържат търсената информация. 
 Разгледайте информацията (текст и картина) и набележете снимките, които бихте 

искали да включите в колажа си. (Те не трябва да са повече от седем). 
 Запишете в тетрадките си (под формата на записки) кои картини сте избрали и 

извадете от текста подходящ цитат към всяка от картините. 
 Влезте в средата Power Point. Напишете на първата страница заглавие на албума 

си. 
Разпределете добре задълженията си в екипа. Единият може да бъде ангажиран с 
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техническото изпълнение на задачата, а другият – с подбора на текста. 
 Копирайте фотосите в избрана от Вас последователност. 
 Представете продукта си пред класа и обяснете устно избора си (като използвате 

и подбрания текст към фотосите). 
 
Време 
Намиране на информацията – един учебен час; 
Работа по оформяне на презентацията: 25 мин. – изработване на презентацията; 20 мин. – 
представяне на презентациите от екипите. 
 
Източници 

 http://wikipedia.org 
 http://griechische -antike.de 
 http://antike-mythologie.de 

 
Помощ 
Ако не сте сигурни в подбора на ключовите думи от задачата, които ще Ви отпратят към 
подходящи страници от сайта, консултирайте се със съученици или с учителя, но първо 
опитайте сами. При затруднения с техническото изпълнение на задачата се обърнете за 
помощ към учителя по информатика. 
 
Продукти 
Power Point – презентация на избраното от сайта; Представете продукта си в класа или 
образувайте малки групи, в които всеки екип ще представи резултатите от работата си. 
 
Оценка 
Преди представянето на продукта уточнете критериите, по които ще ги оценявате: 

 какъв е броят на слайдовете (седем е оптималния, заложен в условието на 
задачата) 

 подходящо ли е заглавието на презентацията; 
 подредени ли са слайдовете логично, следвайки избраното внушение;  
 формулира ли се при представянето на продукта целта, с която е изготвен. 
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Заглавие :  Дали  сбъркахме  

 
Абстракт: Темата на заданието е свързана с образованието в училище и е от област БЕЛ. 
Заданието е за ученици от 12 клас, като всеки ученик трябва да състави анкета с въпроси, 
свързани със средното образованието. Времето за работа по заданието е2 дни. 
 
ИД: 1549 
Статус: Published 
Страна: Bulgaria 
Език:Bulgarian 
Автор (и ): Гергана Георгиева 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и ): Language/mother tongue; 
Възраст (и): 18; 19; 
Време: 2 Days  
Дата: 12.10.2006 г. 13:20:25 

ЗАДАНИЕ 
Въведение 
Имате възможност да проучите мнението на съучениците си за нивото на обучение в 
училище 
 
Задача 
Вие сте журналист в училищния вестник и трябва да проучите мнението на учениците за 
нивото на образование във вашето училище. За целта трябва да съставите анкета. 
 
Цели 
Вие ще: 

 придобиете знания за съставяне на анкета; 
 подобрите стила си на писане; 
 подобрите нивото на общуване 

 
Процес 

 Потърсете информация в интернет за това, как се прави анкета 
 Напишете всички въпроси по темата, които ви хрумнат 
 Съставете анкетата и я разпечатете 
 Предайте я на учителя по български език 

 
Време: 2 дни 
Източници 
Учебник по български език за 12 клас 
www.bgvelikden.org/print.php?sid=350 – примерна анкета на български език 
 
Помощ 
При затруднения със съставянето на анкетата разгледайте посочените източници 
 
Продукти 
Очакваният продукт е анкета от 15 въпроси, чрез която да се проучи мнението на 
учениците за нивото на образование в училище. 
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Оценка 
Оценката ще се формира въз основа на: 

 Правопис 
 Лексика 
 Оформяне на анкетата 
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Заглавие :  Big Ben – гордостта  на  Лондон !  

 
Абстракт 
Заданието се отнася за Big Ben в Лондон, кога е бил построен, защо, какво символизира, 
кога и колко пъти е бил реставриран. Подходящ е за ученици в езикови гимназии в 
часовете по английски език от 9 – 10 клас. Работата е за човек като времето, което му е 
необходимо е 2 дни. Крайният продукт, който се очаква, е презентация на английски 
език. 
 
ИД: 1540 
Статус: Published 
Страна: Bulgaria 
Език: Bulgarian; 
Автор (и): Свилен Маринов 
 
Адаптиран от: N/A 

Тема(и): Foreign language(s); 
Възраст (и): 16; 
Време: 2 Days; 
Дата: 16.10.2006 г. 15:35:41 
 

 
ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
Big Ben е много стара величествена постройка в Лондон. Милиони хора годишно я 
посещават и всеки човек e хубаво да се запознае, поне бегло, с нейната история. 
 
Задача 
Да създадете презентация, чрез която да представите пред съучениците си историята на 
BIG BEN на английски език. 
 
Цели 
Целта е да: 

 обогатите знанията си по английски език 
 подобрите уменията си за търсене на информация в интернет 
 създавате презентация и да я представите пред аудитория 

 
Процес 

 потърсете информация в интернет относно историята на BIG BEN 
 ако срещнете непознати думи ги извадете и научете 
 разработете презентацията си 

 
Време: 2 дни. 
 
Източници 
http://www.whitechapelbellfoundry.co.uk/bigben.htm - историята на BIG BEN 
http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Ben - подробности относно BIG BEN 
 
Помощ 
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Ако имате проблеми с намирането на информация използвайте горе посочените 
сайтове. Ако имате проблеми по изготвянето на презентацията си се консултирайте с ваш 
съученик или с учителя си по информационни технологии. 
 
Продукти 
Крайният продукт е презентация на английски език относно историята на Big Ben. Тя 
трябва да включва информация за това кога е бил построен, защо, какво символизира, 
кога и колко пъти е бил реставриран. 

По ваше желание можете да подкрепите информацията със снимки. Представете 
информацията пред съучениците си. 

 
Оценка 
Ще се оценява правоговорът, правописът, познаването на използваните думи в текста, 
достоверността на информацията, начинът и на представяне. 
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Заглавие :  Великден  -  традициите  и  новости ,  свързани  с  най-
светлия  християнски  празник  

 
Абстракт 
Тематика – история, традиции, обичаи и новости , свързани със празнуването на 
Великден в България и по света; възрастова група – 12-15 години; предметна област – 
История , Български език и Литература; форма на работа – екипна. В зависимост от IT 
ресурсите на училището, заданието може да бъде направено в клас (3 часа за търсене на 
информация и дискусии) и като домашна работа (3 часа за изготвяне на презентация) 
или изцяло като домашна работа , очакван продукт – презентация на PowerPoint. 
 
ИД: 934 
Статус: Published 
Страна: Bulgaria 
Език: Bulgarian; 

Автор (и): Зорница Коченджиева 
 
Адаптиран от: N/A 

Тема(и): Language/mother tongue; History; 
Multidisciplinary projects or activities; 
Възраст (и): 12; 13; 14; 15; 
Време: 6 Hours; 
Дата: 13.10.2006г. 11:28:21 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
Първият и най-големият от празниците на новозаветната църква е Великден или 
Възкресение Христово. 
На този ден се отбелязва възкресението на Исус Христос - Божият Син, който със 
смъртта Си изкупил греховете на човечеството, а с възкресението Си дал надежда за 
живот след смъртта. 
 
Задача 
Вие сте избран да изнесете презентация пред съучениците си на училищното тържество по 
случай Великденските празници. Трябва да изготвите презентация, в която да разкажете 
за възникването на Великден, за традициите, обичаите и вярванията свързани с празника, 
и за това как празнуват хората в България и в другите страни. 
 
Цели 
Вие ще научите: 

 Да търсите в Интернет информация по зададена тема; 
 Да изградите умения за работа в екип; 
 Да систематизирате и структурирате намерената информация; 
 Да представяте по подходящ начин презентация пред Вашите съученици; 

 
Процес 

 Работете в екипи по двама; 
 Разгледайте уебсайтове с информация за празника Великден и Великденските 

обичаи и традиции; 
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 Дискутирайте с цялата група отговорите на следните въпроси: 
 От кога датира честването на този празник? 
 Какви са обичаите свързани с празнуването на Великден? 
 Как са се изменили тези традиции през годините? 
 Как празнуват Великден в различните части на света? 
 Дискутирайте със съучениците си за това как се празнува празника в техните 

семейства; 
 Разработете презентацията като се съобразите с приложения Формуляр с 

изисквания за разработка на презентация; 
 Изпратете презентацията на преподавателя по e-mail като прикачен файл; 
 Представете презентацията пред съучениците си; 

 
Време 
Общо 6 учебни часа (1 уч. час = 45 минути), разпределени както следва: 

 Търсене и четене на информация – 90 минути; 
 Дискусия с цялата група – 45 минути; 
 Разработване  на  презентация – 135 минути; 
 Всяка група ще разполага с 10 минути, за да изнесе презентацията пред 

съучениците си; 
 
Източници 
Използвайте търсачките: Google.com, Vivisimo.com, Yahoo.com, Altavista.com  
 
Помощ 
Ако се затруднявате с оформянето на PowerPoint презентацията се обърнете към 
учителя или се посъветвайте със съученици. 
 
Продукти 
Презентация на PowerPoint 
 
Оценка 
Учителят ще оцени презентацията Ви по следните критерии: 

 Уместност и достоверност на информацията; 
 Подходящи и нагледни ли са използваните снимки (изображения ) и на 

подходящо място ли са разположени в презентацията; 
 Спазени ли са граматическите и правописните норми; 
 Цялостното представяне на презентацията пред съучениците; 
 Съобразяване  с  посоченото  време  за  представянето  на  презентацията; 
 Съучениците Ви ще оценят презентацията Ви чрез приложения Формуляр за 

оценка на съученик; 
 
Допълнителни материали 
Приложени са следните формуляри: 

 Формуляр с изисквания за разработка на презентация; 
 Формуляр за оценка на съученик;
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Заглавие :  Златните  съкровища  на  България  

 
Абстракт 
Заданието е разгледано като доклад по история за ученици, на възраст 14-16 години. 
Предназначено е за работа в групи от по двама човека, които изготвят обща компютърна 
презентация за златните съкровища на България и информация за живота и бита на 
племената, на които са принадлежали. 
 
ИД: 1236 
Статус: Final 
Страна: Bulgaria  
Език: Bulgarian  
Автор (и ): Пегрухи Мелконян 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и): History 
Възраст (и): 14; 15; 16; 
Време: 180 Minutes; 
Дата: 08.6.2006г. 17:01:54 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
В своето развитие България преминава през много и различни периоди на богатство и 
бедност. За величието и просперитета на България свидетелстват открити от миналото 
златни съкровища. Потърсете информация за златните съкровища на България и за 
живота и бита на племената на които са принадлежали, и я споделете със своите 
съученици. 
 
Задача 
Работете в групи по двама – в ролите на археолог и историк. 
Археологът: Направете проучване за златните съкровища открити на територията на 
България и за местата, където са били намерени. Потърсете снимков материал за 
съкровищата. 
Историкът: Златните съкровища отразяват навиците и бита на племената, които са ги 
изработили. Потърсете информация за живота и бита на тези племена. 
 
Цели 
Учениците да се запознаят със златните съкровища на България, с живота и бита на 
племената, на които са принадлежали. 
 
Процес 

 Започнете работата индивидуално или в екип със съученик. 
 Потърсете в учебниците по история и в библиотеката материали за златните 

съкровища на България, за живота и бита на племената на които са принадлежали 
 Изгответе текстов документ (доклад) с помощта на намерените материали 
 На базата на вече изготвения текстов документ направете презентация, която 

ще представите на съучениците си. 
 
Време: 90 минути (2 учебни часа) за всеки участник 
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Източници 
 Използвайте учебници по история 
 Потърсете други книги за историята на България в библиотеката 
 Използвайте интернет търсачки като потърсите за златни съкровища на България 
 Използвайте интернет търсачки за намиране на снимков материал. 

 
Помощ 

 Помислете, от какво се нуждаете, за да продължите.. 
 Погледнете възможни източници, които биха ви помогнали да се ориентирате. 
 Поискайте помощ от останалите членове на екипа и само в случай че и те не знаят, 

се обърнете за помощ към учителя. 
 
Продукти 
Изгответе презентация, в която описвате резултата от проучването. Презентацията да 
включва снимки, подкрепящи и допълващи изложението. 
Към презентацията да бъде предоставен и текстов документ, съдържащ текста, по 
който е била изготвена. 
 
Оценка 
Главният критерий за оценяване е придържането към зададената тема, пълнотата 
на изложената информация и включеният снимков материал. 
 
Допълнителни материали 
Библиотека 
Учебник 
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Заглавие :  „Древните  траки” 

 
Абстракт 
Темата има за цел да стимулира самостоятелно търсене, свързано с древната история на 
България. Предназначена за ученици на възраст между 14-16 г., а предметната област е 
“История”. Заданието е за група от четирима човека, препоръчителното време е една 
седмица. Крайният продукт е текстов файл. 
 
ИД: 1294 
Статус: Final 
Страна: Bulgaria  
Език: Bulgarian  
Автор (и ): Нели Стоева 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и): History; 
Възраст (и): 14; 15; 16; 
Време: 7 Days; 
Дата: 09.6.2006г. 18:20:13 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
Кои са били древните народи живели по нашите земи? С какво са се занимавали и какво 
са ни оставили в наследство! Нека се запознаем с древната история на България! 
 
Задача 
Задачата е за четирима човека. Всеки от тях избира измежду темите: 

 Древните траки –начин на живот, религия, изкуство 
 Перперикон 
 Казанлъшката гробница 
 Долината на тракийските владетели 

Вие работите в туристическа фирма и организирате екскурзии из България. Грабнете 
вниманието на туристите с интересна информация 
 
Цели 
Целите са: 

 обогатяване на знанията по предметната област. 
 изграждане на умения за работа в екип 
 изграждане на умения за създаване на текстов документ с информация и 

изображения. 
 търсене в интернет по зададена тема. 

Процес 
 Всеки ученик от групата да си избере тема. 
 Да потърси информация в интернет 
 Да напише текстов документ, който да включва поне 4 страници текст и поне 2-3 

снимки. 
 Да се интерпретира информацията с общ увод. 
 Да изпрати крайния продукт на учителя и на останалите ученици от класа по e-

mail. 
Време: Една седмица 
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Източници 
Основният източник е интернет. Използвайте сайта http://civilizacii.start.bg/ - съдържащ 
връзки към български и чуждестранни сайтове. Позволява  се използването и на 
алтернативни източници: статии, книги и др. 
 
Помощ 
Потърсете помощ от останалите членове на екипа . 
 
Продукти 

Очакваният продукт е текстов файл. 
 
Оценка 
Оценяването ще се извърши по следните критерии: изчерпателна информация, добро 
оформяне на крайния продукт . 
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Заглавие :  Вдъхновението  на  Боянския  майстор  -  големите  
шедьоври  в  скромната  църква  

 
Абстракт 
Тематика: Културата на средновековна България; възрастова група: 11 клас; предметна 
област: история; препоръчително време за изпълнение: 70 минути; очакван продукт: 
диплянка за Боянската църква. 
 
ИД: 409 
Статус: Final  
Страна: Bulgaria 
Език: Bulgarian  
Автор (и): Румяна Кушева 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и ): History; 
Възраст (и): 16; 
Време: 70 Minutes; 
Дата : 09.3.2006г. 13:50:05 

 
ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
От телевизионно предаване за пръв път узнавате легендата за неизвестния Боянски 
майстор, който, воден от голямата си и тайна любов, изографисал на стената на 
Боянската църква прекрасния образ на Десислава . Задавате си въпроса дали сами, без 
чужда помощ бихте могли да откриете и почувствате доколко  неизвестният  зограф 
изпреварва времето, в което живее. 
Знаете, че в музея на църквата можете да получите отговор на всичките си въпроси, но 
искате сами да съберете необходимата Ви информация и да направите заключения. 
 
Задача 
Вие сте екскурзовод и се подготвяте да представите Боянската църква на ученици от 
пети клас. Направете диплянка, в която да включите подходящи за учениците текстове и 
изображения. 
 
Цели 

 Да се подбере и систематизира информация от Интернет за най-значим 
паметник от средновековието . 

 Да се приложат умения за съставяне и редактиране на  кратък текст с 
информативен характер. 

 Да се развият по-нататък уменията за работа в екип. 
 Да се осъществи пренос умения за съставяне на текстове между роден език, чужд 

език и история. 
 
Процес 

 Работете ой в екип от трима съученици. 
 Разпределете си ролите на архитект, художник и историк - екскурзовод в музея. 

Уточнете на кот следните въпроси ще потърсите отговор: 
o За какви строителни етапи свидетелства планът на църквата? 
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o Какво е било първоначалното и предназначение? 
o Кой е Боянският майстор? 
o Кои качества на стенописите дават основание да бъдат оценен като 

световно културно наследство ? 
o Кой от стенописите бихте избрали да представите по-подробно на 

учениците? 
 Каква задача бихте поставили на петокласниците при тяхното посещение в 

църквата? 
 Копирайте в документ на WORD само тези части от информацията, които се 

отнасят до вашата роля и ще ви помогнат да отговорите на свързания с нея 
въпрос. 

 На основата на тази информация подгответе по отделно една страница със свой 
текст и изображения в съответствие с вашата роля 

 Обсъдете съвместно акцентите, които трябва да постави историкът - екскурзовод 
при представянето на паметника. 

 Предайте окончателния вариант, разпечатан на постер, за да се използва при 
представяне на паметника пред ученици от пети клас. 

 
Време 
За проучване 25 минути 
За изработване и представянето на диплянките от групите 45 минути. 
 
Източници 
Основен източник: 
Уеб страницата на Национален музей Боянска църква http://www.boyanachurch.org 
Допълнителен източник: 
уебсайта, посветен на деветте български природни и културни забележителности, 
включени в списъка на ЮНЕСКО . 
http://www.unesco-objects.hit.bg/ 
 
Помощ 

 В съответствие с избраните роли си разпределете въпросите, на които ще 
отговорите и проучете страниците от сайта на църквата, обозначени с бутоните 
архитектура, история, галерия , за нас. 

 Определете последователността на изложението си в страниците на диплянката. 
 Оставете историка-екскурзовод да се запознае със съдържанието на 

допълнителния източник и да прецени каква информация от него ще предложи 
да бъде включена в диплянката. 

 
Преди да предадете готовата диплянка отбележете в долния край на страницата имената 
на съучениците си, с които сте я подготвили съвместно. 
 
Продукти 
Диплянка от 3 страници за Боянската църква. 
Диплянките се разпечатват и всички се поставят на общ постер, за да се номинират за 
информационни пакети, предназначени за ученици в пети клас. 
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Оценка 
Съучениците ви ще разгледат вашите диплянки ви и ще попълнят формуляра за оценка. 
Те ще определят и най добрите отговори на всеки от въпросите. 
 
Допълнителни материали  
Формуляр за оценка от съученици  
101_p  FOrm.doc 
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ГЕОГРАФИЯ ,  ИКОНОМИКА  И  НАУКА  ЗА  ЗЕМЯТА  
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Заглавие :  Великите  водопади!  

 
Абстракт 
Заданието е предвидено като доклад по география за ученици на възраст 14 – 16 години. 
Предназначено е за индивидуална работа за изготвяне на компютърна презентация , 
включваща информация и снимков материал за най-големите водопади в света. 
 
ИД: 1233 
Статус: Final 
Страна: Bulgaria  
Език: Bulgarian 
Автор (и ): Пегрухи Мелконян 
 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и): Geography; 
Възраст (и): 14; 15; 16; 
Време: 120 Minutes; 
Дата: 08.6.2006 г. 14:13:48 
 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
„Чудото на Ниагара” – така нарича А.Константинов красотата на този величествен 
водопад. А колко още такива „чудеса” има по света... Потърсете информация и снимки за 
най-големите водопади в света и я споделете със свои съученици. Използвайте 
библиотека, учебници по география и Интернет. 
 
