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Формирани са два клуба в  един начален и  един прогимназиален етап за 
допълнителни ключови дигитални умения – основно ниво.  
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 01.12.2021 г.    
Общият брой часове е 70. Учениците, които посетят 75 % от занятията ще 
получат сертификат за ниво.
Обучението се провежда  е присъствено или дистанционно. 



Съобразно европейските изисквания учениците за основно ниво трябва да 
притежават следните  дигитални компетенции:
1. Да могат да търсят информация онлайн, използвайки различни търсачки
2. Да изтеглят и запазват файлове и съдържание
3. Да могат да общуват, използвайки мобилен телефон, Voice Over IP (например 

Skype) електронна поща или чат
4. Да могат да споделят файлове и съдържание с помощта на прости 

инструменти 
5. Да знаят  и могат да използват цифрови технологии, за да взаимодействат с 

услуги (както правителства, банки, болници)   
6.  Да са наясно с наличието на социални мрежи и онлайн инструменти за 
сътрудничество 
7. Да са наясно , че при използване на дигитални инструменти, се прилагат 

определени  правила за комуникация (например при коментиране, споделяне 
на лична информация) 

8. Могат да създадат просто цифрово съдържание (например текст, таблици, 
изображения, аудио файлове) в поне един формат, използвайки дигитални 
инструменти    



9. Могат да редактират съдържание, създадено от други  
10. Могат да приложат и променя прости функции и настройки на софтуер и 
приложения, които използват (например: промяна на настройките по 
подразбиране) 
11. Могат да предприемат основни стъпки за защита на  устройствата (например 
използване на антивирусни програми и пароли)
12. Да са наясно, че  потребителско име и парола биха могли да бъдат откраднати 
13.  Да знаят, че не трябва да разкриват лична информация в онлайн 
пространството  
14.  Да знаят, че при използването на цифрови технологии, може да се отрази на 
здравето  и да  взимат основните мерки за пестене на енергия 
15. Да могат да намерят подкрепа и помощ при технически проблеми, 
възникнали или при използване на ново устройство, програма или приложение  
16. Да знаят как се решават някои рутинни проблеми (например затваряне на 
програма, повторно стартиране на компютъра, повторно 
инсталиране/актуализация на програмата, проверка на интернет връзка) 
17 . Да знаят, че дигиталните инструменти биха могли да ми помогнат при 
решаването на проблеми и да са т наясно, че те имат своите ограничения 



Клуб „В света на компютрите“ посещават 15 ученика от 4 клас. Проведени са 
68 часа.

Клуб „Информационни дейности“ посещават 13 ученика от 5 клас. Проведени са 50
часа.




































