
ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ”-ГР. ЗЛАТОГРАД, ОБЛ. СМОЛЯН

УЛ. „АХРИДА” №1, ПК 4980, ТЕЛ./ ФАКС:03071/2215, Е-MAIL:ОU_LEVSKI@MAIL.BG

Дискусия на педагогически семинар

„Добри практики  за развитие на ключовите компетентности 

на учениците по смисъла на чл.77 от ЗПУО  

чрез дигитални методи за обучение“ 



ОБУЧЕНИЕТО В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 
В ОУ” ВАСИЛ ЛЕВСКИ”-ГРАД ЗЛАТОГРАД

Обучението в електронна среда от разстояние в ОУ” Васил Левски” -град Златоград 

за учебната 2020/2021година се извършва посредством образователна платформа 

Google G Suit и Google сlassroom, избрана и гласувана с решение на ПС.

За осъществяване на своите дейности и комуникация между учители, ученици и 

родители, училището използва електронен дневник(shkolo.bg).

Платформата позволява използване на пространство за организиране , съхраняване 

и споделяне на файлове, възможности за онлайн създаване, редактиране и споделяне 

на WORD, EXCEL, POWER POINT документи, вариант за дистанционно обучение и 
изпитване.

Google G Suit и Google сlassroom осигуряват съвременна и модерна виртуална класна с

тая. Учителите могат да създават и оценяват онлайн тестове-

LIVEWORKSHEETS, SMARTEST, IZZI, КАН АКАДЕМИЯ, АКАДЕМИКО, УЧА СЕ, 

след което да дават обратна връзка и бележки на своите ученици. 



ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Дигиталната компетентност е увереното, критично и отговорно ползване на дигиталните 
технологии за учене, на работното място и за участие в обществото. Включва:

➢ информационна  грамотност и грамотност по отношение на данните;

➢ медийна грамотност;

➢ умения за създаване на съдържание;

➢ за безопасна работа в дигитална среда. 

Компетентностите се определят като динамична съвкупност от знания, умения, нагласи и 
отношения. Свързват се основно с поведението на личността – не сами по себе си знания или 
умения, а подходящи поведения, демонстрирани в конкретна ситуация.

Знанията са свързани с отговори на въпроси – какво, кога, къде, колко и т.н.

Уменията изискват прилагането на знанията на практика, а отношенията са нагласите към
знанието и те се отразяват в поведението на  учениците.



ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

➢Знанията са свързани с познаване възможностите на дигиталните технологии, ограниченията, 
рисковете и последиците от работа с тях.   

➢Уменията включват способност за достъп, оценяване и създаване на дигитално съдържание, 
управляване и защита на дигитална самоличност, както и ефективна работа със софтуер, 
устройства и роботи. 

➢Нагласите изискват критично, отговорно, но подкрепящо и непредубедено отношение към 
развитието на дигиталните технологии и дигиталното съдържание, както и етичен, безопасен и 
отговорен подход към  използването.



РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ  ПО БЕЛ 
ЧРЕЗ  ДИГИТАЛНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ - ДОБРИ ПРАКТИКИ  

В часовете  по БЕЛ учениците търсят, извличат, обработват и представят по зададени параметри 
информация от различни източници за решаване на комуникативни задачи. Създават в писмена 
форма:  електронно писмо;  резюме на научен текст; резюме на медиен текст; заявление; 
Съчинение, преразказ. 

Учениците подбират, извличат и обработват съобразно посочени критерии информация от 
различни източници и изпълняват  самостоятелно конкретна изследователска, комуникативна или 
творческа задача. 



ПРЕДСТАВЯНЕ И САМОПРЕДСТАВЯНЕ
/УРОК ПО БЕЛ  В V КЛАС ПРИ  ГОСПОЖА  ПАШОВА/

1. ПРЕДСТАВЯНЕ

А/ СЪЩНОСТ – Говорещият дава информация за някого пред другите участници в общуването.