Задача 
Работете самостоятелно. Вие сте изследовател-естествовед. Направете проучване за 
седемте най- големи водопада в света. За всеки потърсете информация – къде се намират, 
височина, ширина, откривател, година на откриване.... Потърсете и представете снимки за 
всеки водопад. Различни истории и легенди, свързани с водопадите (ако има такива) също 
биха представлявали интерес за съучениците Ви. 
 
Цели 
Учениците да се запознаят с най-големите водопади в света, характеристиките им и 
държавите, в които те се намират. 
Процес 

 Започнете работата индивидуално или в екип със съученик. 
 Потърсете в учебниците по география и в библиотеката материали за най-

големите водопади в света и държавите, в които те се намират. 
 Изгответе текстов документ (доклад) с помощта на намерените материали 
 На базата на вече изготвения текстов документ направете презентация, която да 

представите пред съучениците си. 
Време: 120 минути (3 учебни часа) 
 
Източници 

 Използвайте учебници по география 
 Използвайте енциклопедии за реките, езерата и моретата 
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 Използвайте енциклопедии за различните държави и техните забележителности 
 Потърсете други книги за водопади в библиотеката 
 Използвайте интернет търсачки, като потърсите информация за най-големите 

водопади в света 
 Използвайте интернет търсачки за намиране на снимков материал. 

 
Помощ 

 Помислете, от какво се нуждаете, за да продължите. 
 Погледнете възможни източници, които биха ви помогнали да се ориентирате. 
 Потърсете помощ от учителя си, но само в случай, че срещнете затруднение, което 

не можете да преодолеете сами. 
 
Продукти 
Изгответе презентация, в която описвате резултата от проучването. Презентацията да 
включва снимки, подкрепящи и допълващи изложението. 
Към презентацията да бъде предоставен и текстов документ, съдържащ текста, по 
който е била изготвена. 
 
Оценка 
Главният критерий за оценяване е придържането към зададената тема, пълнотата в 
представянето на информацията и включеният снимков материал. Включени истории и 
легенди за водопадите са бонус. 
 
Допълнителни материали 

 Библиотека 
 Учебник 
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Заглавие :  Туризъм  в  Сърцето  на  Балканския  полуостров .  

 
Абстракт 
Заданието представлява разработка на проект на тема “Туристически обекти в България”. 
Заданието е предназначено за ученици от 9 клас, като се разработва от всеки ученик 
индивидуално. Учениците ще разполагат с 1 седмица за разработката, като очаквания 
продукт трябва да е Power Point - документ. 
 
ИД: 1329 
Статус: Final 
Страна: Bulgaria 
Език: Bulgarian  
Автор (и ): Пенка Зафирова 
 

Адаптиран от: N/A  
Тема(и ): География; 
Възраст (и): 16; 
Време: 7 Days; 
Дата : 16.6.2006г. 16:54:39 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
Всеки път, когато наближи ваканция или почивни дни, започвате да се чудите къде да 
отидете и не вярвате, че в България има места, които си заслужават да се видят. Е, тогава 
опитайте да подготвите този проект и ще се обедите сами, колко е красива България и 
колко места за туризъм ни предлага тя. 
 
Задача 
Вие работите в туристическа фирма и искате да направите презентация за клиентите си, 
с която да им покажете 10 туристически обекта от България. Като презентацията ви е 
базирана на информация за обекта (местоположение, забележителности и др.) 
подкрепена със снимков материал от местността. 
 
Цели 
Чрез заданието се цели: 

 Да се придобият умения за самостоятелна работа 
 Да се научи допълнителна и интересна информация за България 
 Да се развият способностите на търсене и бързо намиране на информация от 

мрежата. 
 Да се научат да подбират подходящи материали и да ги подготвят за 

презентация 
 Да презентират проекти пред аудитория 

 
Процес 

 Започни с набиране на информация и материали, като използваш всички 
възможни източници за това 

 Подбери най-подходящите материали и ги синтезирай 
 Оформи проекта и го подготви за презентация. 
 Крайният документ пратете на преподавателя по e-mail 
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Време 
 За набиране на информация – 3-4 часа 
 За оформяне на проекта – 3 дни 

 
Източници 
www.bgglobe.net – избирате “РЕГИОН ” и от дясно получавате лента от която си 
избирате региона, който ви интересува. 
www.kras.net – от полето “онлайн версия” избирате "Български туристически страници" 
и там си избирате вид туризъм и ще намерите кратка информация за дадено място. 
www.journey.bg/bulgaria/ - избирате “ТУРИЗЪМ ” и от падащото меню си избирате вида. 
Можете да разгледате и сайта, на която и да е туристическа фирма. Там също ще 
намерите информация. 
 
Помощ 
Ако не се сещате за никое туристическо място, помислете за някой град в България, за 
който скоро сте чували и  проучете неговия регион. Така поне ще тръгнете в някаква 
посока и със сигурност ще попаднете на място, подходящо за туризъм. 
 
Продукти 
Крайният продукт се очаква да е Power Point- документ, в който за всеки обект има поне 
по два слайда. Документа трябва да се представи пред съучениците 
 
Оценка 
Оценката се формира по следния начин: 

 75% за Power Point- документа 
 25% за подхода при презентацията 

 
Допълнителни материали 
Използвайте, при изпълнение на заданието работна тетрадка, в която първоначално да 
структурирате работата си чрез точки и подточки. 
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Заглавие :  Как  една  уникална  и  луда  идея  донесе  1 милион  долара  
на  своя  създател  

 
Абстракт 
Заданието разказва за една уникална и луда идея, донесла 1 милион долара на създателя 
си. Може да се използва в часовете по Икономически дисциплини за ученици от 9 до 12 
клас. Формата на работа е индивидуална, а препоръчителното време за изпълнение е 90 
минути. Очакваният продукт е есе на Word. 
 
ИД: 984 
Статус: Published  
Страна: Bulgaria 
Език: Bulgarian 
Автор (и): Зорница Коченджиева 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и): Economics  
Възраст (и): 16; 17; 18; 19; 
Време: 7 Days; 
Дата: 13.10.2006г. 11:56:51 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
Много идеи са били печеливши, само защото са били приложени за първи път в 
съответния бранш или пазар. Разбира се, много уникални и луди идеи са се проваляли, 
но едно е сигурно - няма как да успеем да открием  нова (и печеливша) стока или услуга, 
освен ако не иновираме непрекъснато. 
 
Задача 
Вие сте млад бизнесмен, който търси нови и уникални идеи, в които да инвестира. 
Прочетете статията “Как една уникална и луда идея донесе 1 милион долара на своя 
създател” от посочения сайт и напишете Вашия коментар. 
 
Цели 
Вие ще научите как да: 

 Проучвате информацията от даден сайт в интернет; 
 Анализирате даден проблем; 
 Да прилагате иновативни идеи за решаването на различни проблеми; 

 
Процес 

 Работете самостоятелно; 
 Прочетете статията “Как една уникална и луда идея донесе 1 милион долара на 

своя създател” от посочения сайт; 
 Дискутирайте със съучениците си следните въпроси: 
 Кои според Вас са причините тази идея да се окаже толкова печеливша? 
 Как  апелът  "Станете собственик на част от интернет историята" е въздействал на 

рекламодателите ? 
 Обръща ли се достатъчно внимание на иновациите в България? 
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 Напишете на Word кратко есе - коментар на прочетената статия и  го изпратете 
като прикачен файл на e-mail на учителя. Разкажете в есето какво най-много ви е 
впечатлило в статията и защо. 

 
Време 

 Намиране и четене на статията - 20 минути 
 Дискусия със съученици - 25 минути 
 Писане на коментар - 45 минути 

Общо: 90 минути 
 
Източници 
http://www.novavizia.com/?81&03043&97905  
 
Помощ 
Ако имате проблем с отварянето на сайта, обърнете се към преподавателя. 
 
Продукти 
Есе (200 думи) написано на Word, представляващо коментар на статията. 
 
Оценка 
Есе (200 думи) написано на Word, представляващо коментар на статията. 

 Връзка между поставената тема и написания текст; 
 Начин на интерпретация и достоверност на информацията; 
 Уместно и правилно използване на правописните и граматически норми; 
 Съобразяване на текста с изискванията за писане на есе; 

 
Допълнителни материали 
В случай, че нямате достъп до Internet, можете да прочетете статията от тук. 
Feature.doc 
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Заглавие :  Карлуково  

 
Абстракт 
Тематика – Консултантска услуга за семеен бизнес в район с природни забележителности; 
Възрастова група – 17+, Предметна област – икономика, география, Форма на работа - 
групова ; Препоръчително време за изпълнение – 120 мин, Очакван продукт – текстов 
документ – описание на бизнес-идея. 
 
ИД: 21 
Статус: Final 
Страна: Bulgaria 
Език: Bulgarian 
Автор (и): Габриела Пападопова 
 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и): Economics; Geography; 
Възраст (и): 17; 
Време: 2 Hours; 
Дата: 17.2.2006 г. 23:53:34 
 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
«Забелязал съм, че когато повечето хора  чуят за „Карлуково” – първата им асоциация  е дома 
за психично  болни и в никакъв случай не допускат, какво може да има там всъщност.» 
Това е откъс от разказа на един любител на природата. Предполагам, че разпалва 
любопитството ви. 
 
Задача 
Представете си, че сте бизнес-консултанти. Клиент, живеещ в Карлуково, иска да започне 
семеен бизнес там. Какво бихте го посъветвали и защо? 
 
Цели 

 развиване на умения за търсене и систематизиране на информация 
 развиване на «бизнес» - мислене 
 развиване на умения за привеждане на подходящи аргументи 

 
Процес 

 Работете в групи по 3-ма. 
 Използвайте за отправна точка материала, който ще намерите тук: 

http://clubs.dir.bg/showthreaded.php? 
 Board=turizym&Number=1944783807&page=8&view=collapsed&sb=5&part=   
 След това потърсете в Интернет повече информация за района. 
 Запишете /и аргументирайте/ препоръките си за вашия клиент в кратък текстов 

документ /около 1 страница /. Стремете се към оригиналност на идеята, но не 
забравяйте, че тя трябва и да е приложима. 

 Изпратете написаното на съучениците си, които не са от вашия екип и на 
преподавателя по електронна поща. 

 
Време 
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40 минути за намиране и систематизиране на нужната информация 
40 минути за оформяне и описване на бизнес-идеята 
40 минути за обсъждане /при повече ученици времето за обсъждане следва да се 
увеличи/ 
 
Източници 
http://clubs.dir.bg/showthreaded.php? 
Board=turizym&Number=1944783807&page=8&view=collapsed&sb=5&part=   = 
http://google.com 
Учебник по икономика – по желание 
 
Помощ 
Ако се затруднявате при изпълнението на задачата: 

 потърсете помощ от другите в екипа; 
 потърсете помощ от друг екип; 
 погледнете възможни източници, които биха ви помогнали да се ориентирате 

В краен случаи помолете учителя за съдействие. 
 
Продукти 
Кратък текстов документ /около 1 страница /, съдържащ описанието на бизнес-идеята. 
 
Оценка 
Вашите съученици ще се опитат да „атакуват” бизнес идеята ви, а вие ще я защитавате с 
подходящите аргументи. Другите екипи, съвместно с преподавателя ще оценят: 

 до колко идеята е оригинална 
 до колко използва даденостите на района 
 до колко е приложима в практиката 

 
Допълнителни материали 
По желание могат да се използват снимки за илюстрация на идеята. 
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Заглавие :  България  -едно  райско  кътче  

 
Абстракт 
Заданието е от област география и е свързано с изучаването на планините в България. То 
е предназначено за ученици от 11 клас. В групи по шест човека, учениците трябва да 
разработят рекламна брошура, представяща планините в България. Времето за 
изпълнение на заданието е две седмици. 
 
ИД: 960 
Статус: Published 
Страна: Bulgaria 

Език: Bulgarian; 

Автор (и): Дилян Цирков 
 
 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и ): Geography; Computer 
education/informatics; Multidisciplinary 
projects or activities; 
Възраст (и): 17; 18; 
Време: 14 Days; 
Дата: 23.10.2006 г. 10:42:47 
 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
България е страна щедро надарена от природата с омайно красиви планини с горди, 
величествени върхове - дом на славянски и тракийски богове според легендите и 
вековни девствени гори, съхранили спомена за чутовните подвизи на митични герои и 
хайдути. 
 
Задача 
Вие работите в рекламна агенция и вашата задача е да съставите рекламна брошура, 
която да представя/ рекламира планините в България. 
 
Цели 
Учениците ще: 

 обогатят своите знания за планините в България; 
 подобрят уменията си за търсене на информация по зададена тема; 
 подобрят уменията си за разработка на рекламна брошура; 

 
Процес 

 Формирайте групи от шест ученика. 
 Решете каква информация ще включите в брошурата. 
 Изработете заедно дизайна на брошурата. 
 Разделете се по двойки, вътре в групата, като всяка двойка работи по отделни 

планини. 
 Всяка двойка да съберете информация за планините, за които отговаря. 
 Заедно (цялата група), разработете брошурата. 
 Готовата брошура изпратете по електронната поща, до учителя по география и 

учителя по информационни технологии. 
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Време 

 Събиране и подбор на различен тип информация - 1 седмица 
 Разработка на брошура - 1 седмица 

 
Източници 
http://www.bgglobe.net/index.php?l=0&c=6&s=6 
http://planini.start.bg/ 
Списание “Happy weekend” 
Използвайте училищната библиотека 
Учебник по География 
 
Помощ 

 Ако срещнете трудност при намиране на информация за планините в България, 
потърсете помощ от учителя си по география или учителя по информационни 
технологии. 

 Ако не знаете каква информацията да включите в брошурата, прегледайте някои 
рекламни брошури или попитайте в туристическа агенция. 

 Ако срещнете проблеми при разработката на брошурата, потърсете помощ от 
ваши съученици или от учителя по информационни технологии. 

 Ако не можете да намерите подходящи изображения или не ви харесват 
достатъчно, можете да използвате снимков материал от личните ви албуми. 

 
Продукти 
Рекламна брошура, която представя планините в България. 
 
Оценка 
Рекламните брошури ще бъдат разгледани и оценени в час по: 

 география, от съдържателна гледна точка; 
 информационни технологии, от дизайнерска и техническа гледна точка; 
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Заглавие :  Електричеството  в  природата .  Светкавиците  и  
мълниите .  

 
Абстракт 
Заданието е от област науки за земята и цели да обогати знанията на учениците за 
електричеството в природата. Предназначено е за ученици на 14-16 годишна възраст. 
Очакваният продукт е статия, а предвиденото за изпълнение на заданието време е 4 часа . 
 

ИД: 1833 
Статус: Published  
Страна: Bulgaria  
Език: Bulgarian  
Автор (и): Даниела Василева Рангелова 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и): Earth science  
Възраст (и): 14; 15; 16; 
Време: 4 Hours; 
Дата: 23.10.2006 г. 14:26:15 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
Замисляли ли сте се някога, какво точно представляват светкавиците и мълниите? Сега 
ще си кажете “Много ясно, че знаем, та това е само ток, който се спуска от небето”. Но 
ще сгрешите. Това е много повече  от  електричество. Нека да разберем какво са 
светкавиците и мълниите. 
 
Задача 
Вие сте журналист в научнопопулярно списание и главния редактор на списанието ви е 
поставил за задача да напишете кратка, но атрактивна статия за светкавиците и 
мълниите. Статията трябва да бъде илюстрирана с подходящи изображения на 
светкавици и мълнии. 
 
Цели 
Вие ще: 

 обогатите знанията си за природното явление „мълния”. 
 допълните знанията си за електричеството в природата. 
 обогатите езиковите си знания. 
 се запознаете с опасностите при гръмотевична буря. 
 се запознаете с правилата за предпазване при мълнии. 
 развиете уменията си за  самостоятелна  работа. 
 обогатите опита си за търсене и подбор на информация. 

Процес 
Работи се индивидуално или в групи от по 2 ученика. 

 Потърсете в Интернет информация за светкавиците и мълниите. 
 Подберете онези от тях, които Ви предоставят интересна информация и богат 

снимков материал. 
 Напишете кратка статия, която да съдържа отговорите на следните въпроси: 

o При какви природни условия възникват гръмотевични бури? 
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o Как се зараждат светкавиците и мълниите? 
o Могат ли да се заснемат и как? 
o Как да сме в безопасност по време на гръмотевична буря, ако сме на открито? 

 Илюстрирайте статията с намерените в Интернет снимки. 
 В края на статията опишете използваните източници на информация. 
 Предайте статията на учителя, чрез електронна поща. 

 
Време 
Намиране и подбор на информация: 2 часа 
Написване на статия: 2 часа 
 
Източници 
На български език: 
http://images.google.bg/images?q=%0D%0Alightning&hl=bg&lr=&sa=X&oi=images&ct=title 
http://www.worldstory.net/bg/thunder.html 
http://www.infotel.bg/rubrics/medicin/84057010.htm 
 
На английски език: 
http://www.nasa.gov/home/ 
http://www.nationalgeographic.com/lightning/ 
http://www.lightningsafety.noaa.gov/ 

http://www.lightningsafety.com/ 
http://www.chaseday.com/lightning.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lightning 

 
 
Помощ 

 Ако предложените сайтове не са ви достатъчни, използвайте популярни търсачки 
за да намерите допълнителна информация. 

 При необходимост използвайте учебника по физика или потърсете подходящи 
книги в библиотеката. 

 Посъветвайте се със съученици, които биха ви помогнали в търсенето на 
информация. 

 Направете анализ на срещаните затруднения – подбор на снимков материал, 
подбор на информация, разбиране на намерената информация, превод, 
създаване на статията. 

 В зависимост от проблемите, които срещате, може да се обърнете към подходящ 
учител – по физика, български език, английски език. 

 
Продукти 
Изпратете на учителя си електронно писмо със статията , като прикачен файл. 
 
Оценка 
Оценката се формира на база на следните критерии: 

 точност на информацията в статията 
 стил на писане – научнопопулярен 
 богат и атрактивен снимков материал 
 баланс и съответствие между текст и изображения 
 цялостно оформление на материала 
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Заглавие :  Северно  сияние  

 
Абстракт 
Заданието цели обогатяване знанията на 15-18 годишните ученици за природните 
явления, свързани с магнитното поле на Земята (като конкретен пример е разгледано 
северното сияние). То е от предметна област науки за земята. Препоръчва се по 
заданието да се работи по двойки. Препоръчителното време за работа е 120 минути, като 
се очаква учениците да разработят компютърна презентация. 
 
ИД: 440 
Статус: Published  
Страна: Bulgaria  
Език: Bulgarian  
Автор (и): Нели Димитрова 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и): Earth science; 
Възраст (и): 15; 16; 17; 18; 
Време: 120 Minutes; 
Дата: 14.11.2006г. 14:26:58 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
Планирате лятната ваканция да прекарате на някое много интересно място и молите ваши 
приятели да ви покажат снимки от страни, където са били. Една от тях изключително ви 
впечатлява: пред очите ви е красиво природно явление, наречено северно сияние. Искате 
да научите повече за него, за да убедите вашите родители да финансират екскурзията ви. 
 
Задача 
Задачата ви е да създадете компютърна  презентация, чрез която да убедите учителя и 
съучениците си, колко важно е да се посети, такова място на Земята, където да 
наблюдавате това природно явление. 
 
