
УМЕНИЯ И 
ДОБРОДЕТЕЛИ



УМЕНИЯ:                          ДОБРОДЕТЕЛИ:

- Четивна грамотност              - Търпение

- Дигитална грамотност         - Отговорност

- Финансова грамотност        - Увереност



Дигитална грамотност

Дигиталната грамотност, това е умението да ползваш 
дигитални технологии, устройства и социални мрежи, за 

да намираш, организираш, обработваш, оценяваш и 
комуникираш информация по подходящ начин. 

Дигитална грамотност е и умението да спазваш и 
прилагаш специфични правила за сигурност, както и 
норми, свързани с етичното и законно ползване на 

информация.



Какво е дигитално грамотен ученик?

Дигитално грамотният ученик трябва:

- Да може да ползва технологии, за да му/ѝ помагат за
работата.

- Да не е неуверен пред непозната технология.

- Свободно да общува в интернет пространството.

- Поставен в непозната ситуация да знае, че някъде има
отговор и да го търси.



Дейности за развитие на 
дигиталната грамотност

- Търсене и намиране на информация по ключова
дума в дигитална среда чрез компютърна и интернет
търсачки.
- Организиране и обработване на информация в
дигитална среда – създаване на файлове и папки,
пренареждане подредбата на файлове според
големина, вид, дата, азбучен ред.
- Творчество в дигитална среда – проектна дейност.
- Споделяне и общуване в дигитална среда – писане
на официален и неофициален e-mail.



Национален парк ,,Централен Балкан’’

Изготвил: Ванеса Петрова, IV „а“ клас



Дяволското 
гърло

Дяволското гърло – една 
подземна пещерна мистерия

Изготвил: Анна – Мария Борисова Стринска

СУ“ Отец Паисий „ - 4 „а“ клас



Пещера Магура 

Изготвил: Петър Стойнев 4а клас 



Пещерата Проходна
Изготвил : Деяна Желева 4 а клас 



Проект „Училищен вестник“



Проект „Училищен вестник“



Проект „Училищен вестник“



Училищен 
вестник 
„ Пробуждане“
Брой 1

30. 03.2021 година

Изготвил: Анна-Мария Стринска, IV “a” 

клас 



Ученически вестник на 4“а“ 
клас

Изготвил: Виктория Георгиева



Писане на официално съобщение –
E-mail



Писане на официално съобщение –
E-mail



Отговорност

Да бъдеш отговорен, означава
другите да могат да разчитат на
теб. Когато си отговорен не
нарушаваш обещанията си.

Отговорността е положителна
характеристика на хората, които
умеят да се ангажират и да
действат правилно.

Отговорност е да вършим
старателно своята част от
работата. Това означава да знаем,
че нещата зависят от нас.
Отговорността не е само към

самите нас, тя е и към целия
заобикалящ ни свят.



Отговорност към училището 



Отговорност към природата и 
домашните любимци



Какво ни трябва, за да бъдем отговорни?

Рецепта за отговорност1 чаша свобода на 
волята
2 канички съвест
2 лъжички лично 
благо
3 делвички грижа
4 чаши 
ангажираност
5 лъжици 
обществено благо
3 кани уважение
Х бездействие



Правила за безопасност в интернет


