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Приложение към Училищната програма „Образование за утрешния ден“ 

 

 

У Ч И Л И Щ Е Н   М Е Х А Н И З Ъ М  

н а   

за идентифициране на интересите и постиженията на учениците в областта на 

дигиталните компетентности и оценява степента на усвоените дигитални 

компетентности 

        Настоящият Училищен механизъм за идентифициране на  интересите и 

постиженията на учениците в областта на дигиталните компетентности и оценява 

степента на усвоените дигитални компетентности за учебната 2021/2022 г. е 

разработен във връзка с реализиране целите и задачите на Проект BG05M2OP001-

2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. 

Анализ на съществуващите пропуски на учениците в усвояването на учебното 

съдържание и потребностите им от допълнително обучение по учебни 

предмети: 

1. Анализ  на интересите и постиженията на учениците в областта на 

дигиталните компетентности. 

1.1. Училището идентифицира интересите и постиженията на учениците в 

областта на дигиталните компетентности и оценява степента на усвоените 

дигитални компетентности – базови и за напреднали чрез анкетна карта 

(Приложение 3), за да извърши разпределението на учениците в групи по 

ниво на усвоени компетентности, а именно: основно, самостоятелно, 

свободно и специализирано.  

Срок: 15.10.2021       Отг. Кл. ръководители и Анита Василева 

1.2. Създаване на група/и с основните й параметри – име на групата/групите, 

начална и крайна дата, ниво. 

http://www.eufunds.bg/


         
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

Срок: от 15.10.2021 г. до 20.10.2021 г. Отг.: ЗДУД 

1.3. Определяне на ръководител/и на групата/групите. 

Срок: до 20.10.2021 г. Отг.: Директор 

1.4. Ръководителят на групата въвежда Програмата на групата и чака 

одобрение от РУО и МОН. / На този етап преди получаване на одобрение 

от РУО и МОН, НЕ се събират декларации и анкетни карти от учениците и 

родителите/. Програмата за обучение изисква прилагането на иновативни 

методи на преподаване и усвояване на практически умения и стимулиране 

на развитието на творческия потенциал. Няма да бъдат одобрявани 

програми, които дублират съдържателните характеристики и програмата 

на учебните предмети. Графикът за провеждане на часовете на групата 

следва да е в периода 01.12.2021 г. – 14.09.2022 г. 

Срок: от 15.10.2021 г. до 28.10.2021 г. отг.: Ръководителите на групи 

1.5. Ръководителите на клубове по интереси, на които са одобрени 

Програмите, събират попълнените декларации от родителя/настойника, с 

които се заявяват желанията на учениците за участие в дейността, 

въвеждат учениците в електронната  платформа по проекта, както и 

обобщената справка от първата Анкетна карта – за сформиране на 

групата. Анкетните карти са два вида: 

А/ първата Анкетна карта – резултатите от нея служат за определяне на 

входящото ниво и сформиране на групите, 

Б/ втората Анкетна карта се попълва след приключване на обучението на 

групата и служи за определяне изходящото ниво и оценка на 

удовлетвореността на учениците. Попълва се СЛЕД приключване на 

обучението на групата. 

Срок: от 22.11.2021 г. до 29.11.2021 г. Отг.: Ръководителите на групи 

2. Критерии за избор на ръководители на извънкласни форми 

Учителите, извършващи обучението на учениците в клубовете по интереси за 

допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, 

следва да притежават диплома за завършено висше образование по специалности 
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от следните професионални направления „Природни науки, математика и 

информатика“, „Технически науки“, имащи право да преподават и/или преподаващи 

по учебни предмети „Информатика“, „Информационни науки“ и „Компютърно 

моделиране в III,  IV и V клас“. 
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