Цели 
Учениците ще: 

 подобрят уменията си за подбор, проучване и анализиране на информация ; 
 обогатят познанията за природните явления, свързани със земното магнитно 

поле; 
 подобрят уменията си за разработка на компютърна презентация 

Процес 
Работете в екип със съученик. 
Проучете посочените източници, като се опитате да отговорите на следните въпроси: 

 Какво е полярно сияние? 
 Кои са причините за появата му? 
 Каква е честотата на появяването на полярните сияния? 
 Кога може да се наблюдава полярно сияние? 
 Какви цветове, форми и интензитет могат да имат полярните сияния? 
 Има ли полярни сияния и на други планети освен на Земята? 

Разработете компютърна презентация, чрез която да запознаете по интригуващ начин 
съучениците си, в рамките на 15 мин, с феномена полярно сияние, като се базирате на 
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събрана от вас информация. 
 
Време: 120 минути (3 учебни часа) 
 
Източници 
http://bg.wikipedia.org/wiki/ - потърсете "полярно сияние" или "aurora" 
http://www.exploratorium.edu/learning_studio/auroras/selfguide1.html - Информация за 
полярните сияния на английски език. 
http://www.severnosianie.hit.bg/frame_big.htm - Информация  за северните сияния на 
български език 
 
Помощ 
Поискайте помощ чрез електронна поща от ваши приятели, които също биха могли да ви 
изпратят и снимков  материал. 
Потърсете информация в учебника по физика. 
 
Продукти 
Компютърна презентация, компютърна презентация, чрез която да убедите учителя и 
съучениците си, колко важно е да се посети, такова място а Земята, където да 
наблюдавате това природно явление. 
В презентацията да са включени отговорите на поставените по-горе  въпроси. 
 
Оценка 
Примерни критерии за оценяване на презентация: 

 Презентацията отговаря на изискванията на задачата. 
 Учениците са използвали технологичните източници ефективно (визуални, аудио, 

преходни). 
 Изследването е завършено и отговаря на поставените въпроси. 
 Съдържанието е прецизно и научно вярно. 
 Презентацията показва разбиране на материала. 
 Презентацията е привлекателна и добре изготвена.  

Трите най-добри презентации ще бъдат представени в час. 
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Заглавие :  Адаптирано  -  Замърсяването  на  водите !  

 
Абстракт 
Темата на проекта е свързана с екологията и в частност - замърсяването на водните 
басейни на замята. Възрастовата група, за която е предназначен са ученици от 10 – 11 
клас. Проектът може да бъде изработен, както от група ученици, така и индивидуално. 
Крайният продукт от работата на учениците трябва да бъде представен в рамките на 
една учебна седмица. 
 
ИД: 997 
Статус: Final  
Страна: Bulgaria 
Език: Bulgarian  
Автор (и): Елена Георгиева 

Адаптиран от: 929 
Тема(и): Earth science  
Възраст (и): 16; 17; 18; 
Време: Една седмица 
Дата: 16.10.2006 г. 16:11:11 

 
ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
Моля, влизай и се настанявай удобно. Така, нека поговорим за обезпокоителното 
замърсяване на водите ни. Чистата прясна вода е важна за живота, тя е важна за теб. За 
съжаление откакто сме започнали да изобретяваме машини и са се появили големите 
заводи, повечето от реките, езерата и моретата в Европа са използвани като лесен начин 
да се освободим от отпадъците. Това вреди на много растения и животни на хиляди 
километри от реките, заплашва здравето на хората и замърсява крайбрежните води. А 
не е ли най-ценното  това, което не може да се купи с пари? Не е ли най-красивото и 
чистото, това  което получаваме от природата? От всеки един от нас зависи да го опазим 
такова и за бъдещите поколения! 
 
Задача 
Вие сте ученик и трябва да представите на своите съученици проект за опасността от 
глобалното замърсяване на водните басейни на земята. 
 
Цели 
Вие ще: 

 Придобиете умения за работа в екип. 
 Намирате подходяща информация по тема и да я използвате възможно най-

уместно за работата си. 
 Структурирате и оформяте проект по дадена тема, както и да обработвате 

информация. 
 Представяте крайния продукт от работата си пред голяма група от хора. 
 Говорите компетентно по темата, свързана с екологията и в частност – 

замърсяването на водите. 
 
Процес 

 Започнете работата в екип със съученик. 



П Р И Л О Ж Е Н И Е  

 123

 Потърсете и проучете няколко Web сайта, в които има подходяща информация 
по темата за замърсяването на водите. 

 Опитайте се да структурирате намерената информация в подточки. 
 Напишете проекта по темата. 
 Изпратете вече готовия проект на учителя си по e-mail. 
 Дискутирайте поставените от него забележки. 
 Редактирайте проекта и изпратете финалното издание отново. 
 Разпечатайте проекта, който ще представите пред съучениците си. 
 Ако имате възможност, приложете снимки или картинки, свързани с темата. 

 
Време 

 Намиране на информация по темата: 2 часа 
 Обработване и написване на проекта: 2 – 3 дни 
 Коментари по проекта с колеги: 2 часа 

Източници 
Използвайте Internet търсачки: Google.com, MSN.com, Yahoo.com. 
Потърсете в някоя градска библиотека теми свързани с екологията и опазването на 
околната среда. 
Посочете Web сайтове, които сте ползвали като източник. 
 
Помощ 
Помислете от какво се нуждаете, ако не знаете как да продължите. 
Посъветвайте се с колеги, които биха ви помогнали в търсенето на информация за 
глобалното замърсяване на околната среда и водите. 
 
Продукти 
Изпратете на учителя си: 

 E-mail с файл, представляващ  разработения  проект, подкрепен с картинки и 
актуални снимки, свалени от Internet по темата за замърсяването на водите. 

 Разпечатка или файл с библиография на източниците. 
 
Оценка 
Точността на информацията в статията ви ще бъде проверена, както от колегите, така и 
от учениците ви. Нивото на заинтересованост към проблема от страна на учениците ви, 
би показало най-точно до каква степен сте успяли да ги заинтригувате. От техните лични 
проекти ще разберете какво е тяхното отношение като пряко засегнати от глобалното 
замърсяване. 
 
Допълнения 
Използвайте работен лист или тетрадка, в която първоначално да структурирате, чрез 
подточки проекта си. Потърсете и материали за това как се изгражда един проект от 
този тип. 
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Заглавие :  Алтернативните  горива  

 
Абстракт 
Тематиката на заданието е за алтернативните горива. Работи се в групи по 4 ученика, като 
препоръчителното време за изпълнение е 4 часа. Очаквания продукт е компютърна 
презентация, която да представите пред съучениците си. Заданието е подходящо за 
ученици на възраст 17 – 18 години. 
 
ИД: 970 
Статус: Published  
Страна: Bulgaria  
Език: Bulgarian  
Автор (и): Емил Иванов 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и ): Chemistry; Earth science 
Възраст (и): 17; 18; 
Време: 4 Hours; 
Дата: 24.10.2006г. 11:17:27 

ЗАДАНИЕ 
Въведение 
Според данни на организации, като „Грийн пийс”, горивните запаси на земята се 
изчерпват изключително бързо. Например , запасите на петрол, при сегашната консумация 
се предвижда да стигнат за не повече от 80 години, а тези на въглища – за 200 години. А 
след това – ще живеем на студено и ще се движим пеша ли? 
 
Задача 
Представете си, че сте инженери във автомобилна компания и трябва да информирате 
ръководството на компанията за възможни алтернативни горива. 
 
Цели 
Целта е учениците да: 

 подобрят знания за алтернативните горива; 
 подобрят уменията си за търсене на информация в интернет по зададена тема; 
 подобрят уменията си за анализиране и синтезиране на информация; 
 подобрят уменията си за работа в екип; 
 подобрят уменията си за представяне на информация пред публика; 
 обогатят езиковата си култура, както на български език, така и на английски език. 

Процес 
 Формирайте работните групи. 
 Заедно решете кои видове алтернативни горива ще представи вашата група. 
 Уточнете структурата на презентацията. 
 Решете , кой за кое конкретно гориво ще отговаря. 
 Всеки ученик, самостоятелно  търси информация за едно конкретно гориво и 

създава неговата част от  презентацията. 
 Обединете презентациите на всички членове на групата и заедно я оформете . 
 Изпратете готовата презентация, като прикачен файл, по електронната поща до 

учителя. 
Време: Времето за работа е 4 часа . 
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Източници 
www.wikipedia.org  
www.eere.energy.gov/afdc/ 
www.altfuels.com 
 
Помощ 
Може да илюстрирате информацията в презентацията с подходящи изображения 
(снимки, графики, схеми). Ако срещнете проблеми с разбирането на информацията, може 
да попитате учителя по химия или някой, който има химическо образование. 
 

Продукти 
Очаквания продукт е компютърна презентация, която да  съдържа обща информация за 
това, какво са алтернативните горива, както и по-детайлна информация за 4 конкретни 
горива. Информацията за всяко от горивата да дава отговор на въпросите: 

 Какво съдържа горивото? 
 Какъв е начина на добиване на горивото? 
 Какъв  е принципа на използване на горивото? 
 Има ли риск при използването на горивото и каква е степента на този риск? 
 Колко би струвало да се произвежда?. 

 
Оценка 
Ще се оценява достоверността на данните, яснота и начин на представяне на 
информацията в презентацията. 
Учителят ще избере трите най-добри презентации, които ще бъдат представени в час 
пред класа. 
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Заглавие :  Може  ли  да  живеем  на  друга  планета  от  Слънчевата  
система? 

 
Абстракт 
Заданието е от област физика и астрономия. Може да се използва за ученици от 12 до 14 
годишна възраст, които в рамките на 90 минути трябва да проучат има ли условия за 
живот на друга планета от Слънчевата система. Очакваният продукт от работата им е 
кратък текст, в електронен формат. 
 

ИД: 80 
Статус: Published 
Страна: Bulgaria  
Език: Bulgarian 
Автор (и): Николай Николов 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и): Physics 
Възраст (и): 12; 13; 14; 
Време: 90 Minutes 
Дата: 24.10.2006 г. 12:15:40 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
Има ли условия за живот на друга планета от Слънчевата система? Какви са физическите 
условия на всяка от 9-те планети? До колко те са различни от тези на планетата Земя? 
 
Задача 
Задачата ви е да изкажете, в писмена форма, своето мнение по въпроса: "Може ли да 
живеем на друга планета от Слънчевата система?", като обосновете отговора си чрез 
проучената от вас информация . 
 
Цели 
Учениците ще: 

 обогатят знанията си за планетите от Слънчевата система; 
 придобият умения за работа в изследователски проект; 
 подобрят уменията си за анализ и сравнение на информация 

Процес 
Работете самостоятелно! 
Прочетете информацията от сайта "Слънчева система" - http://www.go.to/solarsystembg 
Систематизирайте информацията, като напишете физическите параметри за условията 
на повърхността на всяка от планетите от Слънчевата система. 
Сравнете физическите параметри за условията на повърхността на Земята с физическите 
параметри за условията на повърхността на другите планети. 
Направете изводи относно възможността за живот на другите планети от Слънчевата 
система. Изпратете вашата работа по електронната поща до Ваш съученик и до учителя 
по физика. Оценете получения от ваш съученик документ. 
Коментирайте с Вашите съученици резултата от работата Ви и оценяването. 
 
Време 
30 минути за работа в Интернет 
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30 минути за оформяне на отговора и изпращане на e-mail 
20 минути оценяване на работа на съученик 
10 минути за обсъждане на работата 
 
Източници 
http://www.go.to/solarsystembg - на български език  
http://spaceguide.hit.bg/SunFamily.htm - на български език 
http://www.n-sky.org/solarsystem.htm - на български език 
http://www.seds.org/nineplanets/nineplanets/nineplanets.htm - на английски език 
 
Помощ 
При срещане на затруднения се обръщайте към учителя! 
 
Продукти 
Кратък  текст, написан в електронен формат 
 

Оценка 
Оценката е на базата на верността на представените данни и обосновката на  отговора на 
въпроса: "Може ли да живеем на друга планета от Слънчевата система?". 
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Заглавие :  История  и  използване  на  периодичната  таблица  

 
Абстракт 
Темата на заданието, предполага, че учениците ще се занимават в часовете по химия, 
когато те са в 8 или 9 клас. Те създават презентация, представяща информация за 
периодичната таблица, като до окончателното и представяне разполагат с около седмица. 
 
ИД: 1560 
Статус: Published 
Страна: Bulgaria  
Език: Bulgarian  
Автор (и ): Николай Стамболийски 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и): Chemistry; 
Възраст (и): 14; 15; 16; 
Време: 7 Days; 
Дата: 02.11.2006г. 21:56:10 
 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
Какво е периодичната таблица? От къде се е появила? Как се използва? 
И така, не открием отговорите на тези и още други въпроси отнасящи се до самата 
периодичната таблица. 
 
Задача 
Вие сте учен в химически институт. Предстои да Ви гостуват ученици от съседното 
училище. Трябва да им представите нещо любопитно на достъпен за тях език. Подгответе 
презентация за историята, развитието, значението и използването на периодичната 
таблица. 
 
Цели 
Основна цел е да придобиете повече знания относно историята на периодичната 
таблица, както и за нейното правилно използване. 
 
Процес 
Използвайки интернет, проучете всичко за периодичната таблица. Съберете намерената 
информация в текстов файл. 
Отговорете на следните въпроси (като за начало да ви помогнат за проучването) 

 Какво е периодичната таблица? 
 Как са групирани елементите в нея? 
 От къде е произлязла тя? Кой я е създал? 
 Как се е променяла с времето? 
 Как я използваме? 

Включете картинки или снимки за да обясните по-добре откритията си и да ги 
демонстрирате. 
 
Време: 7 дни 
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Източници 
Какъв е бил Менделеев - http://www.chemistry.co.nz/mendeleev.htm 
Бърз поглед върху историята на периодичната таблица - 
http://periodictable.com/pages/AAE_History.html  
Periodic Table.com - http://periodictable.com/pages/AAE_PerTbl.html  
Двумерна периодична таблица - http://periodictable.com/pages/AAE_Flatprint.html  
Тримерна периодична таблица - http://periodictable.com/pages/1rotate.html 
Развитие на периодичната таблица - 
http://www.chemsoc.org/viselements/pages/history_iii.html  
Химичните елементи - http://chemicalelements.com/ 
Периодичната таблица от елементи - http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/ 
Периодичната таблица за ученици - http://periodictable.com/pages/AAE studentHOME.html  
 
Помощ 
Винаги може да се обърнете за помощ към преподавателя си. Използвайте речници при 
нужда, тъй като източниците са главно само на английски език. 
 
Продукти 
Създадете презентация, на Powerpoint  или друг текстов редактор, за да покажете 
откритията си. 
Включете в нея историята на периодичната таблица, развитието й през това време до 
сега, инструкции как да я ползваме. На последно място добавете снимки или картинки 
като медия на която да демонстрирате представеното. 
 
Оценка 
Критерии за оценяване: 

 Колко е цялостно изследването, дали са използвани колкото е възможно повече 
източници. 

 Съдържателност, колко е детайлна представената информация. 
 Използвана ли е допълнителна медия. 
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Заглавие :  Алкалоидите  в  човешкия  живот  

 
Абстракт 
Темата на заданието е за алкалоидите и тяхното място в модерният човешки живот, 
подходящо е за ученици между 17 - 18 годишна възраст, предметните области са химия и 
биология. Предвидена е груповата форма на работа с необходимо време за изпълнение 7 
дни и краен продукт презентация и текстов файл. 
 
ИД: 1212 
Статус: Published 
Страна: Bulgaria  
Език: Bulgarian  
Автор (и ): Соня Николова 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и ): Chemistry; Biology/life science; 
Възраст (и): 17; 18; 
Време: 7 Days; 
Дата : 31.10.2006г. 21:47:37 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
Както е известно от много отдавна, всяко забранено нещо е най-красиво. Всички животни 
с красива окраска са най-опасни и отровни. Всички знаем какво представляват 
алкалоидите, но не предполагаме каква голяма част от живота ни заемат те. 
 
Задача 
Намерете в интернет информация за избран от вас алкалоид и за неговото въздействие 
върху човешкият организъм, съпроводен от снимков материал. Всяка група представя 
пред класа материалите, като помощен материал е презентация направена от самите 
учениците. 
 
Цели 

 Да се обогатят знанията в тези две предметни области (химия и биология) 
 Да се стимулира използването на интернет и програмни продукти в обучението 
 Да се усъвършенстват уменията за работа с програми за презентации и за 

текстообработка 
 Да се подобри умението на учениците да обобщават информация 

 
Процес 

 Избор на алкалоид.  Търсят в мрежата или в библиотека 
 Намиране на информацията за съответния алкалоид 
 Обобщаване на информацията 
 Оформяне на текстов файл 
 Направа на PowerPoint  презентация със снимков материал.  

 
Време 

 Избор на алкалоид (1 ден) 
 Намиране на необходимата информация (3 дни)  
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 Обобщение и оформяне на информация (3 дни) 
 Подготовка  за представянето пред класа 

 
Източници 
Интернет. примерни сайтове  
http://bg.wikipedia.org/wiki/ Категория :Алкалоиди 
http://herbal.hit.bg/Poison.html 
www.malkiobyavi.com/cell/ 
Библиотеки 
 
Помощ 
Погледнете възможни източници, които биха ви помогнали да се ориентирате. 
 

Продукти 
 Текстов файл с информация за дадения алкалоид 
 Презентация със снимков материал 
 Устно изложение на материала 

 
Оценка 
Оценката ще се оформя въз основа на достоверността и атрактивността на представения 
материал, уменията за систематизация на данните и оформяне на цялостен продукт 
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Заглавие :  Колко  необятна  е  Вселената? 

 

Абстракт 
Зданието е от област астрономия и цели да обогати знанията на учениците за Вселената. 
То е предназначено за групова форма на работа на ученици на възраст 16-17 години. 
Очаква се в рамките на 5 учебни часа, учениците да разработят компютърна презентация. 
 
ИД: 597 
Статус: Published  
Страна: Bulgaria  
Език: Bulgarian  
Автор (и ): Милена Гошева 
 

Адаптиран от: N/A  
Тема(и): Physics  
Възраст (и): 16; 17 
Време: 200 Minutes 
Дата: 27.10.2006 г. 13:02:54 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
“Вселената - този голям свят съществува независимо от нас , хората, и стои пред нас като 
огромна вечна загадка , поне частично достъпна за нашия разум ” - това са думи на Алберт 
Айнщайн. Нека да се опитаме да докажем верността на тези думи. 
 
Задача 
Вие сте член на изследователски екип, който е изправени пред предизвикателството да 
обясни и докаже верността на  думите на Алберт Айнщайн. За целта трябва да 
разработите презентация, чрез която да дадете отговор на въпросите: Колко голяма е 
Вселената? На какви физични закони се подчинява? Кога е създадена? Сами ли сме в нея? 
 
Цели 
Учениците ще: 

 обогатят познанията си за Вселената 
 подобрят уменията си за търсене и подбор на информация 
 подобрят уменията си за анализиране на факти 
 подобрят уменията си за разработка на компютърна презентация 
 подобрят уменията си за защита на своите идеи 
 подобрят уменията си за представяне пред публика 

Процес 
 Сформирайте екип от трима ученика, като всеки изпълнява една от следните роля: 

o Изследовател 
o Астрофизик 
o Мечтател 

 Всеки един, трябва да разгледа същността на Вселената от различен аспект: 
o Изследователят - трябва да ни разкаже кога е създадена, на колко години е, 

какъв е нейния състав. 
o Астрофизикът -трябва да ни убеди на какви физични закони се подчинява 

Вселената 
o Мечтателят - има за задача да проучи дали сме сами във Вселената 
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 Проучете информацията от посочените източници и отговорете на въпросите в 
зависимост от ролята, която изпълнявате. 

 Заедно, създайте компютърна презентация, чрез която да убедите аудиторията си 
в необятността на Вселената. 

