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Знания 

Демонстрирахте малко знания, които са 
слабо релевантни и по неясен начин. 
Приложихте правилно много малко 
понятия.  

Избрахте информация, която не беше 
съвсем релевантна, и от източници, 
които не бяха ясни. Не успяхте да 
приложите голяма част от нея към 
темата. 

Демонстрирахте част от придобитите 
знания, но не толкова ясно, колкото би 
било възможно, и приложихте правилно 
само някои понятия.  

Подбрахте информация, която на 
моменти е малко значима, от 
източници, които не са съвсем ясни, 
като приложихте само част от нея към 
темата/предмета. 

Демонстрирахте доста ясно повечето от 
придобитите знания и приложихте 
правилно много концепции.  

Подбрахте подходяща информация от 
някои надеждни източници и 
адаптирахте по-голямата част от нея към 
темата/предмета. 

 

Демонстрирахте всички придобити 
знания съвсем ясно и приложихте 
всички понятия систематично и 
правилно. 

Избрахте най-подходящата информация 
от различни надеждни източници и я 
адаптирахте към темата. 

Изследване и 
работа по 

задачи 

Използвахте твърде малко интернет и 
други източници; информацията, която 
предоставихте, почти не е свързана със 
задачите или въпросите в този уеб 
куест. 

Използвахте известно количество 
интернет и други източници; 
информацията, която предоставихте, е 
разнообразна и има известно 
отношение към задачите или въпросите 
в този уеб куест.  

Използвахте добър количество интернет 
и други източници; информацията, 
която предоставихте, беше адекватна и 
разнообразна, а отговорите ви бяха 
подходящи за поставените задачи и 
въпроси. 

Използвахте всички интернет и други 
източници, които ви бяха необходими, 
за да предоставите много точна и пълна 
информация, показвайки голямо 
разнообразие от гледни точки, което 
допринася за най-подходящите 
отговори на всички задачи и въпроси. 

Ангажираност и 
принос 

Демонстрирахте слаб интерес и 
ангажираност към изпълнението на 
поставените задачи, има съмнение, че 
наистина сте разбрали задачите и че сте 
се постарали да намерите повече и по-
проникновена информация. 

Демонстрирахте интерес към темата и 
ангажираност да изпълните поставените 
задачи. Разбрахте задачите и се 
опитахте да намерите допълнителна и 
задълбочена информация. Това 
наистина е добро начало, но можете да 
се подобрите. 

Демонстрирахте добър интерес към 
темата и ясен ангажимент да изпълните 
всички поставени задачи. Работихте 
добре по задачите и успяхте да 
намерите съществена информация. 
Усъвършенстването е трудно, но е 
възможно! 

Демонстрирахте силен интерес към 
темата и бяхте мотивирани да 
изпълните задачите по най-добрия 
възможен начин. Работата ви се 
доближаваше до съвършенството и 
представихте информацията възможно 
най-ясно. По-нататъшно подобрение е 
трудно да си представим! 

Работа в екип 

Проявихте слаба отговорност и почти 
никаква самостоятелност; имахте 
проблеми с работата с другите членове 
на групата и с уважението към гледните 
точки на другите. Взаимодействието ви 
с другите не беше ползотворно или 
продуктивно. 

Освен това не спазвахте крайните 
срокове, както беше договорено в 
групата. 

Проявихте отговорност и известна 
степен на самостоятелност; 
сътрудничихте си добре с членовете на 
групата и зачитахте гледните точки на 
другите. Взаимодействахте доста добре 
с другите, но резултатите можеха да 
бъдат по-добри. 

Опитахте се с известен успех да спазвате 
крайните срокове, договорени в 
групата. 

Ясно показахте отговорност и 
самостоятелност; сътрудничихте си 
много добре с членовете на групата и 
показахте ясно уважение към гледните 
точки на другите. Взаимодействахте 
много добре с другите и резултатите 
бяха според очакванията. 

Уважавахте сроковете на групата. 

Освен че бяхте самостоятелни, вие също 
така насърчавахте сътрудничеството 
между членовете на групата и 
обяснявахте гледните си точки, за да 
просвещавате другите. 
Взаимодействахте безпроблемно с 
всички останали, като резултатите 
надхвърлиха очакванията. 

Поехте инициативата да определите 
необходимите крайни срокове за цялата 
групова работа. 

Комуникация 

Комуникацията ви не е ефективна, 
изказванията и молбите ви към другите 
не се разбират и не ви пука особено. 

Начинът ви на изразяване не е 
подходящ за контекста, както в устна, 
така и в писмена форма. 

Комуникацията ви е ефективна до 
известна степен. Често обаче исканията 
ви към другите не са добре разбрани и 
бихте могли да опитате, като 
преформулирате изказванията си. 

Понякога начинът ви на изразяване не е 
подходящ за контекста. 

Комуникацията ви е доста ефективна. 
Исканията ви са добре разбрани и 
ефективно използвате отговорите на 
членовете на екипа. 

Вашият начин на изразяване се вписва 
добре в контекста и се възприема от 
членовете на екипа ви приятен и 
коректен. 

Комуникацията ви е изключително 
ефективна. Вашите забележки и искания 
винаги се разбират добре и затова 
отговорите на членовете на екипа се 
вписват идеално в контекста. 

Начинът ви на изразяване е напълно 
подходящ: членовете на екипа ви 
възприемат като приятна и коректна 
личност. Вие сте ценност за вашия екип! 

 


