


Формирани са два клуба в  прогимназиален етап за допълнителни 
ключови дигитални умения– самостоятелно.  
Нивата са  – основно, самостоятелно, свободно и  специализирано и се 
определят от попълнени от учениците анкетни карти.  Целта на проекта е 
повишаване на дигиталната компетентност на учениците в съответствие с 
Европейската референтна рамка.
Първото занятие е проведено на 01.12.2020 г. , а последното ще се 
проведе на 29.06.2021 г. общият брой часове е 70. Учениците, които 
посетят 75 % от занятията ще получат сертификат за ниво.
Обучението се провежда  до момента е дистанционно. 



Учениците да достигнат самостоятелно ниво, трябва да 
имат следните умения:
1. Да придобият знания за намиране на информация с 

помощта на различни търсачки;
2. Да придобият умения за споделене на 

информацията;
3. Да придобият умения за подреждане на 

информацията и създаване на копия; 
4. Да придобият умения за онлайн комуникация и 

умения да споделяне на файлове;
5. Да придобият умения зя използване на онлайн услуги; 
6. Да придобият знания за правилата за онлайн

комуникация и етикет;
7. Да придобият знания за по известни социални мрежи 

в България и в света; 
8. Да придобият умения за работа с шаблони на текстови

документи;



9. Да придобият умения за съзаване на съдържание с помощта на 
информационните технологии; 
10. Да придобият умения за създаване на рекламни материали; 
11. Да придобият знания и умения за съзванане на уеб страници;
12. Да придобият знания за обработка на видеоклипове; 
13. Да придобият умение за създаване на аудиосъдържание;
14. Да придобият умения за създаване на сложно цифрово
съдържание в различни формати;
15. Да придобият знания за програмите, които осигуряват
сигурност на устройствата;
16. Да придобият знания за правилата за безопасна комуникация
в интернет;
17. Да придобият знания за рисковета при използванена
информационните технологии;
18. Да придобият знания за фишинг мейл и разликата между него 
и спам;
19. Да придобият знания за настройките и възможности на често
изполвани програми;



За всяка тема има публикувани от учителите материали.







Емблеми на клуба за представяне в социалните мрежи



Аватари за представяне в социалната мрежа
