 
Време: 200 минути (5 учебни часа) 
 
Източници 
Учебник “Физика  и астрономия” - 10, 11, 12 клас 
Интернет адреси: 
http://images.google.bg/images?q=%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0
%B0&hl=bg 
http://spaceguide.hit.bg/Universe.htm 
http://www.bgfactor.org/index_.php?ct=9&id=7098 
http://www.gelesoft.com/schools/tlpi/vselena/vselena%202003.htm 
http://forum.starrydreams.com/viewtopic.php?p=6077 
http://www.fliorir.com/fulltext/02_Golemiat%20vzriv.htm 
http://www.bgastronomy.com/index.asp?cat=8 
http://www.inrne.bas.bg/wop/ARCHIVE/wop_3_2003/03-Vselena.htm 
http://www.n-sky.org/index.htm 
http://dir.dir.bg/11/155_or3_of0.html 
http://spaceguide.hit.bg/Life.htm 
 
Помощ 

 Разделете се, докато търсите информация, като всеки изпълнява определена роля. 
 При проблем, поискайте помощ от останалите членове на екипа и само в случай че 

и те не знаят, се обърнете за помощ към учителя. 
 При разработката на презентацията, конспектирайте събраната информация, 

която ви е необходима, като обърнете внимание на най-завладяващите и 
научнообосновани факти и снимков материал. 

 
Продукти 
Компютърна презентация разглеждаща необятността на Вселената от гледна точка на 
изследователя, астрофизика и мечтателя. 
 
Оценка 
Учителя по физика ще оцени презентациите по следните критерии: 

 Съдържанието е вярно; 
 Съдържанието отговаря на поставените въпроси; 
 Презентацията отговаря на изискванията на задачата; 
 Презентацията показва разбиране на материала; 
 Презентацията е привлекателна и добре разработена. 

Трите най-добри презентации, ще бъдат представени пред класа. 
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Заглавие :  Съзвездията  

 
Абстракт 

Заданието е свързано с обогатяване знанията на учениците за съзвездията. То е 
предназначено за ученици от 11 клас. Изпълнението му стимулира работата в екип, 
усъвършенства комуникационните и езиковите умения на учениците. Времето за 
изпълнение на заданието е 2 месеца, като от учениците се очаква да разработят сайт за 
съзвездията в едно от земните полукълбата. 
 
ИД: 40 
Статус: Published  
Страна: Bulgaria  
Език: Bulgarian  
Автор (и): Николай Николов, 
преработил - Станислава Каменова 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и): Physics  
Възраст (и): 17; 18 
Време: 2 Months 
Дата: 23.10.2006 г. 11:40:16 

 
ЗАДАНИЕ 
 
Увод 
Хората още от дълбока древност са свързвали по-ярките звезди на небето във 
въображаеми фигури. Така са се появили съзвездията. Ние не можем да видим всички 
съзвездия защото звездното небе над нас се дели на Северно и Южно. Само малка част от 
звездното небе над северното полукълбо се вижда от хората в южното и обратното. 
 
Задача 
Вие работите по междуучилищен проект за създаване на сайт за съзвездията. Сайтът 
трябва да съдържа карта на звездното небе, кратко описание и любопитни факти за 
всяко от съзвездията. 
Задачата вие е да разработите сайта за съзвездията. 
 
Цели 
Да се обогатят знанията на учениците за съзвездията. 
Да се усъвършенстват комуникационните и езиковите умения на учениците. 
Да се развият умения на учениците за работа в екип. 
 
Процес 

 С участниците в проекта, от другото училище, се уточнете, кое училище за 
съзвездията в кое полукълбо ще отговаря. Единият екип ще разработва частта от 
сайта за съзвездията от Северното полукълбо, а другият екип – за съзвездията от 
Южното полукълбо. 

 Чрез форум, чат или e-mail, уточнете с екипа от другото училище, структурата и 
дизайна на сайта. 

 Всеки екип разработва своята част от сайта. 
o Направете списък на съзвездията от полукълбото, за което отговаря 

вашия екип. 
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o Съберете необходимата  ви  информация. 
o Разработете сайта. 
o Поставете в сайта, книга за гости и/или форум. 

 Публикувайте сайта. 
 
Време: 2 месеца 
 
Източници 
http://bg.wikipedia.org/wiki - електронна енциклопедия на български език 
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Constellations - електронна енциклопедия на 
английски език  
http://www.astro.wisc.edu/~dolan/constellations/constellations.html - Информация за 
съзвездията и звездите, които ги образуват (на английски език) 
http://www.dibonsmith.com/index.htm - Информация  за  съзвездията, легенди и факти (на 
английски език) 
 

Помощ 
Започнете търсенето на информация от сайтове на енциклопедии. 
Когато търсите информация, използвайте ключови думи, като "съзвездия" или 
"constellation". 
При срещане на затруднения, свързани с намирането на информация, може да 
потърсите помощ от другите участници в проекта или от хора с повече знания в областта 
на астрономията. 
 
Продукти 
Сайт за съзвездията 
 
Оценяване 
Броят на посетителите на сайта и мненията в книгата за гости и/или форума. 
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Заглавие :  Текущи  програми  на  Института  по  космически  
изследвания  

 
Абстракт 
Съвременни космически изследвания; базирано на Уеб-препращане; 14-17 годишни 
ученици; физика и астрономия ;форма на работа - групова ; препоръчително време за 
изпълнение - 40 минути; очакван  продукт - съобщение. 
 
ИД: 430 
Статус: Final  
Страна: Bulgaria  
Език: Bulgarian  
Автор (и): Нели Димитрова 
 

Адаптиран от: 59 
Тема(и): Physics; 
Възраст (и): 16; 
Време: 40 Minutes 
Дата: 10.3.2006 г. 19:55:24 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
По време на маскен бал си мислите, гледайки Вашите съученици с причудливите им 
движения и странните им маски, дали не съществуват живи същества с разум и на други 
планети. Предполагате, че в Института по космически изследвания (ИКИ) към БАН ще 
могат да отговорят на въпросите Ви, но тъй като отиването до там отнема много време, 
решавате да потърсите информация за откритията на българските учени, работещи там, 
чрез Интернет. 
 
Задача 
Влезте в Интернет и посетете Уеб-страницата на ИКИ в София, България: 
http://www.space.bas.bg/astro 
Прегледайте внимателно информацията в началната страница и се опитайте да 
отговорите на следните въпроси : 

 Какви изследвания се осъществяват в ИКИ? 
 Кои са текущите им програми? 
 Към решаване на какви проблеми са насочени изследванията им? 

 
Цели 

 Анализират информация от Интернет за най-съвременните  космически  
изследвания, правени в България ; 

 Подготвят  съобщение, което изпращат на електронна поща на свои съученици и 
на учителя си. 

 
Процес 
Работете в екип със съученик. Проучете информацията на уебсайта на ИКИ към БАН, 
като се опитате да отговорите на предложените въпроси. Напишете съобщение в обем 
до 1 страница. Изпратете съобщението на вашия учител и на съученици. 
 
Време: 40 минути 
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Източници 
Уеб-страницата на ИКИ към БАН: http://www.space.bas.bg/astro ; 
Андромеда – месечно списание за новости в космическите изследвания и открития; 
Астрономичен Уеб-портал с достъпна и богата информация за всичко свързано с 
астрономията и космическите  изследвания: http://www.bgastronomy.com/index.asp 
 
Помощ 

Обсъдете с вашия съученик от какво се нуждаете, за да продължите със задачата. 
Погледнете възможните източници, които биха ви помогнали да се ориентирате. При 
затруднение, поискайте помощ от учителя. 
 
Продукти 
Да изпратят електронна поща до учителя си и до съученици. Прикаченият файл е 
съобщение, което ще се представи на деня на космонавтиката. 
 
Оценка 
Учителят ще прочете вашето съобщение и ще провери дали информацията е вярна; 
изследването е завършено и отговаря на поставените въпроси; съдържанието е 
прецизно и съответно на изискванията. 
 
Допълнителни материали 
Формуляр за оценка 
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Заглавие :  Басня  "Орел,  рак  и  щука" 

 
Абстракт 
тема: вектори и операции с тях; възраст: 14-17 години; предметна област: физика; форма 
на работа: индивидуална и групова ; препоръчително време за изпълнение: 20 минути; 
очакван продукт: съобщение с решение на задачата. 
 
ИД: 431 
Статус: Final 
Страна: Bulgaria 
Език: Bulgarian 
Автор (и): Нели Димитрова 
 

Адаптиран от: N/A  
Тема(и): Physics  
Възраст (и): 16 
Време: 20 Minutes 
Дата: 16.10.2006 г. 18:05:09 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
Получавате писмо от ваш добър приятел, в което ви моли за помощ със следната задача по 
физика: Според баснята “орел, рак и щука се хванали да теглят заедно кола”, определете 
разно действащата на силите, с които действат на колата, ако трите сили 1, 2, 3 са равни по 
големина и сключват помежду си ъгли от 120°. Вие си спомняте, че може да се реши с 
вектори и решавате да намерите повече информация за вектори в интернет. Ползвайте 
източниците. 
 
Задача 
Според баснята “орел, рак и щука се хванали да теглят заедно кола”, определете равно 
действащата на силите, с които действат на колата, ако трите сили 1, 2, 3 са равни по 
големина и сключват помежду си ъгли от 120°. 
 
Цели 
Прилагат знанията си за вектори при решаване на задачи от тема “Динамика на 
материална точка” 
Прилагат знанията си за изучени басни в прогимназиален етап (5.клас)3. Изграждат 
умения за писмено общуване. 
 
Процес 

 Проучете страницата, посочена в източниците и други страници за вектори. 
 Намерете подходящи формули, с което може да се реши задачата. 
 Решете задачата с формулата, която сте намерили. 
 Опишете подробно решението на задачата и обяснете защо точно тази формула 

е подходяща за решаване на задачата в съобщение по е-mail до вашия приятел. 
 Приложете скица на решението, която ще направите в Paint с моливче (по 

избор)6. Изпратете решението на вашия приятел и на учителя 
Време: 20 минути 
 
Източници 
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Максимов, М. Механика, Учебно помагало по физика и астрономия за 10.клас. С., 2003 
http://www.math10.com/bg/geometry/vectors.html 
 
Помощ 
Ако се затруднявате със задачата пишете във форума с молба за помощ, като обясните 
до къде сте стигнали с решението. Нека вашите съученици ви отговорят във форума на 
страницата. 
 
Продукти 
Решение на задачата самостоятелно и с контактуване със съученици чрез форума на 
училището. Решението да бъде изпратено на учителя по математика по е-mail. 
 
Оценка 
Следните критерии: анализ на задачата, вярно решение, оригиналност на решението, 
бързина. 

 

Допълнителни материали 
Оценъчна карта, табла с правилата за събиране на вектори 
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Заглавие :  Защо  инфрачервени  лъчи? 

 
Абстракт 
Заданието цели да обогати познанията на учениците за инфрачервените лъчи. То е 
предназначено за ученици на възраст 16 - 17 години, които самостоятелно да разработят 
компютърна презентация. Предвиденото време за работа е 120 минути. 
 
ИД: 1740 
Статус: Published  
Страна: Bulgaria 
Език: Bulgarian  
Автор (и): Милена Гошева 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и): Physics  
Възраст (и): 16; 17 
Време: 120 Minutes 
Дата: 27.10.2006 г. 13:06:06 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
Живеем в динамичен век. Непрекъснато сме затрупани с много нова  информация 
свързана с науката, медицината, криминалистиката, киното и други сфери от живота. 
Всеки път когато гледаме филм, пред нас възникват  въпроси, като: "Как сензорите 
определят от къде минава живо същество?", "Как се използва инфрачервената връзка за 
обмен на информация ?" и други. За да може да си отговорим на тези и много други 
подобни въпроси , трябва най-напред да разберем, какво  представляват  инфрачервените 
лъчи, какви са техните характеристики и къде намират приложение в ежедневието ни. 
 
Задача 
Вие знаете, че инфрачервена връзка може да се използва за обмен на снимки между 
мобилен телефон и лаптоп. Също така, инфрачервена връзка може да се използва за 
обмен и на друг вид информация между две устройства. Пред вас стои задачата да 
информирате съучениците си относно инфрачервените лъчи и да ги убедите, че знанията 
за тези невидими лъчи е необходима и значима. 
 
Цели 
Учениците да 

 обогатят знанията си за инфрачервените; 
 подобрят уменията си за търсене на информация в Интернет по дадена тема; 
 подобрят уменията си за разработване на компютърна презентация ; 

 
Процес 

 Работете самостоятелно 
 Проучете информацията в посочените източници и отговорете на следните 

въпроси: 
 Какво представляват инфрачервените  лъчи? 
 Какви свойства притежават? 
 Къде намират приложение в заобикалящият ни свят? 
 Потърсете допълнителна информация по темата. 
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 Разработете презентацията и я изпратете по електронната поща на учителя по 
физика 

 
Време: 120 минути 
 
Източници 
http://www.comfort.bg/bg/public/index.php?ladger=news&id=859 
http://www.have2know.com/index.php?MenuID=5000 
http://bg.wikipedia.org/wiki - потърсете “инфрачервено излъчване” 
http://referati.com/component/option,com_mamblog/Itemid,45/task,show/action,view/id,239/Ite
mid,45  
 
Помощ 
Ако срещнете трудност с разбиране на информацията, потърсете помощ от учителя по 
физика. 
Ако срещнете трудност при намиране на информация, потърсете информация от 
учебника по физика или в библиотеката; 
 
Продукти 
Компютърна презентация чрез която да запознаете съучениците си с инфрачервените 
лъчи. 

Презентацията трябва да съдържа коментари към всеки слайд, а където е подходящо - 
илюстративен материал. 
 
Оценка 
Учителят по физика ще оцени презентацията на базата на следните критерии: 

 Съдържанието е прецизно и научно вярно. 
 Съдържанието  отговаря  на  поставените  въпроси. 
 Към всеки слайд са добавени  коментари. 
 Съдържанието и коментарите показват разбиране на материала. 
 Презентацията е привлекателна и добре разработена. 

Трите най-добри презентации, ще бъдат представени пред класа. 
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Заглавие :  Съвременни  направления  във  физиката-
нанотехнологиите  

 
Абстракт 
Заданието е от област физика и цели да обогати познанията на учениците от 10-12 клас, 
относно съвременни направления във  физиката - нанотехнолoгиите. Учениците, в 
рамките на 6 учебни часа, работейки индивидуално, трябва да разработят компютърна 
презентация. 
 
ИД: 333 
Статус: Published  
Страна: Bulgaria 
Език: Bulgarian  
Автор (и ): Адриана Василева 

Адаптиран от: 331 
Тема(и ): Physics  
Възраст (и): 16; 17; 18; 19 
Време: 240 Minutes; 
Дата: 31.10.2006 г. 17:00:50 

 
ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
Съвременната микроелектроника се гради на базата на полупроводникови кристали и 
интегрални методи за обработка на тяхната повърхност – литография. Смята се, че с 
достигане на размерите на компонентите от 100 до 150 нанометра ще се изчерпят напълно 
възможностите на тези технологии. 
 
Задача 
Представете изход от ситуацията, основан на съвършено нова технология. Запознайте 
съучениците си с нанотехнологиите. Проучете възможностите за тяхното приложение в: 

 Електрониката 
 Медицината 
 В разработването на съвършено нови материали с определени свойства 

 
Цели 

 Да се запознаят учениците с авангардните открития на съвременната физика. 
 Да се запознаят учениците с перспективите, свързани с изследванията на 

нанотехнологиите 
 Учениците да си подобрят уменията за систематизиране и представят 
 на информация пред аудитория посредством  компютърна презентация 
 Да продължат формирането на познавателни умения за самостоятелно 

придобиване на знания 
 
Процес 

 Проучете дадените сайтовете. 
 Потърсете допълнителна информация по темата. 
 Направете нова папка, в която да съхранявате намерените материали. 
 Разработете презентацията и я изпратете на учителя по физика по електронната 

поща. 
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Време: 240 минути 
 
Източници 
http://www.inrne.bas.bg/wop/ARCHIVE/wop_1_2003/02  -Koprinarov.htm 
http://nanotech.nanopolis.net/ 
 
Помощ 
Ако срещнете трудност с разбирането на информацията, потърсете помощ от учителя по 
физика. 
Ако не можете да намерите подходяща информация, обърнете се за помощ към 
съученици или учителя. Потърсете информация в научни списания в библиотеката. 
Ако срещнете проблеми с разработването на компютърната презентация, обърнете се за 
съвет и помощ към учителя по информационни технологии. 

 
Продукт 
Компютърна презентация на тема "Нанотехнологиите". Презентацията трябва да съдържа 
илюстративен материал и хипервръзки към подходящи сайтове в Интернет. 
 
Оценка 
Оценката на презентацията ще се базира на следните критерии 

 Съдържание – научност  и изчерпателност 
 Разбиране на материята 
 Онагледяване на информацията 
 Естетичност при оформянето на презентацията 
 Приключване в срок 

Трите най-добри презентации ще бъдат представени в час. 
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Заглавие :  Изкусен  е  Всевишният ,  но  не  и  злонамерен . . .  

 
Абстракт 
Заданието цели да обогати знанията на учениците от 11-12 клас, свързани с физика на 
елементарните частици. Работи се по двойки, ако в рамките на три седмици, учениците 
трябва да разработят компютърна презентация по зададена тема, а в часовете по 
информационни технологии да разработят информационен Web сайт. 
 
ИД: 458 
Статус: Published 
Страна: Bulgaria 

Език:Bulgarian 

Автор (и): Адриана Василева 
 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и): Physics; Computer 
education/informatics; 
Multidisciplinary projects or activities; 
Възраст (и): 17; 18; 19; 
Време: 21 Days 
Дата: 26.10.2006 г. 13:00:31 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
Запитан от колега, какво има предвид с думите: "Изкусен е Всевишният, но не и 
злонамерен...", Айнщайн отговорил: “Природата крие тайните си поради присъщата си 
възвишеност, а не чрез хитрост”. 
Ще успеят ли хората да проникнат в тайните на Природата? 
Нека да научим нещо повече за физиката на елементарните частици, като се опитаме да 
намерим отговори на въпросите: 

 От какво е изградена материята? 
 Какви са силите, които задържат частиците заедно? 
 Защо природата , като че ли предпочита материята пред антиматерията? 
 Как е изглеждала Вселената в първите мигове от своето съществуване? 
 Как да стигнем до тайните на Природата? 
 Каква е ползата от изследванията, свързани с елементарните частици? 

 
Задача 
Вие сте млади учени, които работят в международен център за ядрени изследвания. 
Задачата ви е запознаете учениците от средното училище, популярно и интригуващо, с 
най-новите постижения на физиката на елементарните частици и тяхното приложение в 
науката, медицината и модерните технологии. 
 
Цели 
Учениците да: 

 се запознаят с най-новите постижения в областта на физиката на елементарните 
частици и тяхното приложение в науката, медицината и модерните технологии 

 развият умения за самостоятелно търсене и систематизиране на научна 
информация 

 подобрят уменията си за представяне на информация пред аудитория 
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 развият и подобрят умения си за разработване на сайт 
 развият умения за работа в екип 

 
Процес 
Групирайте се по двама и си изберете една от посочените теми: 

 Физика на елементарните частици или от какво е направен светът. Исторически 
бележки. 

 Наистина ли Природата е толкова разточителна, колкото изглежда на пръв 
поглед.  

 Съставете интелектуална карта за елементарните частици. 
 Неутрино и неутрино-астрономия. Как е открито неутриното. Къде се създава 

неутриното? 
 Разпространение. Взаимодействие  с  веществото. Детектори на неутрино. 
 Космически лъчи-естествени ускорители на ел. частици. 
 Антиматерия и анихилация-звучи твърде фантастично, но каква е реалността. 

o Откриване. 
o Получаване.  
o Анихилационен двигател. 
o Позитронна бомба. 