Б/ ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО

- официално място изисква официални езикови средства;

- неофициално място в тесен кръг на семейство или приятели;

- представяне на известна личност

2. САМОПРЕДСТАВЯНЕ

А/ СЪЩНОСТ - говорещият дава информация за себе си пред другите участници в общуването

Б/ ОСОБЕНОСТИ НА САМОПРЕДСТАВЯНЕТО:

- Официално – на публично място изисква се официални езикови средства;

- Неофициално в тесен кръг на семейство и приятели

3. ПРАВИЛА, КОГАТО ПРЕДСТАВЯМЕ ИЛИ СЕ САМОПРЕДСТАВЯМЕ:

- да поздравиш;

- да говориш ясно и правилно;

- да следиш за силата на гласа си;

- да гледаш към публиката;

- да благодариш за вниманието



ОПРЕДЕЛЕНИЕТО КАТО ВТОРОСТЕПЕННА ЧАСТ 
НА ИЗРЕЧЕНИЕТО

/УРОК ПО БЕЛ В V КЛАС/

1. Същност – пояснява подлог, допълнение и обстоятелственото пояснение, които са изразени 
със съществително име

2. Въпроси – Какъв/ а/ о/ и? Чий/ я/ е/ и? Колко? и се подчертава с една вълнообразна черта

3. Видове:

а/ съгласувано определение – изразява се с прилагателни имена и се поставя пред 
определяемото – напр. зелени поля

б/ несъгласувано определение – изразява се със съществителни имена и се поставя след 
определяемото – напр. компот от малини

4. Членуване – определя се от това дали пояснява главната част подлога или някоя 
второстепенна част на изречението



ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО 
УРОК ПО БЕЛ  В V КЛАС

1. ГЛАВНИ ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО –сказуемо и подлог

• СКАЗУЕМО – въпрос: Какво прави? Подчертава се с две прави линии

• ПОДЛОГ – въпрос: Кой + сказуемото? Подчертава се с една права линия

2. ВТОРОСТЕПЕННИ ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО- допълнение, обстоятелствено пояснение, определение

• ДОПЪЛНЕНИЕ – въпроси: Кого + сказуемото? Какво + сказуемото? Или Предлог+ кого + сказуемото? Предлог+ какво + 
сказуемото?. 

• Подчертава се с две прави и една пресечена

• ОБСТОЯТЕЛСТВЕНО ПОЯСНЕНИЕ – въпроси: Кога?  Къде? Как? Защо? Колко? + сказуемо. Подчертава се с две прави и 
две пресечени

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ: въпроси: Какъв? Каква? Какво? Какви? И Чий? Чия? Чие? Чии?. Подчертава се с вълнообразна черта



РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ  ПО БЕЛ 
ЧРЕЗ  ДИГИТАЛНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В I – IV КЛАС 



РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ ДЕЦАТА СЪС СОП ЧРЕЗ  
ДИГИТАЛНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Дигитализацията в образованието  влияе положително върху възможностите за образование на деца със 
специални нужди. Докато преди деца със специални нужди страдаха от липса на мотивация и ниско 
самочувствие, изправени пред редица предизвикателства, днес технологиите им помагат да се чувстват не 
просто равни, а едно с всички деца. Технологиите дават възможност на ученици със специални потребности 
да се изявяват в клас, сред обществото, да развиват социални умения и да създават приятелства. 
Дигиталното образование е настояще и бъдеще за деца със зрителни увреждания, слухови увреждания, 
дислексия, поведенчески проблеми, аутизъм и други.

В процеса на дистанционно обучение използваме подкрепата на родителя чисто технологично –за ползване 
на дигитални технологии и устройства, спазване на график и осъществяване на обучението в електронна 
среда. За работа във виртуалните класни стаи  използваме различни идеи и предложения от образователни 
сайтове, брошури, информационни материали, статии и други подобни източници. Там има безплатни 
дейности и игри, свързани с емоциите, формите, цветовете, дома, свободното време, заобикалящото ги 
общество. Всички те дават възможност за приложение на усвоените умения, така важни днес- боравене с 
телефон, компютър, интернет.



РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ ДЕЦАТА СЪС СОП 
ЧРЕЗ  ДИГИТАЛНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ



РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
ЧРЕЗ  ДИГИТАЛНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ - ДОБРИ ПРАКТИКИ 

В часовете по английски език учениците използват системи за електронно обучение, аудио и 
мултимедийни средства и ресурси. Чрез тях развиват своите езикови умения и ангажират 
всички сетива в процеса на обучение. 



ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Работа с текст -откриване на различни части на речта. Морфологичен разбор

1. Прочетете текста. Извадете всички съществителни  в една редица, глаголите в колона, като им определите 
времето.

