
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕСУРСИ
НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

АНГЕЛИНА ИВАНОВА,
УЧИТЕЛ, СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ТРОЯН



Цифровизацията – реална и 
мнима

Компютърната грамотност –
градска легенда или съвременен мит…



Комисията Юнкер (2014–2019

 Заетост, растеж и 
инвестиции;

Цифров
единен пазар;
 Енергиен съюз.

Цифровизацията – политика и цел
https://publications.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/8084b7f3-6777-11e7-b2f2-01aa75ed71a1
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Не се предлага интернет в района, в които живеете

Опасения относно поверителността или …

Наличен е достъп до интернет на друго място

Други причини

Разходите за достъп са твърде високи

Оборудването е твърде скъпо

Няма нужда от интернет

Липса на умения за работа с интернет

ПРИЧИНИ, ПОРАДИ КОИТО ДОМАКИНСТВАТА НЯМАТ ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ (%)

Източник: НСИ
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Участие в професионални онлайн мрежи

Участие в онлайн консултации, анкети или гласувания

Продажби на стоки или услуги

Интернет банкиране

Търсене или кандидатстване за работа по интернет

Публикуване на мнения по обществени или политически въпроси …

Използване на услуги, свързани с пътувания или резервации за …

Споделяве (качване) на собствено създадено съдържание

Търсене на информация, свързана със здравето

Намиране на информация за стоки или услуги

Изпращане/получаване на е-поща

Четене на новини, вестници, списания онлайн

Участие в социални мрежи

Телефонни разговори или видеоразговори
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ЛИЦА, ИЗПОЛЗВАЩИ ИНТЕРНЕТ ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ

Източник: НСИ



Изводи

Печални

Неумение за използване на 
интернет Неадекватност в използването 

на интернет

Цифровизацията – луксозна играчка

Между градската легенда и 
непостижимата мечта



Градеж на дигитални умения чрез:
• Възприемане на виртуалното пространство като инструмент.

• Откриване на знание в мрежата.

• Прилагане на знанието.

• Осъзнаване на ползите.

• Автоматизиране на умението.

Използването на ресурсите, 
предоставени от ИБЕ –

етап, а не цел



Дигитализиране на обучението по 
Български език и литература

1. Използване на социалните мрежи.
2. Онлайн подготовка за контролно изпитване 

(бележкарството – за мирни цели!)
3. Включване на електронните ресурси в обучението по български език.



Създаване на групи във фейсбук



Обявки и пр. („постове“)



Мигът настъпва



Работа с таблети

Изпиши!!
Не цъкай, преди да видя какво написа!

Езикови ресурси
http://ibl.bas.bg/resursi/

Речник на българския език
http://ibl.bas.bg/rbe/

Синоними
http://ibl.bas.bg/infolex/synonyms.php

Тест
http://ibl.bas.bg/opoznay_balgarskiya_ezik/

Госпожо, ама ние май 
нищо не разбираме от интернет и таблети…

http://ibl.bas.bg/resursi/
http://ibl.bas.bg/rbe/
http://ibl.bas.bg/infolex/synonyms.php
http://ibl.bas.bg/opoznay_balgarskiya_ezik/


Задачи
Изпиши адресите на телефона / таблета

Вземи листчето вкъщи 
и там вкарай адресите на компа!

В час по литература

Заглавие на урока:
Етнически компоненти при формирането на 
българската народност.

Проверете:
1. Какво означава компонент.

2. Намерете синоними на думата…



Следва…



Изводи / резултати
1. Умението и потребността да се използват електронни ресурси се 

изграждат постепенно.
2. Не пригаждаме учебния процес към ученика, а показваме, че 

знанието и умението са резултат от дълъг процес на труд.



Благодаря 
за вниманието!
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