 Кварки - ужасяващите чудовища в света на елементарните частици. 
o Видове. Строеж на мезоните и барионите.  
o Глуони-естественото лепило на материята.  
o Нобеловите награди за 2004г. 

 Стандартен модел и четирите фундаментални сили.  
o Виртуални частици. 
o Сравнение между фундаменталните сили. 
o Електрослабо взаимодействие. 
o Стандартен модел.  
o Великото обединение. 
o Супер великото обединение.  
o Частицата Бог. 

 Как физиците изучават материята? 
 Принцип на действие на ускорителите на заредени частици. Мас-спектрограф. 

Колайдери. 
 CERN. Детектори. Колко струва изследването на елементарните частици? 
 Изследване на материята със синхротронна светлина: 

o Какво е синхротрон 
o Създаване на синхротронна светлина 
o Приложения 

 Изследване на материята с неутрони: 
o Космическите неутрони 
o Генератор на неутрони 

 Приложение във фундаменталната наука, за изследване строежа на обществото, в 
медицината 

 Съвременни направления във физиката- нанотехнологиите. Проучете 
възможностите за тяхното приложение в: 
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o Електрониката 
o Медицината 
o В разработването на съвършено нови материали с определени свойства 

 Какво се е случило в първите мигове след създаването на Вселената 
 Позитронно-емисионна томография - модерен метод за диагностика и лечение 

Направете проучване по вашата тема в посочените източници. 
Проучете и други източници по темата. 
На специални срещи и чрез електронна поща, обменяйте информация помежду си и с 
учителя по физика. 
Подгответе компютърна презентация, чрез която да представите пред съучениците си 
избраната от вас тема. 
В час по информационни технологии, разработете Web страница или Web сайт, чрез 
която да представите вашата тема. 
Обединете страниците на целия клас в един общ сайт на тема "физика на елементарните 
частици" и го оформете цялостно. 
 
Време 
Проучване на информацията по темата и изработване на компютърна презентация 
– две седмици. Систематизиране и обобщаване на информацията и качване на сайт 
в Интернет – две седмици. 
 
Източници 
http://livefromcern.web.cern.ch/livefromcern 
http://www.geocities.com/fizika_bg/anihilacia 
САЩ разработва оръжие от антиматерия - bgfactor.org 
http://pdg.lbl.gov/fireworks/intro_eng.swf 
http://public.web.cern.ch/Public/Content/Chapters/AboutCERN/WhyStudyPrtcles/WhyStudyPrt
cles-en.html 
http://cern.hit.bg 
http://www.nanopolis.net 
http://www.inrne.bas.bg/wop/ARCHIVE/wop_1_2003/02  -Koprinarov.htm 
http://www.nanopolis.net/index.php 
http://particleadventure.org/particleadventure/frameless/chart.html 
http://pdg.lbl.gov/fireworks/intro_eng.swf 
учебник за 10 клас по физика и астрономия – М. Максимов 
 
Помощ 
Помислете от какво се нуждаете, за да продължите. 
Погледнете възможни източници, които биха ви помогнали да се ориентирате. 
Поискайте помощ от останалите членове на екипа или от учителя на специална среща или 
чрез е-mail 
 
Продукти 
Всяка  двойка  разработва  и представя компютърна презентация по избраната от нея 
тема. 

Очакваният продукт по информационни технологии - Web -сайт на тема "Физика на 



П Р И Л О Ж Е Н И Е  

 149

елементарните частици" 
 
Оценка 
Учителят по физика ще оцени компютърната  презентация на базата на следните 
критерии: 

 Да отговаря на темата 
 Информацията да е научно вярна 
 Да е изчерпателна 
 Да се показва разбиране на темата 
 Да е добре онагледена 
 Да е привлекателна и добре изготвена 
 Да е артистично представена 

Учителят по информационни технологии ще оцени сайта от гледна точка на техническото 
изпълнение (използваните технологии, дизайн и навигация) 
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Заглавие :  Разнообразието  на  хранителните  вериги  в  природата  

 
Абстракт  
Заданието е от предметна област биология и е свързано с изучаването на хранителните 
вериги в природата. То е предназначено за ученици от 7 клас, като се изисква работа по 
двойки. Очаква се в рамките на 2 седмици, учениците да разработят текстова документа, 
илюстриран с изображения, който да представя информация за една хранителна верига. 
Очакван продукт: Оформени и разпечатани материали. 
 
ИД: 1338 
Статус: Published 
Страна: Bulgaria 
Език: Bulgarian 
Автор (и ): Мирослава Иванова 
 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и ): Biology/life science; 
Възраст (и ): 13; 14; 
Време : 14 Days; 
Дата : 23.10.2006 г. 11:38:42 
 

 
ЗАДАНИЕ 
Въведение 
Знаете, че в природата някои животни се хранят с растения, а други с по-дребни от тях 
животни. Такава последователността от организми, при които всеки организъм използва 
по-ниско стоящия в последователността организъм, като хранителен ресурс, се нарича 
хранителна верига. Нека да научим нещо повече за хранителните вериги в природата. 
 
Задача 
Задачата ви е в рамките на две седмици, като работите по двойки, да проучите и 
опишете една хранителна верига по ваш избор. Минималната дължина на 
веригата да е 5 организма. 
 
Цели 
Учениците да: 

 придобият знания за хранителните вериги в природата; 
 подобрят уменията си за търсене на информация в Интернет по конкретна тема; 
 подобрят уменията си за структуриране и оформяне на информация. 

Процес 
 Разделете се по двойки (по ваш избор). 
 Съставете една хранителна верига. 
 За всяко звено от веригата, потърсете необходимата ви информация в интернет. 
 Съставете текстов документ, като за всяко звено от веригата, отделете по една 

страница, която да съдържа илюстрирана информация за организмите от това 
звено на веригата. 

 Разпечатайте документа и го предайте учителя си по биология. 
 
Време: Времето за работа е две седмици. 
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Източници 
Използвайте Интернет за намиране на информация, както и учебника ви по биология. 
Търсачка: www.google.bg 
http://jivotni.start.bg/ 
www.worldstory.net/bg/ 
www.animalplanet.com (на английски) 
www.discoveryeurope.com (на английски) 
 
Помощ 
Ако имате нужда от помощ, относно съдържанието, попитайте учителят си по биология. 
Ако се затруднявате при оформлението на материалите, може да попитате учителя си 
по ИТ. 
Ако ви е трудно да намерите нужната ви информация, може да попитате всеки от двамата 
учители или да се консултирате с ваши съученици. 
 
Продукти 
Разпечатани материали, оформени по следния начин: 

 Етикет (правоъгълник със страни 21см и 3 см), съдържащ трите имена и класа на 
участниците в групата. Големината на буквите да е 20pt, почернен шрифт. 

 Заглавна страница, съдържаща схема на избраната от вас хранителна верига. 
 За всеки представител от хранителната верига трябва да присъства по 1страница, 

съдържаща илюстрирана информация за него. 
 Общото оформление на крайният продукт е по ваш избор, като трябва да 

използвате шрифт с големина на буквите 12pt. За заглавията се позволява 
големина на буквите до 16pt. 

 
Оценка 
Оценката ще се базира на два основни критерия: 

 Пълнота и изчерпателност на информацията за избраната хранителна верига. 
 Оформление на материалите: 

o Цялостен дизайн. 
o Структуриране на информацията. 
o Отчетливост на отделните елементи. 

Жури, съставено от учителя по биология и двама ученика (избрани чрез жребии), ще 
подбере трите най- добре подготвени материали, като победителите ще получат отлични 
оценки. 
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Заглавие :  Червената  книга  на  България  

 
Абстракт 
Заданието е от област Биология и опазване на околната среда и е предназначено за 13 – 14 
годишни ученици. Насърчава индивидуалното проучване на рисковите и защитени 
животински и растителни видове, срещащи се в страната ни. Очакваният продукт е 
попълнен формуляр с информация и снимки на растителен и животински вид, включен в 
червената книга на България и участие в дискусия по темата. 
 
ИД: 1836 
Статус: Published 
Страна: Bulgaria 
Език: Bulgarian 
Автор (и ): Георгина Николова 
 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и ): Biology/life science; 
Възраст (и): 14; 15; 
Време : 2 Hours; 
Дата : 16.10.2006 г. 12:31:25 
 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
Знаете ли, че човекът неизбежно, съзнателно или не, вреди на природата около себе си? 
Чували ли сте, че в България все още се срещат растителни и животински видове, които 
са уникални, но са застрашени от изчезване ? Точно такива растителни и животински 
видове са описани в Червената книга на България, която вие ще трябва да проучите. 
 
Задача 
Вие сте природозащитник, който подготвя доклад за видовете описани в Червената 
книга на България и трябва да проведе дискусия с ученици на тема: „Ако не можем да 
помогнем, как да не вредим на флората и фауната!” 
 
Цели 
Вие ще: 

 Обогатите познанията си за застрашените, изчезналите и редките животински и 
растителни видове, описани в червената книга на България. 

 Обогатите познанията си относно начините за опазване на застрашените 
животински и растителни видове в България. 

 Подобрите уменията си свързани с участие в дискусия. 
 
Процес 

 Проучете предложените ви източници и си изберете по един животински и един 
растителен вид от застрашените, изчезналите и редките видове, описани в 
червената книга на България. 

 Изгответе документ на MS Word по зададения от учителя ви формуляр. 
 Изпратете попълнения формуляр по електронната поща на учителя си. 
 Участвайте в дискусията в час по биология на тема „Ако не можем да помогнем, 

как да не вредим на флората и фауната!” 
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Време: 3 учебни часа (2 за  проекта, 1 за дискусия в клас) 
 
Източници 
http://store3.data.bg/redbook/ 
http://tdf.hit.bg/tdf25.htm 
http://www.casadomingo.info/bg/stranja.htm http://www.slrb-bg.com/soseko.htm 
http://www.bgglobe.net/ http://www.rodope.org/Default.aspx?pg=aboutrhodopenature&ln=bg 
http://www.bspb.org/opredelitel/332 
http://www.sh-plato.netfirms.com/BG/za6t.htm 
 
Помощ 
Ако информацията в посочените източници прецените, че не ви е достатъчна, потърсете 
информация в Библиотеката . 

 
Продукти 
E-mail до учителя с прикачен попълнен формуляр 
 
Оценка 
Учителят ще оцени достоверността и пълнотата на информацията включена във 
формуляра, както и участието в дискусията. 
 
Допълнителни материали 
Формуляр за попълване. 
red_book_BG.doc 
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Заглавие :  Нима  плесента  лекува? 

 
Абстракт 
Заданието е от област е биология и е свързано с едно от най-значимите открития в 
медицината - откриването на пеницилина. Предназначено е за ученици от 10 клас. 
Обучаемите работят индивидуално, като очакваният продукт е реферат по темата. 
Препоръчителното време за работа е 2 дни. 
 
ИД: 1333 
Статус: Published 
Страна: Bulgaria 
Език: Bulgarian  
Автор (и ): Катя Зойкова 
 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и): Biology/life  science 
Възраст (и): 16; 17; 
Време: 2 Days; 
Дата: 23.10.2006г. 15:12:54 
 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
През далечната 1928 г. е регистрирано едно от най-големите постижения в медицината. 
И това става съвсем случайно. Кой е Александър Флеминг? Как се стига от спорите на 
плесента до широко приложимия днес пеницилин? Научете тези и други любопитни 
факти по темата и ги представете пред съучениците си. 
 
Задача 
Съберете информация относно британския учен Александър Флеминг. Потърсете факти 
относно откриването на пеницилина, както и приложението му в медицината. Напишете 
реферат на тема "Нима плесента лекува?" 
 
Цели 
Изпълнението на това задание цели да: 

 разширите знанията си по Биология; 
 подобрите своите уменията да търсите и анализирате информация в Интернет; 
 усъвършенствате езиковата си култура. 

 
Процес 

 Потърсете информация относно Александър Флеминг (кратки биографични 
бележки, други постижения, любопитни факти). Използвайте различни 
източници (напр. специализирани енциклопедии, Интернет, научно-популярни 
предавания по телевизията); 

 Разберете, къде и как е направено това откритие, научете как е латинското 
наименование на плесента; 

 Съберете данни относно разработването на антибиотици на базата на 
пеницилина. Кога за пръв път са пуснати в употреба? Кои са микробиолозите, 
допринесли за разработването на откритието на Флеминг? 
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 Обобщете информацията и я структурирайте в рамките на един реферат с обем 
около 3000 -4000 думи. 

 Изпратете реферата по електронната поща на преподавателя по биология, като 
прикачен файл. 

 
Време 
Отделете 1 ден за събиране на информация; 
През следващият ден, предвиден за изпълнение на заданието, напишете и изпратете своя 
реферат. 
 
Източници 
Енциклопедия - История на медицината, издателство Знание;  
Интернет търсачки (Google,Yahoo!). 
 
Помощ 
Потърсете помощ от родителите си или от познати с познания в тази област. 
Относно написването на реферата, поискайте съвети и насоки от преподавателя по 
Български език и литература . 
 
Продукти 
Очакваният от вас продукт е реферат на тема “Нима плесента лекува?” изпратен по e-mail 
на преподавателя по Биология. 
 
Оценка 
Оценката ще се базира на точността на представената информация. От значение ще бъде 
и добрата структурираност  на реферата. Добрия стил и богатата езикова култура, също 
ще окажат влияние върху финалната оценка. Най-добрите реферати ще бъдат 
представени пред класа. 
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Заглавие :  Да  си  направим  цирк!  

 
Абстракт 
Заданието е на тема „Да си направим цирк”, предназначено е за ученици 12 – 14 годишни. 
Работи се с Comenius Logo в групи по 4 -5 човека . Предвиденото  време за работа е 1 
месец. 
 
ИД: 1837 
Статус: Published  
Страна: Bulgaria  
Език: Bulgarian  
Автор (и): Георгина Николова 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и ): Computer education/informatics; 
Възраст (и): 12; 13; 14; 
Време: 1 Months; 
Дата: 16.10.2006г. 12:17:45 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
Всеки от вас е ходил или гледал цирк с зашеметяващи изпълнения на акробати и 
животни, но можете ли вие сами, да направите свой цирк, с който да затаите дъха на 
съучениците си. 
 
Задача 
Вие сте ДИРЕКТОР на цирк. С помощта на програмата Comenius Logo имате свободата да 
оформите арена, да направите своите акробати, жонгльори, фокусници, и животни да 
създадете и аранжирате странни номера за всеки от участниците в спектакъла и каквото 
още ви хрумне. Вашата циркова  програма ще бъде представена в конкуренция с 
цирковите програми на другите групи, затова дайте най-доброто от себе си! 
 
Цели 
Докато се забавлявате с вашия цирк вие ще овладеете: 

 Сътрудничеството и компромисите при работата в екип. 
 Да общувате във форум и така да изясните идеите и разпределите ролите на 

всеки от групата. 
 Да разработвате образи на костенурки 
 Да работите с множество анимирани костенурки в Comenius Logo. 
 Да вмъквате външни картинки, анимации и звуци в Comenius Logo. 
 Да представите атрактивно проекта пред публика. 

 
Процес 

 Учителя ще ви разпредели на групи от по 4 - 5 човека . 
 Всяка група самостоятелно разпределя ролята и задължението на всеки от 

членовете на групата. 
 Отговорникът на групата изпраща e-mail до учителя с информация за ролята и 

задълженията на всеки един член на групата при реализацията на заданието. 
 Направете си форум, чрез който ще можете извън клас да обсъждате процеса на 
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работа и да си помагате в групата. 
 Във форума обсъдете добре идеите си за това какво да присъства във вашия 

цирк, какви ефекти да използвате. 
 В час оформете заедно декора на арената. 
 Всеки сам трябва да „придаде роля” на поне една костенурка и да реши дали да 

потърси образ в Интернет или сам да си нарисува в Comiedit. 
 След като всички са готови с индивидуалната си работа цялата група тества 

проекта и извършва последни подобрения. 
 Отговорника изпраща e-mail до учителя с прикачен на него проект 

(самостоятелно приложение на Comenius Logo). 
 По време на представянето на цирковото шоу пред класа, един ученик от групата 

трябва да играе ролята на водещ на програмата, като  всеки представя собствения  
номер, който е реализирал. 

 
Време: 1 месец . 
 
Източници 
http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/kids/teachers.htm 
Уеб търсачка за изображения като Google или Yahoo. 
 
Помощ 

За помощ с организацията на групата и ролите на всеки може да разчитате на учителя. 
Помощ при реализацията на костенурките може да потърсите във форума на групата и 
във учебника „Напред в компютърния свят” на издателство Виртех. 
 
Продукти 
Самостоятелен проект в Comenius Logo. 
 
Оценка 
Учителят ще оцени разработката на образите, както и на цялостното представление. 
Публиката ще определи носителя на титлата “Най-добър цирков артист” и „най-добра 
циркова програма”. 
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Заглавие :  Направете  своята  първа  WEB страничка  

 
Абстракт 
Заданието е от област web design и е свързано със създаването на лична web страница. То 
е предназначено за ученици на  възраст 13 - 15 години, които в рамките на 200 минути, 
самостоятелно трябва да разработят лична web страница . 
 
ИД: 15 
Статус: Published  
Страна: Bulgaria  
Език: Bulgarian 
Автор (и): Валя Чипева, Габриела 
Пападопова 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и ): Other; Computer 
education/informatics; 
Възраст (и): 13; 14; 15; 
Време: 200 Minutes; 
Дата : 14.11.2006г. 12:20:34 

ЗАДАНИЕ 
Въведение 
Глобалната мрежа е бъдещето на комуникациите. За да могат хора от целия свят да 
научат нещо повече за вас, можете да направите своя лична страничка. Това ще помогне 
на хората от други държави, даже и континенти, да научат нещо за вас, а на вас - да си 
намерите нови приятели. А как да стане това? 
 
Задача 
Задачата Ви е да се представите на целия свят. Това можете да го осъществите като 
разработите своя лична web страница и я публикувате в Интернет. 
 
Цели 
Учениците да придобият: 

 познания за web design и основните компоненти на един web сайт; 
 умения за разработка на web сайт, чрез използване на софтуерни програми за 

разработка на сайтове; 
 умения за публикуване в  Интернет. 

Процес 
 Обмислете структурата и дизайна на вашия сайт. 
 Сканирайте няколко ваши снимки или използвайте записани от цифров 

фотоапарат, за да ги сложете в сайта. 
 Отворете  редактор за web страници. 
 Разработете личния си сайт. 
 Поставете вашия e-mail адрес в сайта, за да има възможност посетителите на 

сайта да ви изпращат коментари и препоръки за сайта. 
 Когато сайтът е готов, намерете безплатно място в Интернет, където можете да 

публикувате вашия сайт. 
 Публикувайте сайта в Интернет и го тествайте. 
 Изпратете по електронната поща на учителя адреса на сайта. 
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Време: 200 мин. /5 учебни часа/ 
 
Източници 
http://hit.bg - за безплатно пространство  
http://mail.yahoo.com - за безплатни електронни адрес  
http://abv.bg - за безплатни електронни адрес 
 
Помощ 
Ако по време на разработката на сайта, все още нямате електронен адрес, регистрирайте 
се в някой от сайтовете , които предлагат такава услуга безплатно. 
Ако не можете да си структурирате сайта, потърсете в Интернет сайтове, представляващи 
лични сайтове, и разгледайте тяхната структура. Ако и след като сте разгледали няколко 
сайта, не можете да направите структурата на вашия сайт, попитайте учителя си. 