Усърдието на Том не трая дълго. Той започна да си спомня за игрите…Скоро всички свободни момчета  ще 
заподскачат край него./…/ и ще му се  подиграват, че работи. Дори  мисълта за тях го гореше като огън. Том извади 
съкровищата си  и ги заразглежда. Той се отказа да  подкупи с тях момчетата.    Из „Том Сойер“ , Марк Твен

2. Направете морфологичен разбор на личните местоимения от текста. Ако работите вярно, ще откриете 6 
местоимения.

3. Заместете името  МАРИЯ с подходящото лично местоимение, за да избегнете повторението.

Мария е най-добрата шахматистка в отбора. Мария /………./ често печели награди. На  Мария /……………/ винаги 
можем  да разчитаме. Поставяме  Мария/………/ на първо място не само в шаха , но и в приятелството.  



ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“
КЛУБ „ДИГИТАЛЕН СВЯТ“- 3  КЛАС

Следвайки целите на Проект „Образование за утрешния ден“,  учениците от клуб по интереси 
по ключови дигитални умения „Дигитален свят“- ІІІ клас при ОУ “Васил Левски”гр. Златоград 
с ръководител Събка Кильова- Кирчева изработиха съвместно с родителите си хранилка за 
птици. Работата по темата им показа на практика пътя на реализиране на дадена идея с акцент 
на търсенето и намирането на информация от Internet, която да съответства на зададена тема. 
Работейки в екипи, те се учеха да извеждат стратегии:

➢Как се използва търсачка?

➢Кои търсачки използваме? 

➢Как търсим с ключови думи?



ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“  КЛУБ „УЧА ДИГИТАЛНО“  В 1 КЛАС

На 28. 01. 2021 г. в група за занимания по интереси „Уча дигитално“ по проект BG05M2OP001-
2.011-0001 „Подкрепа за успех“ , финансиран по ОП ” Наука и образование за интелигентен 
растеж” 2014- 2020 г се проведе публична изява- състезание. Участниците в групата са ученици 
от 1. б клас с ръководител М. Мангарудова. Състезанието протече в четири кръга. 
Първокласниците показаха много добри учебни дигитални умения. Победителите бяха наградени 
с безжични компютърни мишки, а останалите участници- с флаш памет.



ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“- КЛУБ „УЧА ДИГИТАЛНО“ В 1 КЛАС



КЛУБ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ “УЧА АНГЛИЙСКИ ЛЕСНО И ИНТЕРЕСНО” 
ПО НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Преди да излязат в пролетна ваканция, членовете на клуб “ Уча английски лесно и 
интересно“ трябваше да посетят градската библиотека, тъй като такава беше темата на часа. Това 
се оказа невъзможно за изпълнение, поради епидемиологичната обстановка. Те обаче намериха 
алтернатива  в обща презентацията ‘’Най-красивите библиотеки в света”, чрез която  можете 
виртуално да се разходите  в библиотеките в цял свят. 

https://www.facebook.com/134398370044518/videos/2981751685433710


КЛУБ „УЧА АНГЛИЙСКИ ЛЕСНО И ИНТЕРЕСНО“ В 3 КЛАС



РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО  МАТЕМАТИКА
ЧРЕЗ  ДИГИТАЛНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ- ДОБРИ ПРАКТИКИ 

В часовете по математика учениците разчитат, интерпретират и оценяват информация, 
представена с графики, с таблици или с диаграми. В помощ на учителя и учениците  е  
графичният  таблет. 



РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ  ПО МАТЕМАТИКА
ЧРЕЗ  ДИГИТАЛНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В I – IV КЛАС 



РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

ЧРЕЗ  ДИГИТАЛНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ- ДОБРИ ПРАКТИКИ 

➢Учениците  използват целенасочено съвременни дигитални устройства.

➢ Описват основните принципи на действие на съвременните мобилни устройства. 

➢Създават и публикуват уебстраници и сайтове, като използват специализиран софтуер.

➢ Посочват основни нормативни документи, свързани със: защита на личните данни, електронен 
подпис, компютърни престъпления и авторско право (по отношение на компютърни програми 
и данни). 



КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ - 3 И 4 КЛАС

Часовете по компютърно моделиране в  3 и 4 клас се оказаха предизвикателство пред учениците и по време 
на ОЕСР, и в присъствените часове в училище. Това предизвикателство ги  мотивира  и те се справят с 
всички поставени задачи.   Помогна им  да усвоят много умения,  свързани с изграждане на дигиталната 
грамотност  чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и 
експериментиране с тях.

Четвъртокласниците  умеят  да  работят с информация и дигитални устройства, създават и споделят  
файлове, създават  на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия и синхронизиране на 
действия на героите чрез визуална среда за блоково програмиране. Реализирането на компютърните модели 
във визуалната среда се подготвя с познати нагледни материали и средства. Чрез темите, заложени в 
програмата, се цели и развиване на математически умения, логическо мислене и творчество. Учениците 
използват програмна среда, чрез която създават тестове, пъзели, игри и управляват роботизирани 
устройства. В хода на обучението те се запознават с ползите и вредите от използването на дигитални 
устройства за околната среда. 

Изгражда се отговорно отношение на потребителите на дигитални технологии и етично безопасно 
поведение в онлайн среда. Обучението е с практическа насоченост и включва активна работа с преподавател 
и разнообразни задания за домашна работа. Работата в онлайн среда и публикуването на проекти и друга 
информация  учи учениците на  отговорно отношение към споделените ресурси и от други потребители.



РОБОТИЗИРАНИ УСТРОЙСТВА  И СЪЗДАВАНЕ  НА АНИМИРАНИ ПРОЕКТИ 
В ЧАСОВЕТЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В 3 И 4 КЛАС



РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 
ЧРЕЗ  ДИГИТАЛНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ - ДОБРИ ПРАКТИКИ 

Учениците описват елементи от ежедневния живот на българите през различни епохи.

Илюстрират с примери връзките на България с Европа и света.

Коментират данни, представени чрез схеми, таблици и други източници на информация. 



РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
ЧРЕЗ  ДИГИТАЛНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ - ДОБРИ ПРАКТИКИ 

Чрез дигиталните методи на обучение в часовете по история и цивилизация учениците обясняват 
социални и икономически последици от открития в областта на науката, техниката и 
технологиите.

Извличат и интерпретират информация от писмени документи, карти, изображения, схеми, 
диаграми.

Създават писмен текст по зададен исторически проблем и/или върху исторически източници. 

Търсят, подбират и обработват информация с помощта на ИКТ по зададени показатели.



СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ В ЧАСОВЕТЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 



РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ  ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 
ЧРЕЗ  ДИГИТАЛНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ - ДОБРИ ПРАКТИКИ 

Чрез дигиталните методи на обучение в часовете по география и икономика,   учениците 
идентифицират и локализират географски и икономически обекти по карта. Интерпретират 
географска и икономическа информация от различни източници. Генерират географска и 
икономическа информация и я  представятв различни форми.



РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО  ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 
ЧРЕЗ  ДИГИТАЛНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ - ДОБРИ ПРАКТИКИ 

С помощта на опростени модели и схеми, учениците описват движението на планетите и 
спътниците под действие на гравитационни сили и явления, свързани с движенията на Земята и 
Луната (фази на Луната, затъмнения). 



РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ  ДИГИТАЛНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ - ДОБРИ ПРАКТИКИ 

В часовете по биология и здравно образование, дигиталните методи подпомагат учениците при  
разчитане и изработване на  схеми, таблици, графики, диаграми.



ПРОЕКТИ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ



РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
ЧРЕЗ  ДИГИТАЛНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ - ДОБРИ ПРАКТИКИ 

В часовете по физика и астрономия, учениците извършват лабораторни експерименти, 
обработват получените данни и ги представят таблично и графично, включително и чрез ИКТ.

Използват прости физични и математични модели, алгоритми за решаване на задачи и 
проблеми, могат да  извличат информация от различни източници  със средствата на ИКТ. 



РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ  ДИГИТАЛНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ - ДОБРИ ПРАКТИКИ 

Дигиталният  подход в часовете по химия и опазване на околната среда помага на  учениците да 
представят по различни начини строежа на атомите на елементите от първите три периода на 
Периодичната система (таблица).

Анализират информация за вещества и процеси, представена чрез текстове, таблици, графики, 
схеми, диаграми и медийни продукти.