 
Продукти 
Публикуван в Интернет личен web сайт на ученика, разработен с подходяща софтуерна 
програма. Сайтът трябва да съдържа: 

 снимки, интересни и любопитни неща от живота Ви – неща, които бихте искали 
хората да знаят за вас, 

 но да са съобразени с правилата за безопасност при работа в Интернет 
 вашия e-mail адрес, за да могат посетителите на сайта да Ви изпращат коментари 

и препоръки за сайта. 
 
Оценка 
Съучениците Ви ще оценят сайта, като се базират на следните критерии: 

 грамотност на написаната информация 
 спазени ли са правилата за безопасност при работа в Интернет 
 качеството на снимките използвани в сайта 
 структура на сайта 
 навигация на сайта 
 цялостен дизайн на сайта 
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Заглавие :  Как  да  направим  интересен  и  полезен  уебсайт? 

 
Абстракт 
Темата на заданието е създаване на уебсайт. Това е съвременния начин за предоставяне на 
информация на Интернет потребителите в цял свят. Заданието е насочено към 
ученици,интересуващи се от създаването на Интернет страници. Времето за работа е 2 
седмици. Очакваният продукт е презентация . 
 
ИД: 936 
Статус: Published  
Страна: Bulgaria 
Език: Bulgarian 
Автор (и): Румяна Йовкова 
 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и ): Computer education/informatics; 
Възраст (и): 17; 
Време: 2 седмици Minutes; 
Дата: 31.10.2006г. 21:44:32 
 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
Търсенето на информация е основното предназначение на уебстраниците и на Интернет 
като цяло. Именно това е основната цел на всички сайтове – да предоставят желаната 
информация на Интернет потребителите. Предоставянето на полезна информация 
поражда конкуренция между отделни Интернет страници, ето защо авторите на всяка 
страница се стремят да публикуват повече и по-актуална информация, за да привлекат 
вниманието на потребителите. Открийте как се прави интересен и полезен уебсайт! 
 
Задача 
Вие сте току-що нает във фирма служител.  Задачата ви е да създадете и да поддържате 
фирмения уебсайт. За да се представите достойно, предварително трябва да направите 
известно проучване относно средствата и изискванията за създаване на уебсайт. 
 
Цели 

 Основно запознаване с начините за създаване на уебсайт. 
 Запознаване с езиците за създаване на интернет сайт. 
 Изграждане на навици за “сърфиране ” из интернет пространството. 
 Създаване на презентация пред аудитория. 
 Създаване на самостоятелен примерен уебсайт. 

 
Процес 
Всеки самостоятелно търси необходимата информация за изпълнението на заданието, 
като в крайния срок всеки сам представя намереното и представя собствения си 
примерен сайт. 
 
Време 
Времето за изпълнение е 2 седмици 
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Източници 
http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/courses/PC3 
www.big.bg/modules/news03/article.php?storyid=9513 
http://store2.data.bg/chelp/successfull_web.htm 
 
Помощ 
При нужда от помощ потърсете информация от преподавателя си или потърсете 
полезна литература по темата . 
 
Продукти 
Очаквания продукт е презентация на намерената информация и презентация на 
примерния уебсайт, който всеки е направил. 
 
Оценка 

 Информацията трябва да е ясно и систематизирано поднесена. 
 Информацията трябва да е широко обхватна и интересна. 
 Примерния сайт трябва да е полезен и презентацията му да е интересно 

поднесена. 
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Заглавие :  Интересна  снимка  на  моя  клас  

 
Абстракт 
Заданието е от област Информационни технологии и е предназначено за ученици от 
гимназиалните класове. Работи се индивидуално, като крайният продукт (снимка на 
класа) се сглобява групово. За реализацията на заданието са необходими 5 учебни часа. 
 
ИД: 1845 
Статус: Published  
Страна: Bulgaria  
Език: Bulgarian  
Автор (и): Георгина Николова 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и): Computer 
education/informatics; 
Възраст (и): 15; 16; 17; 18; 19; 
Време: 3,5 Hours; 
Дата: 16.10.2006г. 12:35:15 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
Сигурно сте виждали снимки на ваши познати, облечени сякаш са от друга епоха, или 
снимки на известни личности във вестниците, но с чужди тела. Не искате ли и вие да 
имате снимка на класа си, но да е атрактивна и винаги като я видите да се усмихвате? 
 
Задача 
Вие сте професионален фотограф и ваш съученик ви е помолил да го преобразите в 
някого друг – известна личност, приказен или филмов герой или др. Използвайте 
Интернет за да намерите снимка на подходящия образ и софтуер за обработка на 
изображения, за да реализирате преобразяването. 
 
Цели 
Чрез това задание вие ще: 

 усъвършенствате уменията си за работата със софтуер за обработка на 
изображения. 

 подобрите своите дизайнерски умения. 
 усъвършенствате уменията си за търсене на изображения в Интернет 

 
Процес 

 Подсигурете си база от данни с дигитална снимка на всеки ученик от класа и 
списък с желания от всеки ученик образ. 

 Чрез жребий определете кой, чий образ, ще променя. 
 Всеки индивидуално да потърси в Интернет подходящи изображения. 
 Използвайте софтуер за обработка на изображения, като например Photo Shop, 

в комбинация със своето въображение и сръчност и обединете двете 
изображения. 

 След като всички снимки са променени и готови, заедно разгледайте получилите 
се образи и обсъдете как да ги разположите в една обща снимка. 

 Може да използвате подходящ декор, както и да добавите някого от учителите 
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си, ако желаете. 
 Разпечатайте готовата снимка на класа и я предайте заедно с дигиталния вариант 

и списък, в който е описано, кой кого е преобразявал, на учителя. 
 
Време: 5 учебни часа 
 
Източници 
 
Помощ 

 Ако желаете може да обсъдите целия клас надслов на снимката например: 
“Морски  същества”; 

 ”Приказни и красиви”; ”Филмови звезди”; ”Моята  професия” и да посветите 
образите в снимката на надслова . 

 При проблеми с Photo Shop можете да използвате учебника си по ИТ или да 
помолите учителя си за помощ. 

 Ако не се харесвате в новия образ (както ви е преобразил вашия съученик), 
можете да помогнете на съученика си, за да се постигне по-добър резултат. 

 
Продукти 
Цифрова цветна снимка на целия клас, преобразени в образи на атрактивни личности 
или герои. 

Оценка 
Учителят ще оценява: 

 качеството на полученото изображение след сливането на две и повече 
изображения 

 как са приложени ефектите на използвания софтуер 
 дали е дизайнерски издържан крайния образ 
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Заглавие :  Какво  можем  да  направим  от  скучна  снимка? 

 
Абстракт 
Заданието е за ученици от 11 клас с много добри ИКТ умения. То е интересно и 
мотивиращо, като фокусът е върху придобиване и развиване на практически умения за 
обработка на изображения, които учениците могат да използват и в реалния живот. 
 
ИД: 320 
Статус: Final  
Страна: Bulgaria  
Език: Bulgarian 
Автор (и ): Станислава Каменова 
 

Адаптиран от: N/A  
Тема(и ): Computer education/informatics 
Възраст (и): 17; 18; 
Време: 6 Hours; 
Дата: 23.3.2006г. 11:26:10 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
Всеки има вкъщи купища снимки – чернобели или цветни. Сега , с бума на цифровата 
фотография, снимките стават все повече и повече. Често те са с недотам добро качество 
и на човек му се иска да може да ги коригира малко или много. 
Съвременните програми за обработка на изображения разполагат с почти 
неограничени възможности – понякога дори трудно може да се направи връзка с 
оригиналното изображение. 
 
Задача 
Върнали сте се от екскурзия и искате да направите албум с избрани снимки. За 
съжаление някои от най- интересните снимки не са с достатъчно добро качество, за да 
бъдат включени в албума. Вашата задача е да ги коригирате по най-добрия възможен 
начин. 
 
Цели 
Ще придобиете практически умения за обработка на изображения – корекции на 
цветове, премахване на изкривявания на цветовете, ретуширане, замяна  а цветове, 
отстраняване на ненужни обекти, използване на филтри. 
 
Процес 

 Изберете снимка, която да коригирате. 
 Направете си план на действие (например първо ще коригирам контраста, после 

ще премахна онази ръка от лявата част на снимката, после ще коригирам 
цветовете и т.н.). 

 Потърсете подходяща информация за обработка на изображения (използвайте 
дадените сайтове). 

 Направете корекциите и запишете новото изображение под друго име (запазете 
си оригинала, може друг път да решите да го коригирате по нов начин). 

 
Време 
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6 часа 
 
Източници 
http://tutorials.start.bg/ - портал с много връзки към сайтове с уроци (не само за обработка 
на изображения ). 
http://www.photoshopbg.com/online%20education3/BG/index.htm - български сайт за онлайн 
обучение за работа с Photoshop. 
http://www.studio-bg.com/content.php?article  - български сайт за Photoshop и Flash уроци. 
http://good-tutorials.com/ - добра изходна точка – уроците за обработка на изображения 
са разпределени по категории. 
http://www.photoshoparea.com/index.php - ежедневно обновяван сайт за уроци и съвети за 
работа с Adobe  Photoshop. 
http://www.photoshoproadmap.com/Photoshop -tutorials/Photo -retouching 
 
Помощ 
В случай, че се затруднявате, помолете за помощ някой Ваш съученик. 
 
Продукти 
Два файла – изходно изображение и новото изображение (след обработката). 
 
Оценка 
Оценката ще се базира на следните критерии: качество на изпълнението, доколко 
успешно са премахнати излишни обекти, доколко коректно са коригирани цветовете, 
приложени филтри и т.н. 
Не на последно място – оценка за общия вид на снимката! 
 
Допълнителни материали 
Примерни файлове - zadanie91.rar 
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Заглавие :  Новите  7 чудеса  на  света  

 
Абстракт 
Заданието е за ученици от 11 клас с добри ИКТ умения. Фокусът е върху развиване на 
умения за работа в екип, за търсене, класифициране и оценяване на информация , 
умения за представяне на информация . Времето за изпълнение е една седмица. 
 
ИД: 45 
Статус: Final  
Страна: Bulgaria  
Език: Bulgarian  
Автор (и): Станислава Каменова 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и ): Computer education/informatics; 
Възраст (и): 17; 18; 
Време: 7 Days; 
Дата : 23.3.2006г. 11:20:26 

ЗАДАНИЕ 
 
Увод 
Всички знаем кои са седемте чудеса на света. Те са определени от историка Филон 
Византийски през 200 г. пр.н.е. Списъкът трябвало да послужи на древните гърци, които 
искат да разгледат най-големите забележителности около Средиземноморския басейн. 
До наши дни обаче е оцеляло само едно от тези чудеса. Днешните туристи могат да видят 
само Египетските пирамиди (най-старото от тях!) и останки от храма на Артемида в 
Ефес, Халикарнаския мавзолей и купчина глина, за която се предполага, че представлява 
останките на изключителните Висящи градини на Вавилон... 
Частната организация Фондация "Новите 7 чудеса", базирана в Швейцария, е изготвила 
списък с 21 забележителности по света. Сред тях са Колизеумът в Рим, древният град 
Петра в Йордания, мегалитите Стоунхендж във Великобритания и Великата китайска 
стена, от по-ново  време – Айфеловата кула в Париж, Статуята на свободата в Ню Йорк и 
операта в Сидни. В списъка са още: Акрополът в Атина, дворецът Алхамбра в Испания, 
храмът  Ангкор-Ват в Камбоджа, индианският град Чичен-Итца в Мексико, храмът 
Киомизу в Киото, Япония, Кремъл в Москва, Русия, пирамидата в Гиза, Египет, храмът 
Тадж Махал в Индия, град Тимбукту в Мали. Голямата пирамида в Гиза, включена в 
новия списък, е единственото оригинално чудо, което ще остане в съревнованието. 
От първия ден на новата 2006 година започна гласуването за избиране на нови Седем 
чудеса на света. Всеки може да даде своя вот. 
 
Задача 
Разделете се на отбори от по 4 участника – 1 координатор и трима членове. Направете 
презентации на забележителностите и след гласуване изгответе списък с вашите 7 чудеса. 
 
Цели 
Ще придобиете умения за работа в екип, умения да търсите, класифицирате и оценявате 
информация, ще обогатите уменията си за представяне на резултата от вашата работа по 
подходящ начин и не на последно място – ще научите повече за невероятните човешки 
постижения. 
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Процес 
 Разпределете си ролите в групата – 1 координатор и 3 членове . 
 Определете кой за кои забележителности от списъка ще търси и подготвя 

информация. 
 Координаторът да подготви макет (template) на презентациите на групата. 
 На базата на готовия макет членовете от екипа да подредят по подходящ начин 

намерената информация (текст и поне по една картинка за всяка 
забележителност). 

 Проведете дискусия, за да определите кои от забележителностите ще заслужат 
място във вашия списък. 

 На базата на изготвения списък координаторът да подготви презентация за 
избора на групата. 

 Изберете кой от екипа ще представи вашия списък пред останалите екипи. 
Бъдете готови да аргументирате избора си. 

 
Време: 1 седмица 
 
Източници 
Започнете от http://www.new7wonders.com (връзката  Vote Here, за да видите целия 
списък със забележителности). 

Потърсете и всякаква  друга информация, свързана с оригиналните 7 чудеса и 
предложените забележителности. Можете да не се ограничавате само с Интернет – 
библиотеката е добър източник на информация ! 
 
Помощ 

 Помислете от какво се нуждаете за изпълнението на задачата. 
 Подгответе си 1 template (макет), който да използвате всички от екипа за 

презентациите. 
 Водете си дневник (протокол ) на проведената дискусия, в резултат на която сте 

изготвили Вашия списък от 7 чудеса (използвайте работния лист). 
 
Продукти 
Резултатът от Вашата работа трябва да бъдат 3 презентации, всяка  от които  представя 7 
от предложените забележителности. 
Текстов файл с дискусията за определяне на списъка. Презентация с Вашия окончателен 
избор за Новите 7 чудеса. 
 
Оценяване 
Вашите съученици ще оценят изготвения от Вашия екип списък по следните критерии: 
качество  на представената  информация, дизайн на презентацията, начин на представяне 
и аргументиране на Вашия избор. 
 
Допълнителни материали 
Формуляр за оценяване на презентация. Работен лист за дискусията. 
Стратегии за търсене на информация в Интернет и оценка на намерената информация. 
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Заглавие :  Да  проектираме  компютърна  мрежа!  

Абстракт 
Темата е “Проектиране на компютърна мрежа ”. Заданието е предназначено за ученици 
от 10 клас, изучаващи профилирана подготовка по ИТ. Работи се в групи от по 3 човека. 
Времето за работа е 6 учебни часа. Крайният продукт, който трябва да се създаде е 
презентация. 
 
ИД: 1315 
Статус: Published  
Страна: Bulgaria  
Език: Bulgarian  
Автор (и): Андон Григоров, Николина 
Николова 
 

Адаптиран от: N/A  
Тема(и): Computer 
education/informatics; 
Възраст (и): 17; 18; 
Време: 6 Hours; 
Дата: 11.10.2006г. 17:31:00 

ЗАДАНИЕ 
Въведение 
Всички сте били в компютърна зала и знаете, че компютрите в нея са свързани в 
локална мрежа. Но знаете ли, че има повече от един начин за свързване на 
компютри в локална мрежа? Знаете ли, че видовете свързвания се наричат 
топологии? Нека разучим по-подробно топологиите. 
 
Задача 
В бившето Ви училище са пристигнали определена бройка персонални компютри. 
Директорът на училището се е свързал с Вас, за да иска професионалното Ви мнение. 
Единственото му условие е в компютърния кабинет да има сървър. Той иска Вие, 
съвместно с още двама човека, да изготвите презентация за подходящите топологии. 
Накрая трябва да изберете една от тях за училищния компютърен кабинет. 
 
Цели 

 Обогатяване на знанията на учениците за компютърни мрежи. 
 Разбиране на разликите между отделните топологии. 
 Изграждане на умения за мотивиран избор на най-подходящо решение в дадена 

ситуация. 
 Изграждане на умения за работа в екип. 
 Развиване на уменията за разработване на компютърна презентация. 

 
Процес 

 Намерете информация за различни видове топологии. 
 Разпределете ги помежду си, така че всеки да намери характеристиките на една 

или две от тях. 
 Използвайте комуникация помежду си (например чрез ел. поща, чат) за да 

координирате своите действия . 
 Всеки от съучениците в екипа Ви да намери информация от Интернет за 

дадената топология. 
 Заедно оформете  информацията  като MS Power Point презентация (в нея 
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може да включите и картинки, илюстриращи топологията). 
 Прегледайте заедно презентацията и при необходимост я редактирайте. 
 Обсъдете резултатите и определите коя топология би била най-добра за 

зададената ситуация. 
 Представете направеното пред класа. 
 Обосновете избора си. 

 
Време 
Намиране и подбор/превод на информацията – 2 часа 
Оформление като MS Power Point презентация – 2 часа 
Обсъждане на презентацията и избор на топология – 1 час 
Представяне на презентацията и дискусия с останалите групи – 1 час 
 

Източници 
http://www.kaldata.com/forums/index.php?showtopic=22856&pid=179480&st=0&#entry179480 
http://www.ecs.ru.acad.bg/dccn/less/introd/Topology/index.html 
http://www.comexgroup.com/comm/lan_all/lan.htm 
http://fcit.coedu.usf.edu/network/chap5/chap5.htm 
http://certification.home.insightbb.com/hardware/domain6/topographies.html  
http://www.vangoodwin.com/techpapers/topologies01.html 
http://compnetworking.about.com/od/networkdesign/l/aa041601a.htm 
 
Помощ 
Използвайте търсачките: Google.com, Yahoo.com, Altavista.com за допълнителна информация. 
Ако въпреки всичко прочетено, не разбирате същността на дадена топология, обсъдете я 
с останалите ученици от екипа. Ако и те не могат да Ви помогнат, консултирайте се с 
учителя. Използвайте работна тетрадка или текстов файл. Създайте си таблица, в която 
за всяка топология отбелязвате „За” и „Против”. Така ще ви е по-лесно да направите 
окончателния избор. 
 
Продукти 
Изпратете презентацията на учителя си чрез ел. поща, като прикачен файл. Тя трябва да: 

 изброява намерените топологии; 
 съдържа информация за всяка от тях; 
 съдържа графично онагледяване на всяка от топологиите; 
 съдържа окончателен избор на топология, заедно с кратка мотивация на избора; 
 препратки към страници/сайтове/форуми, от където е използвана 

информацията; 
 имената и класа на всеки от учениците, участвали в разработването на заданието. 

 
Оценка 
Оценката се формира на база на следните критерии 

 Намиране и подбор на информация за всяка от топологиите 
 Дизайн на компютърната презентацията; 
 Мотивация на избора на окончателна топология; 
 Представяне на презентацията.
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Заглавие :  Тригонометрия  

 
Абстракт 
Заданието е предназначено най-вече за учениците в 9 клас от профилираните училища с 
разширено изучаване на математика и им дава възможност да се запознаят по-обстойно с 
тригонометрията и нейното приложение в човешкия бит. За няколко дни всеки ученик 
трябва да е готов с презентация показваща основните принципи на тригонометрията и 
някакво нейно приложение във всекидневието. 
 
ИД: 1559 
Статус: Final 
Страна: Bulgaria  
Език: Bulgarian  
Автор (и): Николай Стамболийски 
 

Адаптиран от: N/A  
Тема(и): 
Mathematics; 
Възраст (и): 15; 16; 
Време: 4 Days; 
Дата: 17.10.2006г. 16:05:06 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
Какво е тригонометрия? Защо имам нужда от изучаването й? Какво е нейното 
приложение във всекидневието ни? 
Според http://bg.wikipedia.org, тригонометрията е...” математическа наука, изучаваща 
отношенията на ъглите и страните в триъгълника, както и тригонометричните 
функции - синус, косинус и тангенс.“ 
И какво от това, какво  точно  означава  това, и какво ми помага на мен? Нека си 
отговорим на въпросите и разберем за какво  се отнася тригонометрията 
 
Задача 
Използвайки интернет и други източници, намирате нужната ви информация по 
темата и я подготвяте и изнасяте като доклад под формата на Powerpoint  
презентация. 
 
Цели 
Основна цел на заданието е обогатяване на знанията ви по тригонометрия, 
демонстрирайки  повече компетентност и начини за приложение. 
 
Процес 

 Използвайте връзките приложени в източници или други които намерите за да 
изследвате значението на тригонометрията . 

 Отговорете на следните въпроси правейки изследванията си: 
 Какво е тригонометрията? (използвайки собствени думи) 
 Какви са някои от основните функции, термини и елементи на 

тригонометрията? (добавете дефиниции и чертежи (картинки) за да се 
обосновете по-добре ) 

 Как се използва тригонометрията в ежедневието? 
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Време: 4 дни 
 
Източници 
Източници в интернет: 
Попитайте във форума на Д-р. Математика - 
http://mathforum.org/library/drmath/sets/high_trigonometry.html 
Интерактивна тригонометрия - http://catcode.com/trig/index.html 
Тригонометрични апликации - http://www.ies.co.jp/math/java/trig/index.html 
Още един математически форум - http://mathforum.org/library/topics/trig/ 
Графики на тригонометрични функции - 
http://school.discovery.com/homeworkhelp/webmath/plotmany.html 
Тригонометрия и прави ъгли - 
http://id.mind.net/~zona/mmts/trigonometryRealms/introduction/rightTriangle/trigRightTriang
le.html 
Тригонометрични функции - http://www.math.com/tables/algebra/functions/trig/index.htm 
Разбира се може да използвате, при нужда, и допълнителна информация в библиотеката. 
 
Помощ 
За помощ се обръщайте най-вече към учителя си по математика, но само в краен случай. 
 
Продукти 
Ще създадете Powerpoint  презентация за да представите откритията си. 
 
Оценка 
Оценява се верността  на  представеното, до колко сте го разбрали и дали е подкрепено с 
някаква медия (примери на хартия например). 
 



П Р И Л О Ж Е Н И Е  

 175

Заглавие :  Комикс  „Извънземно  в  нашия  клас” 

 
Абстракт 
Заданието е свързано с направата на комикс на тема „Извънземно в нашия клас”, като е 
предназначено за ученици 15 - 17 годишни учещи в профилирани паралелки по рисуване 
или художествени училища. Очакваният продукт е PowerPoint файл съдържащ комикс, 
който е изготвен от група от 7 - 8 човека , всеки от които създава индивидуално един етюд 
от комикса , като следва развитието на идеята на комикса реализирана преди него и 
зададена от предходния автор, ключова дума. Времето за реализация на всеки етюд е 2 
дни. 
 
ИД: 1838 
Статус: Published  
Страна: Bulgaria  
Език: Bulgarian 
Автор (и): Георгина Николова 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и): Creative arts (music, visual 
arts); 
Възраст (и): 15; 16; 17; 
Време: 21 Days; 
Дата: 11.10.2006 г. 17:11:17 

 
Задание 
 
Въведение 
Отново имаме НЛО, но този път, корабът му се е разбил над България и единственото 
оцеляло извънземно попада във вашия клас. Нека то бъде главния герой и на комикса, на 
който вие сте сценаристи и художници, а защо не и присъстващи герои! 
 
Задача 
Работейки в група по 7 – 8 човека , трябва да създадете комикс на тема „Извънземно в 
нашия клас”. Вие няма да работите заедно, а всеки един от вас ще получи по 
електронната си поща Microsoft  PowerPoint файл с започнат и стигнал до някъде комикс 
и ключова дума, даваща насока за развитието на комикса. Вие нямате право да променяте 
направеното до момента, а само да добавите продължение, като се базирате на получения 
комикс и ключовата дума, след което, трябва да изпратите допълнения от вас комикс на 
следващ член от вашия екип. 
 
Цели 
Ти вече ще можеш: 

 да разработваш комикс 
 да прикачваш и изтегляш документи от своята електронна поща 
 да сканираш и обработваш картинки 
 да оценяваш комикс 

 
Процес 

 Разделете се в групи по 7- 8 човека 
 Направете списък на електронните адресите на всички в групата. 
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 Обсъдете в групата и разработете заедно образа на героя-извънземно , защото той 
ще трябва да присъства в работите на всеки от вас. 

 Чрез жребий определете последователността на работа в групата. 
 Съставете списък с имената и датата на която всеки трябва да получи и съответно 

да предаде комикса на следващия. Напишете днешната дата като начална дата 
срещу името на първия ученик, а като крайна дата след 2 дена. Използвайте 
крайната дата на първия ученик като начална дата на втория и продължете 
докато попълнете по този начин дати за всички от групата. 

 Рисува се на лист хартия с големина А4. Разработват се не повече от 10 кадъра , в 
които трябва да се разкаже смислен етюд от комикса. 

 Рисунките се сканират, така че един кадър да съвпадне с един слайд на Power 
Point, като при необходимост се до обработва. 

 Добавя се слайд с ключова дума, която да даде насока на следващия разработчик 
за развитието на сценария . 

 Файлът се изпраща като прикачен файл по електронната поща на следващия 
човек в групата с копие до учителя. 

 Новият автор разглежда получения дотук комикс и без да променя нищо го 
продължава, като работи по описания по-горе начин. Дейността се повтаря 
докато комикса не се получи от последния в списъка ученик, който  завършва 
комикса. 

 Последният ученик от групата трябва да изпрати завършения комикс до учителя 
и до всички ученици от групата. 

 Всеки работи самостоятелно, без да се обсъжда идеята си с никого както от 
групата, така и от останалите групи. 

 Всеки има два дни за работа. 
 Учителят ще пусне презентациите с комикса на всяка група пред класа, без да 

прави коментар. 
 Всяка група ще трябва да оцени комикса на друга група 

 
Време: По два дни за работа на всеки ученик 
 
Източници 
http://comix.cult.bg/, http://razkazivkartinki.com/ 
 
Помощ 
Помощ свързана с идеите и рисуването на комикси можете да намерите в посочените 
източници и допълнителни материали. 
Помощ свързана със сканирането на комикса може да получите от учителя по 
Информатика или от администратор в Компютърен клуб. 
При не получаване на e-mail в датата посочена в списъка, ученикът трябва да пише до 
учителя, който ще му изпрати комикса дотук и ще санкционира този които е закъснял с 
e-maila си. 
 
Продукти 
E-mail от всеки ученик с прикачен Power Point файл с комикс и ключова дума. 
 
Оценка 
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Тъй като класът е разделен на три групи, след пускането на презентацията учителя 
посочва една от другите групи да направи коментар и да оцени комикса по следните 
критерии: 

 използвана ли е зададената ключова дума 
 всеки етюд разказвали завършен момент от случка 
 ясно ли се разбира всеки кадър 
 създадени ли са оригинални типажи 
 репликите на героите са разбираеми и логични 

 
Допълнителни материали 
Формуляр за оценяване, книжки с комикси за черпене на идеи 
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Заглавие :  Адаптирано  България-едно  райско  кътче  

 
Абстракт 
Заданието е интердисциплинарно и е свързано с изучаването на планините в България. То 
е предназначено за ученици от 11 клас. В групи по шест човека, учениците трябва да 
разработят рекламна брошура, представяща планините в България. Времето за 
изпълнение на заданието е две седмици. 
 
ИД: 2417 
Статус: Published 
Страна: Bulgaria 

Език: Bulgarian; 
Автор (и): Дилян Цирков; Десислава 
Рачева 
 
 

Адаптиран от: 960 
Тема(и): Language/mother tongue; Foreign 
language(s); Geography; Computer 
education/informatics; Multidisciplinary 
projects or activities; 
Възраст (и ): 17; 18; 
Време: 16 Days; 
Дата: 23.10.2006г. 10:44:26 

 
ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
България е страна щедро надарена от природата с омайно красиви планини с горди, 
величествени върхове - дом на славянски и тракийски богове според легендите и вековни 
девствени гори, съхранили спомена за чутовните подвизи на митични герои и хайдути. 
 
Задача 
Вие работите в рекламна агенция и вашата задача е да съставите рекламна брошура, 
която да представя/рекламира планините в България. 
 
Цели 
Вие ще: 

 обогатите своите знания за планините в България; 
 подобрите уменията си за търсене на информация по зададена тема; 
 подобрите уменията си за разработка на рекламна брошура; 
 подобрите езиковата си култура; 
 богатите знанията си по чужд език; 

 
Процес 

 Формирайте групи от шест ученика. 
 Всяка група изтегля, за кои три планини в България ще разработва брошура. 
 Решете каква информация ще включите в брошурата. 
 Изработете заедно дизайна на брошурата. 
 Разделете се по двойки, вътре в групата, като всяка двойка отговаря за една от 

планините. 
 Всяка двойка, да съберете информация за планината, за която отговаря. 
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 Заедно (цялата група), разработете брошурата. 
 Готовата брошура изпратете по електронната поща, до учителите по география, 

информационни технологии и български език и литература. 
 Готовата брошура преведете на поне един чужд език и я изпратете по 

електронната поща, до учителя по чужд език. 
 
Време 

 Събиране и подбор на различен тип информация - 1 седмица 
 Разработка на брошурата - 1 седмица 
 Превод на брошурата - 2 дни 

 
Източници 
http://www.bgglobe.net/index.php?l=0&c=6&s=6 
http://planini.start.bg/ 
Списание “Happy weekend” 
Използвайте училищната библиотека 
Учебник по География 
 
Помощ 

 Ако срещнете трудност при намиране на информация за планините в България, 
потърсете помощ от учителя си по география или учителя по информационни 
технологии. 

 Ако не знаете каква информацията да включите в брошурата, прегледайте някои 
рекламни брошури 

 или попитайте в туристическа агенция. 
 Ако срещнете проблеми при разработката на брошурата, потърсете помощ от 

ваши съученици или от учителя по информационни технологии. 
 Ако не можете да намерите подходящи изображения или не ви харесват 

достатъчно, можете да използвате снимков материал от личните ви албуми. 
 
Продукти 
Рекламна брошура, която представя планините в България. 
 
Оценка 

 Рекламните брошури ще бъдат разгледани и оценени в час по: 
 география - от съдържателна гледна точка; 
 информационни технологии - от дизайнерска и техническа гледна точка; 
 български език и литература - от езикова гледна точка; 
 чужд език - от езикова гледна точка; 
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Заглавие :  Пилатес  -  комплексен  метод  за  добра  физическа  
кондиция  

 
Абстракт 
Цел: Създаване на рекламен печатен материал (диплянка) Целева  група: ученици от 10 
клас (17- 18 г.). Област: ИТ, физическо възпитание,час на класа. Учениците ще работят в 
групи по двама. Препоръчителното време за изготвяне е 6 учебни часа. 
 
ИД: 998 
Статус: Published  
Страна: Bulgaria 
Език: Bulgarian  
Автор (и): Мирослава Илиева 
 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и): Multidisciplinary projects or 
activities; 
Възраст (и): 17; 
Време: 6 Hours; 
Дата: 02.11.2006 г. 16:40:22 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
„Представете си програма от упражнения, за която винаги сте си мечтали, която ви 
завладява, която ви оставя освежени и ви изпълва с чувство на физическо и психическо 
удовлетворение. Програмата Пилатес дава именно това, дори и повече...” 
 
Задача 
Ваш приятел, инструктор по Пилатес ви моли да му направите примерен вариант на 
рекламна диплянка на комплекса от упражнения. Диплянката трябва да съдържа 
информация за възникването на метода, какво точно представлява, за какви хора е 
предназначен, има ли разновидности, какви са резултатите от прилагането му, снимков 
материал, както и информация за местата в София, където може да се 
практикува този метод (адреси на 2 фитнес зали, часове за провеждане на упражненията, 
ориентировъчни цени за посещение). 
 
Цели 
Учениците: 

 да се запознаят с комплекса от физически упражнения Пилатес и да обогатят 
общата си култура; 

 да усъвършенстват уменията си за целенасочено търсене на информация в 
Интернет; 

 да усъвършенстват уменията си за анализиране и подбор на намерена 
информация; 

 да усъвършенстват уменията си за създаване на текстов документ; 
 да изградят и развият умения за създаване на рекламен печатен материал; 
 да изградят умения за работа в екип. 

 
Процес 
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 Поставяне на заданието, оформяне на отделните групи; 
 Целенасочено търсене на информация; 
 Дискусия за подбор на най-важната информация; 
 Създаване на текстовия документ; 
 Обсъждане и редактиране на получения рекламен материал; 
 Оценяване на крайния продукт. 

 
Време 
Поставяне на заданието,оформяне на отделните групи, целенасочено търсене на 
информация, дискусия за подбор на най-важната  информация – 2 учебни часа; 
Създаване на текстовия документ,обсъждане и редактиране на получения рекламен 
материал, оценяване на крайния продукт – 4 учебни часа 
 
Източници 

Online: 
http://pilatess.hit.bg/ 
http://www.tialoto.bg/article.php?cat=23&id=2301 
http://pilates.h14.ru/ 
www.pilates.com 
http://www.interfax.by/?id=16_2_9_2 
http://www.bb-team.org/women/000697.php 
 
Печатни : 
Методът Пилатес - новата фитнес гимнастика, Брук Сайлър, ''Кибеа'' 
 
Помощ 
Помислете от какво се нуждаете, за да продължите. 
Погледнете възможни източници, които биха ви помогнали да се ориентирате. 
Поискайте помощ от останалите членове на екипа и само в случай, че и те не знаят, се 
обърнете за помощ към учителя. 
 
Продукти 
Рекламен печатен материал (диплянка) 
 
Оценка 
Оценката ще бъде формирана на базата на: 

 съдържанието и отсяването на намерената информация по темата; 
 изработването на диплянката (дизайн, структуриране на информацията); 
 уменията за работа в екип.  

 
Допълнителни материали  
Използвайте : 
работна тетрадка, материали от Internet; 
Учебник по информационни технологии за 9 и 10 клас, И. Иванов , С. Кънчева, „Нова 
звезда” – модули „Компютърна презентация” и „Интегриране ”. 
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Заглавие :  Героите  на  Disney 

 
Абстракт 
Задачата е предназначена за ученици от 5 или 6 клас. Целта на това задание е всяко едно 
от децата да покаже своите умения при работа с търсачки в Internet и сваляне на снимков 
материал от там. От децата се изисква да си изберат 4-ма любими герои от Walt Disney и 
да ги представят, чрез кратко описание (име; филм, в който са герои) и снимков материал 
в Word - документ. Времето, което имат за работа е 1 ден. 
 
ИД: 1631 
Статус: Final  
Страна: Bulgaria  
Език: Bulgarian  
Автор (и): Пенка Зафирова 
 

Адаптиран от: N/A  
Тема(и): Other  
Възраст (и): 12; 
Време: 1 Days; 
Дата: 01.7.2006 г. 16:56:12 

 
ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
Goofy , Mickey Mouse ,  Yu-Gi-Oh!, Bayblade , Barbie , Donald  Duck … 
Това е само малка част от “голямото семейство” от анимационни герои на Walt Disney! 
Запознайте се с тях! 
 
Задача 
Вие сте голям фен на анимационните филми на Disney. Ще подготвите брошура с кратка 
текстова информация за 5-има ваши много любими герои на Disney, подкрепена със 
снимков материал. После ще раздадете тези брошури на вашите съученици, за да се 
запознаят и те с вашите любими герои. 
Брошурата трябва да се изготви на Word и да се прати на вашият учител по e-mail. По-
късно, по време на час, ще я представите на своите съученици и ще ги запознаете с 
вашите любими герои. 
 
Цели 
Тази задача цели учениците да : 

 умеят да работят с Internet: 
 търсене на информация; 
 сваляне на снимков материал; 
 умеят да работят с Word; 
 умеят да представят работата си пред аудитория; 

 
Процес 
Учениците влизат в Internet, като могат да ползват и предложените от нас адреси. 
Избират си 5-има любими анимационни герои на Disney. Следва да изготвят документ на 
Word, който да съдържа: 

 кратко описание на героя (име и филм, в който е герой); 
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 снимков материал; 
След като бъде изготвен документът, всеки ученик трябва да го прати по e-mail на 
учителя си. 
По-късно по време на час ще представи това, което е подготвил, пред аудитория 
/съучениците/. Времето за работа е 1 ден. 
 
Време 
Времето, с което ще разполагат за подготвяне на Word – документа, е 1 ден. Всеки ученик 
има на разположение време, да представи изготвеното пред аудиторията. 
 
Източници 
Адреси, които може да посетите са: 
http://www.dechica.com/gcards/index.php?catSearch=12&limit=6 - български език 
http://bg.wikipedia.org - Категория : Анимационни герои /български език / 
http://www.smsfen.com/animations.php?catID=648 - български език 
http://disneyshorts.toonzone.net/characters/goofy.html - Този адрес е за тези от вас, които се 
справят с английския език. 
 
Помощ 
Съветвам ви да отделите повече време за търсене в мрежата. 
 
Продукти 
Крайният продукт трябва да се представи като Word - документ, който да се представи 
на учителя. 
 
Оценка 
Оценката се формира по следния начин: 

 80% за изготвянето на документа; 
 20% за представяне на материала пред аудитория; 
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Заглавие :  Айкидо  и  екшън-звездата  Стивън  Сегал  

 
Абстракт 
Заданието е на тема „Спорт”. Предназначено е за 14-15 годишни ученици. Базира се на 
Уеб-препращане. комуникацията се осъществява чрез ел. поща. Целите на заданието са 
разширяване на общата култура на учениците. 
 
ИД: 8 
Статус: Published  
Страна: Bulgaria  
Език: Bulgarian  
Автор (и): Габриела Пападопова 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и): Other; Foreign language(s); 
Възраст (и): 14; 15; 
Време: 2 Hours; 
Дата: 16.10.2006 г. 15:00:33 

ЗАДАНИЕ 
Въведение 
Много от вас са гледали и харесват филмите на Стивън Сегал. Но запитвали ли сте за 
бойното изкуство, с което той се занимава години наред? То се нарича Айкидо. Основните 
принципи в него са хармония и не насилие. 
 
Задача 
Посетете сайта http://suzi-340.tripod.com/id1.html - тук можете да намерите интересна и 
нова за вас информация за известния актьор. 
Открийте на този сайт: 

 Какво е Айкидо? Какви са основните принципи в него? 
 С какво Айкидо е по-различно от други бойни изкуства? 
 Гледайте и някои от клиповете, достъпни през сайта. 

За допълнителна информация можете да погледнете и тук: http://www.aikidofaq.com/ 
 
Цели 

 Разширяване на общата култура на учениците.  
 Справяне с текст на английски език. 
 Гледане на мултимедийни клипове. 

 
Процес 
Учениците работят в малки групи (2 – 3 ученика). 
Разглеждат се указаните сайтове и се отговаря кратко в писмена форма на поставените 
въпроси 
 
Време: 2 учебни часа 
Източници: Интернет 
 
Помощ: В случай на нужда може да ползвате компютърен речник или да потърсите 
съдействие от учителя. 
 
Продукти 
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В текстов файл напишете отговорите на въпроси 1. и 2. от задачата и добавете кратък текст, 
описващ впечатленията ви. 
Чрез електронна поща изпратете файла до преподавателя си. Подгответе се за дискусия. 
 
Оценка 
Оценката се поставя на база на верността на представената информация. Активността на 
участниците в дискусията също се влияе върху оценката.
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Заглавие: Имат ли място мобилните телефони в училище? 
 
Абстракт 
Заданието е насочено към проучване на възможните ползи от мобилните телефони в 
училище. То е предназначено за ученици на възраст 15-17 години и е базирано на Уеб-
сътрудничество. Очакваният продукт е доклад, базиран на мненията изказани в онлайн 
дискусия. Препоръчителното време за работа е 3 дни. 
 
ИД: 66 
Статус: Published  
Страна: Bulgaria  
Език: Bulgarian  
Автор (и): Нели Димитрова 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и): Other  
Възраст (и): 15; 16; 17 
Време: 3 Days 
Дата: 14.11.2006 г. 13:10:15 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
Знаете, че в училище е забранено използването на мобилни телефони по време на час. 
Вие и вашите съученици искате да убедите директора и училищното настоятелство, да 
отменят тази забрана. За целта във всеки клас ще бъде проведена онлайн дискусия, чийто 
резултати ще бъдат обобщени в доклад, чрез който трябва да се убеди училищното 
настоятелство за полезността на мобилните телефони за учебния процес . 
 
Задача 
Задачата Ви е да участвате активно в дискусията и да помогнете при изготвянето на 
доклад, който да послужи като аргументирано доказателство пред училищното 
настоятелство и директора на училището за отмяна на забраната за използването на 
мобилните телефони в час. 
 
Цели 
Учениците ще придобият умения за: 

 търсене на информация по зададена тема. 
 водене на аргументирана онлайн дискусия по дадена  тема. 
 обобщаване на информация и т доклад 

 
Процес 
Работите целият клас, като търсите в Интернет информация за мястото на мобилните 
телефони в учебния процес. 
Проучете сайтове на други училища, където този въпрос вече е дискутиран. 
В час проведете онлайн дискусия на тема "Мястото на мобилните телефони в учебния 
процес". Анализирате и обобщете информацията от дискусията. 
Заедно съставете доклад на тема "Мястото на мобилните телефони в учебния процес", 
който да представя резултатите от дискусията. 
 
Време: 3 дни 
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Източници 
http://construct.haifa.ac.il/~michalyr/celular%20report.pdf 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/3278625.stm 
http://m.fasfind.com/wwwtools/m/2717.cfm?x=0&rid=2717 
 
Помощ 
Обсъдете със съучениците си от какъв вид информация се нуждаете, за да продължите 
със задачата. 
Погледнете възможните източници, които биха ви помогнали да се ориентирате в темата. 
При затруднение, поискайте помощ от учителя. 
 
Продукти 
Доклад за мястото на мобилните телефони в учебния процес, базиран на резултатите от 
онлайн дискусия, проведена в клас. 
 
Оценка 
Оценката на доклада се базира на следните критерии: 

 идеите са представени ясно и систематично; 
 събраната информация е отлично анализирана и документирана. 
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Заглавие :  Най-големият  храм-паметник  на  Балканския  полуостров  -  
“Св .  Александър  Невски” 

 
Абстракт 
Заданието е свързано с обогатяване знанията на учениците от 8 до 12 клас за най-големият 
храм-паметник на Балканския полуостров – “Св. Александър Невски”. Може да се 
използва в часовете по история, български език и литература, маркетинг, реклама, 
туризъм, ИТ и др. Препоръчително е по заданието да се работи в група от 3 ученика. 
Времето за изпълнение е 90 минути, а очакваният продукт е рекламна брошура. 
 
ИД: 985 
Статус: Published 
Страна: Bulgaria 
Език: Bulgarian 
Автор (и): Зорница Коченджиева 
 

Адаптиран от: N/A  
Тема(и): Other; Language/mother 
tongue; History; Economics; 
Възраст (и): 14; 15; 16; 17; 18; 
Време: 90 Minutes 
Дата: 06.12.2006 г. 13:59:38 

 
ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
Патриаршеският катедрален храм-паметник “Св. Александър Невски” е една от най-
ценните и най-значителни културни забележителности на София. Построен е в чест на 
руския цар Александър II, наричан "Цар Освободител" от българите, защото армията му 
освобождава България от Турско робство през 1878 г. Запознати ли са хората с тези и още 
много други интересни факти, свързани с величествената катедрала в центъра на 
столицата ни? 
 
Задача 
Представете си, че работите в рекламна агенция и ви е възложена задачата да изготвите 
рекламна брошура за един от най-известните символи на София – храм-паметник “Св. 
Александър Невски”. В брошурата Вие трябва да представите по възможно най-подходящ 
начин този монумент, така че да бъдат заинтригувани хората, желаещи да го посетят. 
 
Цели 
Вие ще подобрите уменията си за: 

 търсене на информация от интернет по дадена тема; 
 анализиране, систематизиране и структуриране на информация по определена 

тема; 
 разработка на рекламна брошура. 

Процес 
 Работете в група от 3 ученика; 
 Намерете информация за храм-паметник “Св. Александър Невски”. 
 Разработете рекламна брошура като приложите поне 3 снимки; 
 Изпратете брошурата по електронната поща на учителя, като прикачен файл; 
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 Изпратете и списък с източниците, които сте използвали при разработката на 
брошурата. 

 
Време: 
Търсене и подбор на информация – 45 минути; 
Разработка на брошура – 45 минути; 
 
Източници 
Използвайте Интернет търсачки като: 
http://www.google.com 
http://www.yahoo.com 
http://www.altavista.com 
http://www.hit.bg 
http://www.dir.bg. 
Може да потърсите допълнителна информация и в библиотеката. 
 
Помощ 
Ако се затруднявате с намирането на информация, попитайте преподавателя за 
подходящи ключови думи. 
Ако се затруднявате с дизайна и структурирането на рекламната брошура, разгледайте 
различни рекламни брошури. 
 
Продукти 
Рекламна брошура на храм-паметника "Св. Александър Невски" и отделен текстов 
документ, който да съдържа списък на използваните източници. 
 
Оценка 
Учителят ще оцени Вашата брошура чрез посочените Критерии за оценка, които са 
приложени като допълнителен материал. 
 
Допълнителни материали 
Критерии за оценка - eval_criteria.doc 
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Заглавие :  Националните  празници  у  нас  -  повод  за  гордост  или  
отживелица  

 
Абстракт 
Заданието има за цел намирането на информация за това как посрещаме най- светлите 
национални празници в България . То е насочено към ученици от 10-ти клас. Предвидено 
е за групова работа , като времето за изпълнението му е една седмица. Крайния продукт 
трябва да представлява PowerPoint  презентация , изпратена по e-mail на учителя и 
представена пред класа. 
 
ИД: 1642 
Статус: Final  
Страна: Bulgaria  
Език: Bulgarian  
Автор (и): Хермина Гарабедова 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и): Other 
Възраст (и): 17 
Време: 7 Days 
Дата: 01.8.2006 г. 17:04:30 

ЗАДАНИЕ 
 
Въведение : 
В календара на официалните български празници се срещат датите - 3 март - Ден на 
освобождението, 24 май - Ден на славянската писменост и култура, 6 май - Гергьовден,....- 
историята ни е белязана с много подобни дати. Все дати и събития, които трябва да 
предизвикват у нас гордост. Но дали това е така в действителност?! Дали по-скоро не се 
радваме на почивните дни, без понякога дори да знаем точно какви ценности и 
национални постижения почитаме?! 
 
Задача 
Вие сте служите в министерството на образованието. Възложена ви е задача да направите 
проект, който би спомогнал за повдигането на националното самосъзнание и гордост на 
подрастващите. Трябва да намерите подходяща за тази цел информация, свързана с 
националните български празници. Информацията трябва да представите под формата 
на PowerPoint презентация. 
 
Цели: 
Целта на ЗАДАНИЕто е задълбочаване на знанията на подрастващите в тази област, 
подобряването на уменията им за убедително поднасяне на информация пред публика и 
за работа в екип. 
 
Процес: 
Формата на работа по текущото задание е групова - по двама, трима ученика в група; 
Всяка група разработва PowerPoint презентация на тема: "Националните празници у нас", 
като: 

 В презентацията трябва да се разглеждат минимум 3 празника; 
 Всеки от разгледаните празници трябва да е придружен от илюстрации, които да 

го характеризират; 
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 Задължително презентацията трябва да включва начален слайд със заглавието на 
темата и авторите и заключителен слайд с обобщаващи коментари; 

 Един празник може да е разположен на повече от един слайд; 
 

Време: 1 седмица 
 
Източници 
Използвайте Internet търсачки като: google.bg, yahoo.com и ключови думи като: 
национални празници, български празници, конкретни имена на празници и дати; 
 
Помощ 

 Разпределете равномерно задълженията си в групата; 
 Потърсете внимателно подходяща информация; 
 Отделете време в началото, за да структурирате своята презентация; 
 Упражнете предварително представянето на материала - не импровизирайте; 

 
Продукти : 
PowerPoint презентация, изпратена на учителя и представена пред класа; 
 
Оценка 
Половината от оценката ще се формира на базата на представената презентация - 
правилен подбор на текст и илюстрации, добро разположение на този материал върху 
самата презентация, подходящо подбрани цветове. 
Останалата част на оценката ще зависи от самото представяне - от умението за поднасяне 
на информация пред публика, от възможността да отстояваш мнението си, да защитаваш 
тезата си, да осъществяваш контакт с публиката. 
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Заглавие :  А  сега  накъде!  

 
Абстракт 
Тема :“А сега накъде“; Възрастова група: 17-18 години; Предметна област: 
Кандидатстудентска кампания; Форма на работа : индивидуална; Препоръчително време 
за изпълнение: 120 мин.; Очакван продукт: статия. 
 
ИД: 989 
Статус: Final  
Страна: Bulgaria  
Език: Bulgarian  
Автор (и): Иглика Бойчева 

Адаптиран от: N/A  
Тема(и): Other  
Възраст (и): 17; 18; 
Време: 120 Minutes; 
Дата: 18.10.2006 г. 12:39:50 

 
ЗАДАНИЕ 
 
Въведение 
На прага на живота, когато завършвате средното си образование вие се сблъсквате с 
важни за живота ви решения. Едно от тях, а може би дори най-важното, е къде да 
продължите вашето образувание. В България  всяка година „никнат“ нови и нови висши 
учебни заведения, но кое ли е най-доброто за вас? 
Къде ли ще получите най-добра подготовка за вашето усъвършенстване като 
професионалист в избраната от вас област. Помогнете на вас и на вашите съученици като 
си набавите подробна информация за висшите учебни заведения и предоставите тази 
информация и на вашите съученици. 
 
Задача 
Вие сте журналист в тийнейджърско списание, който пише статия на тема „А сега на 
къде?“, за да информира бъдещите студенти за най-добрите висши учебни заведения 
 
Цели 

 Учениците сами да достигнат до информация за най-добрите висши учебни 
заведения за тях 

 Да изградят умения за убедително и грамотно поднасяне на информация пред 
свой връстници 

 Учениците сами да подберат най-добрия за тях и тяхната професионална 
подготовка университет 

 
Процес 

 Започнете работа индивидуално 
 Разгледайте уебсайтове с информация за висши учебни заведения 
 Прочетете информацията за тях 
 Напишете описание на тези от тях, които смятате, че са най-добри и престижни 
 Обсъдете написаното от вас с редактора на списанието (вашия учител) 
 Подгответе крайната  версия на статията и я изпратете по e-mail на редактора 

(учителя) 
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Време 
Намиране на информация: 1 час 
Написване на статията: 1 час 
Обсъждане с редактора, редактиране и изпращане: 1 час и 30 мин 
 
Източници 
Използвайте търсачки като: http://google.bg 
Посетете уебсайтове на висши учебни заведения 
Не се ограничавайте с интернет, потърсете информация и от справочници на висши 
учебни заведения 
 
Помощ 
Ако имате възможност потърсете информация от хора, които преподават във висши 
учебни заведения 
 
Продукти 
Изпратете на редактора (учителя) електронно писмо с прикачен текстов файл, 
представляващ статия за тийнейджърско списание на тема „А сега на къде!“ 
 

Оценка 
Оценяването ще се извърши по следните критерии: 

 Точно и достоверност на информацията 
 Стилови и езикови качества на статията 
 Спазено време 
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Заглавие :  Одобрен  съм  за  явяване  на  интервю  за  работа? Как  ще  се  
справя . . . !?!  

Абстракт 
Целта на заданието е създаване на текстов документ и презентация, информиращи за 
това как младите хора да се справят успешно на интервю за кандидатстване за работа. 
Целевата група, за която е предназначено заданието са учениците от 10 – 12 клас (16 – 19 
годишни). Предметните области, с които е свързана реализацията на заданието са ИТ и 
час на класа. Учениците ще работят в групи по двама, като препоръчителното време за 
работа по заданието е 8 учебни часа, като част от тях са за самостоятелна работа извън 
учебно време. 
 
ИД: 1553 
Статус: Published  
Страна: Bulgaria  
Език: Bulgarian  
Автор (и): Мирослава Илиева 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и ): Other; Computer 
education/informatics; 
Възраст (и): 16; 17; 18; 19; 
Време: 360 Minutes; 
Дата: 14.11.2006 г. 14:29:28 

 
ЗАДАНИЕ 
Въведение 
Вие и вашите съученици, кандидатствате за постъпване на летен стаж. Одобрени сте и Ви 
предстои явяване на интервю с работодателя. Искате да се представите по възможно най-
добрия начин, за да Ви вземат на стаж. Затова решавате да потърсите информация в 
интернет, която да Ви помогне да се справите отлично с интервюто. 
 
Задача 
Задачата Ви е да подготвите подробен наръчник с правила, които биха Ви помогнали 
когато се явявате на интервю. Най-важните (според ) Вас правила оформете като 
компютърна презентация, която да представите пред класния ръководител, 
преподавателя по ИТ, училищния психолог и съучениците си. 
 
Цели 
Учениците ще: 

 подпомогнат професионалната си реализация и ще обогатят общата си култура; 
 ще усъвършенстват уменията си за целенасочено търсене на информация в 

Интернет; 
 ще усъвършенстват уменията си за анализиране и подбор на намерена 

информация; 
 ще усъвършенстват уменията си за създаване на текстов документ и в частност – 

наръчник с правила; 
 ще усъвършенстват уменията си за създаване на компютърна презентация; 
 ще усъвършенстват уменията си за представяне на информация пред публика; 
 ще усъвършенстват уменията си за работа в екип. 

Процес 
 Разделете се двойки. 
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 Потърсете информация по темата. 
 Дискутирайте по между си и подберете на най-важната  информация. 
 Създайте подробен наръчник с правила за явяване на интервю. 
 Създайте компютърна  презентация, чрез която да представите най-важните 

правила от наръчника. 
Време 
Оформяне на отделните групи и търсене на информация (самостоятелно за около 3 
учебни часа) 
Дискусия за подбор на най-важната  информация (около 1 учебен час) 
Създаване на наръчника – 2 учебни часа 
Създаване на презентацията – 2 учебни часа 
 
Източници 
Online: 
http://www.standartnews.com/archive/2005/09/16/supplement/s4559_6.htm - статия със 
съвети; 
http://www.newdaily.net/avto.html 
http://www.jobtiger.bg/stat_pages/Interview.php - съвети за успешно представяне на 
интервю; 
http://www.tialoto.bg/article.php?id=1994 - начини да победим притеснението преди 
явяване на интервю ; 
 
Печатни : 
“300 въпроса , 3000 отговора . Наръчник за явяване на интервю”, Олимпия Ведър, “Св . 
Климент Охридски”. 
 
Помощ 
Ако се затруднявате, разчленете задачата на по-прости подзадачи и си направете план за 
действие ; 
Ако се затруднявате с отсяването и подбора на най-важната  информация, помолете 
училищния психолог да Ви помогне; 
Ако се затруднявате със стиловото оформяне на наръчника, помолете за помощ 
преподавателя по български език и литература; 
Ако се затруднявате с изготвянето на текстовия документ и презентацията и 
представянето и, обърнете се за помощ към преподавателя по ИТ. 
Използвайте, учебник по Информационни технологии за 9 и 10 клас, И. Иванов, С. 
Кънчева , „Нова звезда ” – модули “Текстообработка ” и „Компютърна  презентация” 
Помислете за артистично представяне на презентацията, например разиграване на 
сценка. 
 
Продукти 
Текстов документ и компютърна презентация 
 
Оценка 
Общата оценка от проекта ще бъде формирана на базата на средноаритметичното на 
оценките на текстовия документ и презентацията. 
Оценката на текстовия документ ще бъде базирана на: 
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 съдържанието и отсяването на намерената информация по темата; 
 структуриране на информацията като наръчник (правилник); 
 оформление на документа – четимост, наблягане на най-важните моменти, 

визуално и стилистично оформление; 
 представянето на презентацията; 

Оценката на презентацията ще бъде базирана на: 
 подбора на най-важните правила и уменията за резюмиране на текст; 
 структурата на информацията; 
 дизайна на презентацията; 
 представяне на презентацията; 
 уменията за работа в екип. 
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Заглавие :  Митове  и  легенди  за  съзвездията  

 
Абстракт 
Заданието е предназначено за ученици от 12 клас. Темата е интересна и мотивираща. 
Изпълнението му развива умения за търсене, класифициране и оценяване на 
информация. Заданието предоставя  възможност за междупредметни връзки. 
 
ИД: 44 
Статус: Final  
Страна: Bulgaria 
Език: Bulgarian 
Автор (и): Станислава Каменова 
 

Адаптиран от: N/A 
Тема(и): Multidisciplinary projects or 
activities 
Възраст (и): 18; 19 
Време: 4 Hours 
Дата: 23.3.2006 г. 11:19:46

 

ЗАДАНИЕ 

 

Увод 

Знаете, че съзвездията носят имена на животни, предмети или герои от митове и 

легенди. Сигурно неведнъж сте се питали кой и защо ги е нарекъл точно така. 

 

Задача 

За урока по астрономия имате задача да потърсите и представите по подходящ начин 

любопитна информация за няколко (2-3) съзвездия (от къде носят името си, кои са 

характерните фигури, които образуват звездите в тях, как да ги открием върху 

нощното небе и т.н.). Направете презентация на избраните от вас съзвездия и я 

изпратете на учителя по e-mail. 

 

Цели 

Ще придобиете умения за търсене, класифициране и оценяване на информация по 

зададена тема. Ще приложите уменията си за изготвяне на презентация по дадена 

тема. Ще обогатите знанията си за съзвездията . 

 

Процес 

 Разгледайте web-сайтове с информация за съзвездията. 
 Изберете 2-3 съзвездия за вашата презентация. 
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 За всяко от избраните съзвездия осигурете: 
o карта (изображение); 
o кратко описание; 
o любопитна информация (митове и легенди, от къде носи името си) и 

любопитни факти; 
o инструкции къде, кога и как да открием съзвездието на небето; 
o и друга подходяща, според  Вас, информация . 

 Структурирайте по подходящ начин информацията. 
 

Време 

Намиране на информация – 1 час. 

Подбор и структуриране на информацията – 1 час. 

Създаване и изпращане на презентацията по e-mail – 2 часа . 

 

Източници 

Използвайте търсачки като google, altavista и т.н. 

Използвайте ключови думи като constellation (съзвездие), myth, legend и т.н. 

Не се ограничавайте само с Интернет, потърсете и в книги, като “Митове и легенди за 

съзвездията”. 

 

Помощ 

Потърсете помощ от учителя по ИКТ или ваш съученик, който е “на ти” с техниките за 

търсене на информация. 

 

Продукти 

Презентация на 2-3 съзвездия , съдържаща карта (изображение) за всяко от 

съзвездията кратко описание, любопитна информация и факти, инструкции как да го 

наблюдаваме и т.н. 

 

Оценяване 

Презентацията ще се оценява по следните критерии: логична структура, нагледност, 

точност на информацията , дизайн. 

Най-добрите презентации ще бъдат представени и оценени в часа по астрономия. 
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