УРОК ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  В VII КЛАС



РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО  МУЗИКА
ЧРЕЗ  ДИГИТАЛНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ - ДОБРИ ПРАКТИКИ 

В часовете по музика, учениците откриват сами основни начини за събиране, съхранение, 
обработка и разпространение на информация за музика и аудиоинформация.

Осмислят значението на информационните технологии като фактор за обогатяване на 
съвременната  музика.

Използват компютърни програми за създаване, обработка, съхранение и възпроизвеждане на 
аудио- информация.

Коментират спецификата на създаване, функциониране и възприемане на музика в 
информационното общество.  



УРОК ПО МУЗИКА В 5- 7 КЛАС



РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЧРЕЗ  ДИГИТАЛНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ - ДОБРИ ПРАКТИКИ 

В часовете по изобразително изкуство, учениците използват дигитални технологии за 
проектиране и представяне на творчески идеи. 



РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО ТЕХНОЛОГИИ И 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЧРЕЗ  ДИГИТАЛНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ - ДОБРИ ПРАКТИКИ 

Подбират целесъобразни информационни и комуникационни технологии за откриване и 
решаване на проблеми. 



РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
ЧРЕЗ  ДИГИТАЛНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ - ДОБРИ ПРАКТИКИ 

Чрез дигиталните методи в часовете по гражданско образование, учениците се запознават  с 
процедурите на взаимодействие с институциите на местно, регионално и национално ниво.

Различават компетентностите на централната и местната власт, оценяват ролята и значението на 
местната власт за обществения живот.

Анализират и привеждат примери за икономическите условия в България, Европейския съюз и 
света, като аргументират тенденции за устойчивото развитие.

Проектират бъдещето си в контекста на икономическите отношения на Република България, 
Европейския съюз и света.

Правят информиран избор за личностната си реализация.



ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ
14 ФЕВРУАРИ- ДЕН НА ЛЮБОВТА И  ДОБРОТО

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА- БОРБА С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ 



ИЗВОДИ 

1. Обучението в електронна среда, наложено от пандемичната обстановка, доказа 
професионализма на учителите, които придобиха нови дигитални умения и допринесоха за 
качествен учебен процес.

2. Публичността и прозрачността  на образователния процес в дигитална среда издигнаха на по-
високо ниво отношението на обществото към учителската професия.

3. Използването  на електронни ресурси  повиши мотивацията на  учители и ученици за 
постигане на по- добри резултати  в учебната работа.



ОБУЧЕНИЕ В ОЕСР И ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

➢Класирани на  национални олимпиади: по БЕЛ и Английски език;

➢Първи места на областен кръг на олимпиади по: География и икономика; Химия и опазване на 
околната среда; Биология и здравно образование, Астрономия, отлични резултати по БЕЛ  и  по 
История и цивилизации, “ Знам и мога“.

➢Достойно представяне  на национални състезания: „ Стъпала на знанието“, „Любословие, 
класиран ученик на национален кръг на  “Spelling Bee“.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

1. Използване на технологиите за повишаване на дигиталните умения на учениците и постигане 
на по- добри резултати в образователния процес.

2. Дигиталните умения да се развиват чрез конкретни творчески проекти и проучвателни задачи.

3. Плануване на обучение по МО за създаване и използване на дигитално съдържание.

4. Тематични родителски срещи за ефективна комуникация с родителите и формиране на 
минимални дигитални умения, свързани с образователния процес. 

5. Популяризиране на иновативни практики в областта на дигиталната компетентност. 



ИЗГОТВИЛИ:

Благодарим на госпожа Пашова за оказаното съдействие!

Десислава Йорданова- логопед 

Елка Демерджиева- старши начален учител

Роска Д. Пелтекова- старши начален учител

Роска В. Пелтекова- старши учител по БЕЛ в 5- 7 клас

и педагогическите специалисти в ОУ „Васил Левски“- гр. Златоград

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 



« В ТАЗИ ЕЛЕКТРОННА ЕПОХА ВИЖДАМЕ, ЧЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ 
СЕ ПРЕВЕЖДАМЕ ПОД ФОРМАТА НА ИНФОРМАЦИЯ, 

ДВИЖЕЙКИ СЕ КЪМ ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЗНАНИЕТО »


