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1. Въведение в обучителната методология на уеб куестовете 

1.1 Анализ на стратегията на подхода sCOOL-IT относно уеб куест  

 

Дефиниция на  „Уеб Куест“ 

Съгласно дефиницията на концепцията на Бърни Додж (създател на Уебкуест или WQ), е „дейност, 

ориентирана към проучване, при която част или цялата информация, с която учащите взаимодействат, 

идва от ресурси в Интернет“ (B. Dodge, WebQuest страница на Университета на Сан Диего). Съгласно 

този подход уеб задачите имат за цел правилното и ефективно използване на способностите на 

обучаемите, за да се създаде фокус върху това как да се използва информацията, а не просто върху 

нейното търсене. Уеб куестовете поддържат мисленето на обучаемите на нивата на анализа, синтеза 

и оценяването.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уеб куестът се различава доста  от другите уеб 

базирани изживявания, като основната идея, 

която го отличава, е, че уеб задачата е 

изградена около реален и ефективен начин 

за ангажиране на учениците в задачи, 

насочени към развиване на лично и реално 

мислене по въпросната тема. 

Това не е просто изследване на данни; това е 

по-скоро дейност, свързана с изпълняването на 

задача с подходяща и подбрана информация. 

Начинът на мислене трябва да бъде креативен 

или критичен и трябва да включва решаване на 

проблеми, самооценка, анализ на информация 

и способност за синтезиране. Различните 

задачи са повече от обикновени отговори на 

въпроси или повторение на това, което е 

налично в Интернет. Това е списък от задачи, 

които са насочени към възпроизвеждане 

(доколкото е възможно) на умалена версия на 

това, което възрастните изпълняват на работа. 

След първоначалното ѝ разработване от Бърни 

Додж през 1995 г., стратегията относно 

Уебкуест беше приложена от няколко 

образователни курса по целия свят. Уеб 

куестовете са привлекателни, защото 

предоставят насоки и предложения за ученици 

и учители за образователно използване на 

мрежата. 

Настоящото ръководство за обучение има за 

цел да предостави на училищните 

преподаватели иновативни ИКТ обучителни 

материали, базирани на предизвикателства с 

цел обогатяване на педагогическите им 

подходи. 

В настоящото ръководство преподавателите 

ще намерят пълен наръчник за това как да 

използват рамката на Уебкуест в своите 

класове, със списък от предложени уеб задачи, 

обхващащи различни теми и области на 

средните училища в Европа. Темите ще бъдат 

Кажи ми и ще забравя, покажи ми и ще запомня, 

включи ме и ще разбера 

Бенджамин Франклин 
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представени с практически указания как да се 

използват и в кои класове, по отношение на 

държавите, участващи в проекта. 

 

Структура на Уеб куеста   

Всеки Уебкуест се състои от пет раздела:  

Въведение 

Това е началната част на уеб задачата, когато преподавателят представя темата. Той предоставя 

въпроси и проблеми, свързани с урока и с интересите на обучаемия и в същото време ангажиращи и 

предизвикателни. 

Въведението помага да се предостави валидна и стимулираща представа за това, което учениците ще 

научат, преминавайки през изживяването на Уеб куест. Няма специфични правила за въведението; 

независимо от това, преподавателят трябва да бъде наясно относно: 

 Възможностите на Уеб куест, т.е. цели и правила 

 Връзката между темата на уеб куеста и останалата част от учебната програма (в свързания 

предмет) 

 Образователният и учебен подход, който трябва да бъде възприет (критичен и любопитен) 

Преподавателят трябва да гарантира, че знанията ще бъдат оценени като значими и ценни. Това 

трябва да бъде въз основа на предишните знания на обучаемия и да го подготви за урока. 

Въведението винаги е първият елемент от уебкуеста, който обучаемите ще видят. То трябва да 

привлече интереса им от самото начало. За тази цел преподавателят може да използва факти или 

цифри, с които обучаемите може да не са запознати („Знаете ли, че...?“); задавайте им риторични 

въпроси или ги предизвиквайте („Ако искате да научите повече за..., тогава наистина трябва да 

предприемете това търсене!“). 

 

 

   заключение  оценка  
процес и 

ресурси 
 задача  въведение 



sCOOL-IT  
Иновативен обучителен ИКТ подход за преобразяване на училищното 
образование и обучение  
Реф. № на проекта 2019-1-BG01-KA201-062543 

 

 

 

 
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата  публикация 
не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки 
само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка 
употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея. 

 

- 7 - 

 

Задача1 

Втората фаза на уебкуеста е задачата. Тя описва крайния продукт на дейността. 

През тази фаза преподавателят предлага ясно описание на съдържанието на дейностите, в които 

учениците ще участват по време на предложената уеб задача. Важно е задачата да включва проблеми, 

които предизвикват учащите се и насърчават тяхната креативност и оригиналност. Също така е от 

решаващо значение те да бъдат насърчавани да използват умения за решаване на проблеми. 

Инструментите за създаване на задача могат да бъдат различни и зависят от уменията на 

преподавателите. Като цяло задачите могат да включват PowerPoint презентации, писмени, устни 

доклади, убедителни есета, новинарски статии, уеб сайтове и др. 

ЗАДАЧАТА се счита за най-важния елемент от Dodge, така че трябва да се уверите, че звучи закачливо 

и ангажиращо, но в същото време изпълнимо. Ако задачата изглежда твърде неизпълнима или 

плашеща, това може да обезсърчи обучаемите да преминат през Уебкуеста. Тя трябва да изисква 

синтез на множество източници на информация и/или заемане на позиция и/или надхвърляне на 

предоставените данни и създаване на обобщение или творчески продукт. Този раздел може да 

включва връзки към подходящи и предварително предложени ресурси и предложения, адресирани за 

организиране на информацията. 

 

Процес и ресурси  

Процесът може да се състои от стратегии и методи, които да бъдат използвани от обучаемите за 

изпълнение на задачата и да представлява стъпка по стъпка, описание на това, как учениците ще 

изпълнят задачата. В настоящия раздел между учениците могат да бъдат разпределени различни 

роли. Това би създало различни гледни точки и/или разделена отговорност при изпълнение на 

задачата. Преподавателите могат да предоставят насоки за това, тъй като учениците трябва да 

организират информацията, която са събрали. 

В настоящия раздел, преподавателите също така следва да кажат на обучаемите как трябва да 

работят: в кооперативни групи или самостоятелно. 

В зависимост от уменията и знанията, които уеб задачата цели да предаде, процесът може да включва 

различни дейности като проучване в мрежата, работа в екип, ролеви игри, подготовка на презентации 

с използването на различни дигитални инструменти, представяне пред публика. Освен това, ако искате 

да подобрите техните меки умения като работа в екип, презентационни умения или други - освен да 

подобрите знанията на обучаемите по определени теми - можете да включите ролеви игри или 

подготовка на презентации и след това представяне пред публика. Въз основа на пропуските в 

обучението, които се стремите да преодолеете - можете да бъдете гъвкави при проектирането на 

Процеса. 

Ресурсите включват онлайн източници, които обучаемите могат да използват за събиране и подбор на 

информация, за да създадат завършен краен продукт, както се изисква в уеб задачата. Тези ресурси 

трябва да бъдат избрани предварително от преподавателя. На учениците също трябва да бъде 

позволено да намират и избират автономно информацията, която са в състояние да съберат с 

необходимата нагласа за критично мислене. 

                                                      

1 Further reading for teachers: http://webquest.org/sdsu/taskonomy.html 

http://webquest.org/sdsu/taskonomy.html
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Обикновено най-често срещаните стратегии за Уеб куест предполагат включване на ресурсите в 

процеса, но преподавателите биха могли да ги включат в алтернативен раздел на WebQuest. 

Когато приключите с процеса, добре е да проверите първоначалния си списък с ресурси – може да има 

някои ресурси, които вече не са подходящи, или може да се наложи да добавите нови въз основа на 

етапите в процеса. 

 

Оценка  

Последният етап е оценяване. Важно е учениците да разберат как ще бъдат оценявани: по отношение 

на самооценката това означава, че трябва да се запознаят с методите за самооценка; те трябва да 

знаят, че уеб задачата не е извънкласна дейност, а методология, която да им помогне да учат по-добре 

и по креативен начин. 

 

Заключение 

Този раздел обобщава процеса на Уеб куест под формата на поговорка или закачливо обяснение; 

насърчава обучаемите да размишляват върху процеса и резултатите от дейността. 

Във всеки Уеб куест, създаден по проекта sCOOL-it, преподавателят ще намери всички указания и 

предложения, които са полезни за предоставяне на подходяща оценка. Остава обаче място за 

методологиите и стратегиите за оценка на преподавателите, които ще експериментират sCOOL-IT WQs 

 

Целеви групи на обучителната програма 

Програмата за обучение е насочена към две основни категории бенефициенти: 

1. Преподаватели и Директори от гимназиалния курс от училищното образование 

Преподавателите в училищата трябва да бъдат информирани и обучени как да използват уеб 

куестовете в тяхната ежедневна дейност. Те ще използват подхода на проекта sCOOL-IT, за да 

добият знания по отношение на тази новаторска методология, базирана на предизвикателства. 

Това ще помогне за обогатяване на техния педагогически подход: насърчаване на по-доброто 

представяне на учениците по общообразователни предмети, както и развитието на 

трансверсални компетентности и дигитални умения в съответствие с предизвикателствата на 

21-ви век. 

 

Директорите могат да използват тази програма за обучение, за да популяризират 

методологията на WebQuest като общ инструмент в своите училища, да я приемат за употреба 

извън изолираните случаи, както и да гарантират, че този подход достига до всички 

преподаватели. 

  

2. Ученици от гимназиалния курс на училищното образование: 

Програмата за обучение по проекта sCOOL-IT е насочена също така и към учениците, за да 

повиши тяхното ниво на ангажираност и интерес към общообразователните училищни 

предмети, използвайки нов и креативен инструмент. Програмата за обучение по проекта 

sCOOL-IT има за цел да помогне на преподавателите и педагозите ефективно да отключат този 

потенциал и да ангажират съвременните ученици в активен учебен процес, който създава по-
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задълбочено разбиране на училищни предмети като природни науки и математика. Освен това 

насърчава развитието на трансверсални компетенции и цифрови умения. 

1.2 Обучителна методология WebQuest  

Уеб куестът е иновативна стратегия за преподаване, въз основа на проучвания, която обикновено е 

проектирана като уеб страница. Част или цялата информация, с която учащите взаимодействат, идва 

от интернет базирани ресурси. Методологията е фокусирана върху изследването, компилирането и 

повторната обработка на информация с намерението да включи учениците в познавателен процес. Уеб 

задачите представляват няколко насочващи и структурирани дейности, в които задачите за изпълнение 

са добре дефинирани. Моделът Уеб куест се основава на съвместно обучение и конструктивизъм: той 

предизвиква учениците с проблеми, които изискват творческо и критично мислене. 

Уебкуестовете карат учениците да изследват проблеми и да намерят свои собствени отговори – те 

трябва да направят нещо повече от това просто да запомнят информация. Те трябва да обработят 

информацията по смислени начини и да достигат до морални и етични решения, ръководени от факти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методология  

Моделът WebQuest се основава на конструктивистката теория на обучение, според която обучаемите 

са активната част в учебния процес, което означава, че те не са просто пасивен получател на 

информация, която се предоставя от обучаващия, но те са тези, които конструират знания чрез техния 

опит със света около тях. Въз основа на това, те изграждат свои собствени представи и включват нова 

информация към съществуващите им знания. Основните принципи на конструктивистката теория на 

обучението са: 

 Обучаемите изграждат нови знания, като комбинират предишните си знания с новите или 

модифицирани знания, които ще изградят от новите учебни преживявания. 

 Личното обучение се основава на собственото разбиране и тълкуване на света. В резултат на 

това една и съща дейност на преподаване или информация може да доведе до различна форма 

на разбиране и нови знания за всеки обучаем въз основа на техните предишни знания и опит. 

 Ученето е по-скоро активно, отколкото пасивно, което означава, че знанията се изграждат чрез 

активно ангажиране на обучаемите със света, например реално решаване на проблеми, 

експерименти, преживявания и т.н., а не само обработка на предоставената информация. 

Уеб куестовете могат да бъдат свързани с теориите за скелето и обучението чрез проучване. Скелето 

(скелетното образование) е метод, който позволява на учениците да научат повече, като работят с 

„Чувам и забравям. Виждам и запомням. Правя и 

разбирам.” 

Конфуций 
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преподавател или по-напреднал ученик, за да постигнат своите учебни цели. Основната идея зад този 

метод е, че учениците учат по-ефективно, когато си сътрудничат с други, които имат по-широк или 

различен набор от знания и умения от самия ученик. Сътрудничеството с връстници позволява на 

ученика да види различни гледни точки и да може да разшири своя обхват на обучение, както и да 

научи повече, отколкото би могъл да научи сам. Уеб куестовете обикновено се провеждат в групи, те 

включват работа в екип и процес на обучение от връстници. Това представлява ефективен процес на 

скелетно обучение. 

Обучението чрез проучване изисква подход на преподаване, насочен към обучаемия, в който ученикът 

играе основна роля, като задава въпроси и изследва материала. Преподавателят има насочваща роля: 

вместо да предоставя материали или да дефинира правилните отговори, учителят насърчава 

обучаемите да водят групови дискусии, да правят проучвания, да мислят критично и да формират свои 

собствени отговори и мнения относно изследваните въпроси. Преподавателите водят обучаемите през 

процес на научно изследване, където те трябва да следват конкретни стъпки, за да достигнат до 

валидни заключения. 

 

Роля на преподавателя 

Фактът, че това е дейност, ориентирана към обучаемия, означава, че обучаемият има активна, важна 

роля в учебния процес. Това не означава, че ролята на обучителите е второстепенна, точно обратното: 

преподавателят е този, който изгражда мостове между случайното и предвиденото обучение и прави 

преподаването и ученето ефективно. Той/тя отговаря за обогатяването на курса с предизвикателни, 

интригуващи и мотивиращи уеб куестове. При проектирането на Уебкуеста, преподавателят трябва да 

избере увлекателни и практични материали, които да подпомогнат изпълнението на задачата. Освен 

това, преподавателите са отговорни за предоставянето на учениците на ресурсите, необходими за 

създаването на крайния продукт. 

Преподавателят също така организира кооперативната среда и ще делегира различните цели, които 

да бъдат постигнати от всеки ученик. Той/тя играе важна роля в разпределянето на различни роли на 

членовете на екипа и в насочването им как да изпълняват задачите си. Важно е преподавателят ясно 

да обясни на учениците какво се очаква и как точно ще бъдат оценени. 

Преподавателят също така организира среда на сътрудничество и делегира различните цели, които да 

бъдат постигнати от всеки ученик. Той/тя играе важна роля в разпределянето на различни роли на 

членовете на екипа и в насочването им как да изпълняват задачите си. Важно е учителят ясно да 

обясни на учениците какво се очаква и как точно ще бъдат оценени. 

При използване на обучителните стратегии на WebQuest, преподавателите не трябва да казват на 

обучаемите какво „трябва“ да направят - всичко, което трябва да знаят, вече е заявено в процеса на 

уеб задачата, учениците просто трябва да го намерят. Ролята на преподавателя е да дава насоки и да 

улеснява процеса на тяхното търсене на знания. 

Преподавателите не трябва да изразяват директни мнения, да критикуват или обсъждат по отношение 

на грешно или правилно. Обучаемите трябва да се чувстват свободни да изразят своето разбиране и 

възприятия, получени при изпълнението на уеб задачата, без да се притесняват дали то ще бъде 

квалифицирано като „правилно“ или „грешно“. 

Роля на ученика 

Уеб куестовете се основават на съдействие и сътрудничество, което повишава чувството за 

отговорност на учениците към груповото и индивидуалното обучение. Всеки член на групата е 

индивидуално отговорен за своята роля за постигане на целта и споделянето на знанията, които е 

придобил. Уеб куестът е ефективен, когато принуждава учениците да зависят един от друг. Това дава 

възможност на учениците да използват интернет ресурсите ефективно и креативно: тези, които са 
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предварително избрани от преподавателя и тези, които намират сами. Тази дидактическа стратегия 

изисква от учениците да търсят информация, да размишляват по-късно и да вземат решения въз 

основа на тази информация. Ефективният Уебкуест позволява на учениците да използват умения за 

работа в екип и дава приоритет на трансформацията на информацията. 

Също така, уеб задачите благоприятстват компетентността „да се уча да уча“. Първоначално 

шаблонът, проектиран от Додж, установява следните основни стъпки за 

проектиране на ефективен Уебкуест: 

 

 

Основни характеристики 

Има пет основни характеристики при проектиране на Уеб куест:  

 Намиране на страхотни сайтове: намерете 

сайтове, които са подходящи за възрастта на 

обучаемия и  

специфични начини на учене. Уеб сайтовете 

трябва да бъдат четливи и интересни за вашите 

ученици, актуални и точни и да идват от 

източници, които вашите ученици обикновено не 

биха срещали в училище. 

 Организирайте ресурсите на вашия обучаем: 

създайте отделни отговорности, като карате 

обучаемите да четат различни уеб страници 

или като ги карате да четат едни и същи уеб 

страници от различни гледни точки 

 Предизвикайте вашите обучаеми да мислят: 

предоставяне на предизвикателна основа, 

върху която учениците биха изградили знания, 

които иначе биха изглеждали статични и 

инертни. 

Използвайте средата: педагогическата структура на Уеб куеста не се ограничава до използване 

на мрежата 

 

 

 Представяне пред класа на темата на Уеб куестовете 

 Разпределение на натоварването и организация на групите и 

ролите 

 Описание на задачата и изследователските процедури за 

обучаемите 

 Предоставяне на информацията и ресурсите, необходими за 

постигане на крайната цел 

 Решение, дискусия и заключение 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

О 

Намерете страхотни сайтове 

Организирайте ресурсите на 

вашия обучаем 

Предизвикайте вашите 

обучаеми да мислят 

Използвайте средата 

Изградете скеле за високи 

очаквания 

Ф
 О

 К
 У

 С
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 Изградете скеле за високи очаквания:  

ефективният Уеб куест изисква от учениците да изпълняват задачи, които те обикновено не 

биха направили. 

Предимства на Уеб куестовете за преподавателите  

 Приспособяват разнообразните учебни нужди на обучаемите 

 Гарантират, че всички ученици са на сайтовете, на които трябва да бъдат. 

 Структурата е подобна и лесна за разбиране 

 Създават синхронно умения за техническа и информационна грамотност на преподавателите 

 Уеб страниците и уеб куестовете подобряват компютърната грамотност на преподавателите 

 

Предимства на Уеб куестовете за учениците  

Уеб куестът представлява изключително ефективна стратегия, която е от полза за учениците, защото: 

 Насърчават мотивацията и автентичността на учениците 

 Развиват мисловните умения чрез трансформиране на информацията 

 Насърчават кооперативното обучение и работата в екип 

 Предизвиква занимателна дейност, която е приятна за учениците 

 Подобрява компютърните и технологични компетенции 

 Стимулира въображението, креативността и инициативността 

 Помага на учениците да прилагат, синтезират, анализират и оценяват това, което учат 

 Насърчава любопитството, тъй като Уеб куеста може да включва интердисциплинарни теми, 

което позволява преминаване към други отдели и тематични области. 

Задачи Уеб куест  

Додж е идентифицирал няколко задачи, които могат да се използват за Уеб куест 

1. Задача за преразказ: При този тип задача от учениците се изисква да усвоят информация и 

след това да демонстрират какво са разбрали, като изготвят документ, презентация или 

резюме. Преподавателят трябва да вземе предвид степента на трансформация на 

информацията, която се изисква от учениците. 

2. Задача за съставяне: учениците трябва да съберат информация от конкретни източници и да я 

компилират в уникален формат. Когато проектирате този тип дейност, важно е да запомните, 

че учениците трябва да бъдат насърчавани да използват умения като организация, подбор и 

представяне на информация. 

3. Мистериозна задача: в тази задача учениците са поставени в средата на мистерия, която 

изисква синтез от различни източници, за да се представи пъзел, който не може да бъде решен 

просто чрез намиране на отговора на конкретна уеб страница. 

4. Журналистическа задача: Преподавателят иска от учениците да направят журналистическо 

описание на събитие с някакъв образователен интерес. Учениците трябва да съберат фактите 

и да ги организират по тип (интервю, новина, репортаж и т.н.). Според Додж журналистическата 

задача е полезна за идентифициране на пристрастност в медиите. Всеки човек има свои 

собствени филтри, които влияят върху начина, по който вижда нещата и определят какво 

привлича вниманието му. 

5. Задача по проектиране: учащите трябва да разработят план за действие и да постигнат 

определена цел, като същевременно прилагат специфични разпоредби, като бюджет, правни 

норми, критерии за проектиране и др. 

6. Задача за креативен продукт: в тази задача учениците трябва да създадат арт проект в даден 

формат като картина, театрална пиеса, плакат, песен, игра и т.н. Оценяването трябва да се 
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основава на креативността и колко добре учениците са спазили художествения стил 

ограничения, предложени от учителя. 

7. Задача за изграждане на консенсус: това е задача, която изисква координиране, разглеждане 

и, ако е възможно, приспособяване на различни гледни точки около спорен факт. Тя насърчава 

учениците да разглеждат различни гледни точки чрез проучване на голямо разнообразие от 

източници. Задачата за изграждане на консенсус води до отчет, който отразява постигнатия 

консенсус. Този документ трябва да е насочен към определена аудитория. 

8. Задача за убеждаване: Учениците трябва да защитят гледна точка пред публика, която трябва 

да е враждебна към темата, която ще защитава. В тази задача учащите разработват стратегии 

и документи за идеи и методи за предаване на мнения. 

9. Задача за самопознание: тази задача изисква от учениците да разрешават въпроси за себе си. 

Тези задачи не са съвсем кратки. Те могат да се основават на дългосрочни цели, етични и 

морални съображения, самоусъвършенстване, оценка на изкуството, лични вкусове в 

литературата и т.н. 

10. Аналитична задача: учениците трябва да обърнат внимание на няколко проблема, да 

идентифицират приликите и разликите и да разберат значението и на двете. Тази задача кара 

ученика да разбере причинно-следствените връзки. Преподавателят може да поиска от 

учениците да направят задълбочени сравнения между явления, модели, теории, автори и др. 

11. Задача за преценка: учениците са помолени да упражняват критична преценка и да определят 

някакъв вид оценка. Тя трябва да представя информация, която да бъде оценена и да кара 

учениците да вземат информирани решения. 

12. Научна задача: тази задача изисква сравнение на данни, получени от различни уебсайтове и 

учениците трябва да решат кои да подкрепят, като опишат техните резултати и последици в 

научна реформа. 

 

Разработване на Уеб куест 

Разработването на ефективен Уеб куест изисква няколко задачи: 

1. Определяне на темата: Преподавателите могат да идентифицират пропуски в учебния 

материал или части, които могат да бъдат преподавани по по-интерактивен начин. Освен това, 

преподавателите биха могли да решат някои „горещи теми“ от ежедневието, например 

проблеми на вашата местна общност, глобални проблеми, някои предстоящи събития или 

важни събития, които сте чули по новините. Всички тези източници могат да послужат като 

основа за интересен Уеб куест, ако бъдат осигурени правилните задачи и ресурси. 

2. Задаване на учебни цели и резултати: според идентифицираните пропуски в обучението, 

определете какво бихте искали учениците да придобият по отношение на знания, умения и 

нагласи след завършване на вашия Уеб куест. Обобщете резултатите от обучението в таблица, 

така че да ги имате предвид, когато проектирате задачата и процеса на Уебкуест. 

3. Опис на ресурсите: търсене в мрежата на подходящи ресурси, които ще гарантират постигането 

на целите. Преподавателите трябва да вземат под внимание само автентични и надеждни 

уебсайтове/платформи. Уеб ресурсите трябва да позволяват на учениците да размишляват, а 

не само да предоставят статични факти. Препоръчително е да изберете богати на медии 

уебсайтове, които ще осигурят по-високо ниво на ангажираност на обучаемите. 

4. Проектиране на Уеб куест: следвайки гореспоменатата структура, преподавателите могат да 

създадат документ във формат Word, платформа или лист на Excel, за да представят Уеб 

куеста на обучаемите, като използват запомнящи се и разбираеми фрази за целевите 

обучаеми. 

5. Тестване на уеб куеста : тествайте уеб куестът с малка група обучаеми, за да проверите дали 

процесът, който сте разработили, служи на учебните цели, дали обучаемите могат да се 
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ориентират в Уеб куеста (напр. дали е написан на подходящ език, дали привлича техния 

интерес, дали ги води към мислене от по-висок порядък, дали ресурсите са подходящи за 

тяхната възраст и т.н.). 
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2. Уеб куестове реализирани по проекта sCOOL-IT: Учебни резултати 

и компетенции  

2.1. Специфични компетенции и учебни резултати  

Най-общо казано, всички създадени Уеб куестове са свързани с конкретна изучавана тема или тема, 

предоставяйки на учениците специфични компетенции, свързани с всяка от избраните теми. Но си 

струва да се спомене, че всички уеб куестове наблягат на мисленето от по-висок порядък (като анализ, 

креативност или критика), а не просто на получаване на информация. 

Поради тази причина в тази глава ние демонстрираме специфичните умения, свързани с темата, но 

също и трансверсалните учебни резултати, които са резултат от използването на sCOOL-IT WebQuest 

в класните стаи 

Всички уеб куестове са достъпни на следния уебсайт: www.scool-it.eu 

 

Математика и логика 

Всеки Уеб куест има за цел да предаде знания 

по конкретна тема, свързана с учебната 

програма по математика в различните страни. 

Следователно, за да могат ефективно да 

насочват обучаемите през всеки един от тях, е 

силно препоръчително преподавателите да 

правят препратки към таблицата в глава 3.2 от 

настоящото ръководство, където матрицата 

показва нивото на приложимост на всеки Уеб 

куест към различните национални учебни 

програми. 

Преподавателите трябва да проверят всички 

предоставени ресурси, но също така да 

направят свое собствено проучване по темата. 

Освен това той/тя трябва да симулира 

задачите, поискани от ученика, и да адаптира 

както процеса, така и ресурсите, за да 

отговарят на капацитета на конкретния клас. 

Всеки от Уеб куестовете има специфични 

учебни резултати, свързани с обхваната тема, 

но всички уеб куестове имат и други учебни 

резултати, свързани с трансверсални умения и 

компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scool-it.eu/
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  Специфични компетенции (свързани с темата на всеки уеб куест от категория „Математика и 

логика“) 

Уеб куест Специфични компетенции 

Уравнения от първа 
степен 

 Решение на проблеми чрез уравненията от първа степен 
 Разбиране и решаване на проблеми в ежедневието си въз основа 

на уравнения от първа степен 
 Демонстриране на знания за системи от линейни уравнения 
 Управление и решаване на функции от числена, графична, 

вербална и аналитична гледна точка 
 

Математиката помага 
на добрите съседи 

 Решаване на проблеми чрез квадратни уравнения 
 Демонстриране на знания за абсолютна стойност, радикални и 

степенни функции 
 Извършване на алгебрични операции върху квадратни уравнения 
 Разбиране как математиката и уравненията от 2-ра степен могат да 

бъдат приложени към ежедневни задачи и процедури 

Квадратни функции 

 Използване на дискриминанта, за идентифициране на видовете 
решения за квадратични функции 

 Намиране на максималната или минималната стойност на 
квадратична функция 

 Решаване на уравнения, които са квадратни по форма 
 Разбиране как математическите и квадратичните функции могат да 

бъдат приложени към ежедневни задачи и процедури 
 

Рационални 
неравенства - 
неравенства от втора 
степен 

 Решаване на задачи с рационални неравенства. 
 Решаване на системи от линейни уравнения с две променливи 
 Решаване на системи от линейни и нелинейни неравенства 
 Разбиране, прилагане и решаване на алгоритми 
 Разберете как математиката и неравенствата от втора степен 

могат да бъдат приложени към ежедневни задачи и процедури 
 

Тригонометрични 
функции на остър 
ъгъл 

 Модел с помощта на тригонометрични функции 
 Решаване на тригонометрични уравнения 
 Разбиране как да се използват тригонометричните идентичности и 

функции в реалния живот 

Теоремата на Питагор 
и нейното приложение 
в реалния живот 

 Маркиране на триъгълници за тригонометрия чрез теоремата на 
Питагор 

 Решаване на задачи чрез прилагане на теоремата на Питагор 
 Разбиране на практическото използване на теоремата в ситуации 

от реалния живот и приложението на теоремата към ежедневни 
задачи и рутинни процедури 
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Резултати от обучението, предоставени от всеки един от Уеб куестовете от категория 

„Математика и логика“  

УЧЕБНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ/ПОВЕДЕНИЕ 

Работа в екип 

Той/тя познава работата в екип: роли, 
функции 
 
Той/Тя познава структурата и 
динамиката на организацията на 
работата в екип 
 
Той/тя определя ролята и позицията на 
всеки човек в групата и как те си 
взаимодействат 
 

Той/тя може да работи в екип 
 
Той/тя разпознава и уважава 
различните роли 
 
Той/тя разпознава организационния 
контекст на работата 
 
Той/тя разбира разликата между 
работа сам и работа заедно 
 
Той/тя допринася по положителен 
начин за групата 
 
Той/тя се приспособява към действията 
и поведението на другите 

Работа с и 
разбиране на 
файлове, 
диаграми и 
форми за запис 

Той/тя познава основните инструменти 
и средства за комуникация и как да ги 
използва за конкретни цели  

 
Той/тя насърчава готовността и 
откритостта да се научат как да 
използват файлове, диаграми и форми 
за запис 
 

Използване на 
общи ИТ 
инструменти 

Той/тя знае основите на 
информационните технологии 

Той/тя може да извършва основни 
компютърни операции 
 
Той/тя може да използва специфични 
инструменти на основно ниво 

Уважаване на 
гледната точка 
на другите хора 

Той/тя познава основните елементи на 
взаимоотношенията 
 
Той/тя разглежда различни гледни 
точки 

Откритост към различни гледни точки  
 

Решаване на 
проблеми 

Той/тя знае как да идентифицира и 
дефинира проблем 
 
Той/тя знае как да търси информация 
 
Той/тя знае как да анализира 
наличната информация 
 
Той/тя знае как да раздели проблема 
на ключовите му компоненти 
 
Той/тя може да формулира 
алтернативни решения 
 
Той/тя знае как едно решение може да 
допринесе за желания ефект 

Готовност за ангажиране в проблемни 
ситуации, в които решението не е 
очевидно 
 
Желание за справяне с проблемни 
ситуации, опити за тяхното 
разрешаване 
 
Развитие на аналитични умения, за да 
могат да бъдат оценявани информация 
или ситуации, да се разделят на 
техните ключови компоненти, да се 
обмислят различни начини за подход и 
тяхното разрешаване им, както и 
взимане на решение за това кой е най-
подходящият подход 
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Умения за 
водене на 
преговори  

 

 

Той/тя изразява собствената си 
позиция по ясен и подходящ начин 
 
Той/тя може да задава въпроси 
 
Той/тя умее да слуша активно 
 
Той/тя е в състояние да убеди 
контрагента, като предостави 
аргументи 

Съзнанието му е отворено към 
предложените от неговите съученици 
варианти 
  
Комуникиране на идеи по подходящ 
начин 
 
Упоритост в постигането на 
споразумение 
 
Умерено ниво на „състезателен дух“ 

Събиране и 
обработване на 
информация  

Той/тя знае как да събира информация 
от различни източници, включително 
нови медии 
 
Той/тя знае как да сравнява, 
категоризира и анализира информация, 
като идентифицира адекватни 
стратегии и подходи; изследване, 
организиране на информация, 
способност за интерпретиране, 
сравняване, проверка и критична 
обработка на информация 

Критичен подход към информацията 

Критично 
мислене 

Той/тя знае как да намери и предложи 
подходящи решения за определена 
ситуация 
 
Той/тя може да управлява приоритетите 
и промените и да адаптира собствените 
си планове, поведение, стратегии или 
подходи 
 
Той/тя знае как да анализира критично 
предприетите действия и използваните 
стратегии по отношение на приноса им 
към конкретна цел 
 
Той/тя може да промени собствените си 
действия, ако те не водят до желания 
резултат 
 

Мислене „извън кутията“  
 
Критичен подход 
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Физика 

  Специфични компетенции (свързани с темата на всеки уеб куест от категория Физика) 

Уеб куест Специфични компетенции 

Какви сили прилагате? 
 

 Прилагане на знанията, свързани с различните видове сили 
 Разбиране на седемте вида сили и кога се прилагат 
 Използване на силите за решаване на ежедневни проблеми 
 Прилагане на втория закон за движението на Нютон, за определяне 

теглото на нещо 

Как работи LED 
фенерчето? 
 

 Откриване как работи фенерчето, идентифициране на  елементите 
на електрическата верига, нейната функция и условията за 
пренос на електрическа енергия във верига 

 Използване на последователно свързани светодиоди, което 
позволява да се изследва как енергийните приемници могат да 
бъдат свързани (серийно или паралелно) 

 Планиране и сглобяване на прости електрически вериги, като се 
схематизират. Свързване на електрическите токове в различни 
точки и електрическите напрежения в прости вериги и оценка на 
свързването на приемници последователно и паралелно 

История на атома 

 Разбиране историята на атома 
 Разбиране на градивните елементи на всичко, което ни заобикаля и 

как знанията за тях са се развили с течение на времето 
 Откриване какво има под повърхността и разбиране законите на 

Вселената 

Ядрена енергия и 
ядрени мощности 

 Разбиране на ядрената енергия и атомните електроцентрали 
 Откриване на ядреното делене и неговия механизъм, който 

доставя енергия и произвежда радиоактивност 
 Анализиране защо някои вещества са радиоактивни и какво 

означава това 
 Интерпретиране на информацията относно ядрените отпадъци 

 

Дълбините на 
вселената  

 Откриване на мистериозните и завладяващи обекти във Вселената 
 Изследване на планети, звезди, пулсари, мъглявини, квазари 
 Откриване на галактиката 
 Разбиране какво представлява Черната дупка 

Мерки и теглилки  

 Разбиране и решаване на проблеми, свързани с измервателните 
системи на мерните единици 

 Оценяване на историческата еволюция на мерките и теглилките 
 Определяне и обяснение на факта че мярката е различна в някои 

държави 
 Обяснение на системите за измерване 
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Резултати от обучението, предоставени от всеки един от Уеб куестовете от категория Физика  

УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ ЗНАНИЯ УМЕНИЯ/ПОВЕДЕНИЕ 

Работа в екип 

Участникът може да функционира 
в екип. 
 
Участникът може да 
взаимодейства адекватно в екипа. 
 
Участникът разпознава йерархията 
в екипа. 

Участникът е компетентен в работата 
в екип 
 
Участникът притежава комуникативни 
умения. 
 
Участникът притежава  
организационни умения.  

Използване на 
обичайни ИТ 
инструменти 

Участникът може да използва 
правилния подход за постигане 
на необходимите резултати. 

Участникът е компетентен в 
дигиталните медии. 

Уважение към  
гледната точка на 
другите хора 

Участникът е способен да 
обсъжда гледна точка. 
 
Участникът може да приеме 
мнението на други участници. 

Участникът е компетентен в 
междуличностните отношения и 
комуникацията. 
 
Участникът е компетентен в системно 
базирано обучение. 

Решаване на 
проблеми 

Участникът е способен да 
предвиди проблем и да го 
дефинира. 
 
Участникът може да търси 
конкретна информация. 
 
Участникът е способен да 
анализира наличната 
информация 
 
Участникът е в състояние сам да 
разреши липсата на информация. 
 
Участникът е адекватен при 
предоставянето на необходимата 
информация.  

Участникът е компетентен по 
отношение на практическото обучение 
 
Участникът е компетентен в 
процедурите. 
 
Участникът е компетентен в системно 
базирано обучение. 
 
Участникът е компетентен в 
проучванията. 
 
Участникът е компетентен в областта 
на системно базираната информатика 

Умения за водене на 
преговори  

 

 

Участникът е в състояние да 
сподели тяхното значение. 
 
Участникът е адекватен при 
разработването на практики. 
 
Участникът има опит в 
отбелязването на това, което се 
изисква. 
 
Участникът е способен да убеди 
екипа в изискванията, 
необходими за успех.  

Участникът е компетентен в 
общуването. 
 
Участникът е компетентен относно 
системно базирана комуникация. 
 
Участникът е компетентен по 
отношение на организационните 
аспекти. 
 
Участникът е компетентен в 
практическата комуникация.  

 

Събиране и 
обработване на 
информация  

Участникът може да събира 
информация от различни медии. 
 

Участникът е компетентен в 
колективното обучение 
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Участникът е в състояние да 
обработи необходимата 
информация 

Участникът е компетентен в системно 
базирано съхранение на информация. 

Критично мислене 

Участникът е гъвкав в начина си 
на работа. 
 
Участникът може да адаптира 
своите 
  стратегии или подходи. 
 
Участникът е в състояние да се 
адаптира към това, което се 
изисква. 
 
При необходимост участникът 
може да промени курса си на 
действие, за да постигне желания 
резултат.  

Участникът е компетентен да 
представи алтернативно решение. 
 
Участникът е компетентен в работата 
в екип. 
 
Участникът притежава умения за 
адаптиране. 
 
Участникът е компетентен за 
постигане на целта. 

 

Биология 

Специфични компетенции (свързани с темата на всеки уеб куест от категория Биология) 

Уеб куест Специфични компетенции 

- „Защо мускулите 
болят, когато бягате 
прекалено бързо?“ 

 Устройство и функциониране на кръвоносната система при човека; 
 Устройство и функциониране на дихателната система при човека. 
 Клетъчен метаболизъм и производство на енергия. 
 Разграничаване на външното дишане от вътрешното дишане и 

описание на морфологичните промени, настъпили по време 
 белодробна вентилация. 
 Сравнение на алвеоларната хематоза с тъканната хематоза и 

разпознайте нейното значение за тялото 

 
-„Екосистема на Марс“ 

 Свързване на биологичното разнообразие с интервенции 
 антропен, който може да попречи на динамиката на 
 екосистеми (биотични/абиотични взаимодействия). 
 Систематизиране на знанията за биологичната йерархия 
 и структура на екосистемата. 

 
-„Гените и цветът на 
очите“ 

 Интерпретиране на информацията за структурите на клетките,   
    носещи генетичен материал. 
  Обяснение на връзката между наследствените фактори,   

 генетичната информация и как сексуалното размножаване   
 обуславя вътрешновидовото разнообразие. 

 Използване на таблицата на Мендел. 
 

 
-„Опознайте човешкото 
тяло“  

 Характеризиране на човешкия организъм като отворена система, 
идентифицирайки неговите нива на биологична организация, 
анатомични направления и кухини. 
 Свързване на органите на храносмилателната система и 

прикрепените към тях жлези. 
 Свързване на съставните части на сърдечно-съдовата система. 
 Идентифициране на морфологията и анатомията на сърцето на 

бозайник, обяснявайки основните му съставни части и техните 
функции. 
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 Определяне на основните съставни части на дихателната система 
на бозайниците и нейните функции. 
 Определяне на съставните части и функциите на централната и 

периферната нервна система. 
 Характеризиране на скелетната система и идентифициране на  

основните кости 

-"Covid 19, епидемии и 
пандемии“ 

 Разграничаване на здравето от качеството на живот, според 
Световната здравна организация. 
 Характеризиране на основните заболявания, причинени от 

действието на по-чести патогени. 

 

Резултати от обучението, предоставени от всеки един от Уеб куестовете от категория Биология: 

УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ ЗНАНИЯ УМЕНИЯ/ПОВЕДЕНИЕ 
 Проучване и 
систематизиране на 
информация, интегриране на 
предишни знания, за 
изграждане на нови знания. 

 
 Изследване на текущи или 
исторически събития, които 
документират естеството на 
научното познание. 

 
 Интерпретиране на  
експериментални 
изследвания с контролни 
устройства и контролирани, 
зависими и независими 
променливи. 

 
 Извършвайте дейности на 
открито в класната стая, 
свързани с други практически 
дейности. 

 
 Формулиране и  
съобщаване на  критични 
мнения, научно обосновани и 
свързани с науката, 
технологиите, обществото и 
околната среда (CTSA). 

 
 Формулиране на знания от 
различни дисциплини, за 
задълбочаване на темите от 
областта на биологията и 
геологията. 

 

 Работа в екип: роли и 
функции. 

 Безопасно използване на 
интернет. 

 Използвайте различни уеб 
инструменти при 
изграждането и 
представянето на творбите. 

 Информация и комуникация 

 Разсъждение и разрешаване 
на проблеми 

   Критично и творческо 
мислене 

 Взаимоотношения 

 Междуличностно и личностно 
развитие и автономия 

 Благосъстояние, здраве и 
околна среда 

 Естетична чувствителност и 
артистичност 

 Научни, технически и 
технологични знания 

 Осъзнаване и владеене на 

тялото 

 Строгост, артикулация и 
последователно използване на 
знанията; 

 Подбор, организиране и 
систематизиране на подходяща 
информация, със 
самостоятелно четене и 
изучаване; 

 Анализ на факти, теории, 
ситуации, идентифициращи 
елементи или данни; 

 Запомняне, разбиране, 
консолидиране и мобилизиране 
на вътрешно- и 
интердисциплинарни знания. 

 Формулиране на хипотези и 
прогнози в лицето на явление 
или събитие; 

 Проектиране на ситуации, в 
които може да се приложи 
определено знание; 

   Представяне на алтернативи 
на традиционния начин за 
справяне с проблемна 
ситуация; 

 Устойчив дизайн на собствени 
гледни точки, с оглед на 
различни перспективи; 

 Творческо изразяване на 
обучението (напр. изображения, 
текст, графичен организатор, 
шаблони) 
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География 

Специфични компетенции (свързани с темата на всеки уеб куест от категория География) 

Уеб куест Специфични компетенции 

Мисия за 
Международния 
географски съюз (IGU)  

 
 Изследователска компетентност 
 Дигитална компетентност. 
 Организационна компетентност. 
 Презентационна компетентност 
 Учене, базирано на практика 
 Обучение на базата на системи  

 

И победителят е?  
 

 Презентационна компетентност 
 Изследователска компетентност 
 Дигитална компетентност 
 Организационна компетентност 
 Учене, базирано на практика 

Часови зони, лятно 
часово време и 
плоскоземци. 
 

 Изследователска компетентност  
 Дигитална компетентност 
 Организационни компетенции 

Изменението на 
климата и 
мегаледниците. 
 

 Презентационна компетентност 
 Изследователска компетентност 
 Дигитална компетентност 
 Организационна компетентност 
 Учене, базирано на практика 

Обезлесяване  

 Изследователска компетентност  
 Дигитална компетентност 
 Организационна компетентност 
 Учене, базирано на практика  

Как да планираме град 
от бъдещето. 

 Презентационна компетентност 
 Изследователска компетентност 
 Дигитална компетентност 
 Организационна компетентност 
 Учене, базирано на практика 

 

Резултати от обучението, предоставени от всеки един от Уеб куестовете от категория География 

УЧЕБНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ/ПОВЕДЕНИЕ 

Работа в екип Участникът може да функционира в 
екип. 
 
Участникът може да взаимодейства 
адекватно в екипа. 
 
Участникът разпознава йерархията 
в рамките на екипа.  

Участникът е компетентен в 
работата в екип 
 
Участникът притежава 
комуникативни умения. 
 
Участникът притежава  
организационни умения. 
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Работа с и разбиране 
на файлове, диаграми 
и форми за запис 

Участникът може да събере цялата 
необходима информация. 
 
Участникът умее да изготви 
диаграма с подходящата 
информация. 

Участникът е компетентен в 
организационните аспекти. 
 
Участникът е компетентен в 
областта на работата, базирана на 
системата. 

Използване на 
обичайни ИТ 
инструменти 

Участникът може да използва 
правилния подход за постигане на 
необходимите резултати 

Участникът е компетентен в 
областта на дигиталните медии.  

Уважение към  
гледната точка на 
другите хора 

Участникът е способен да обсъжда 
гледна точка. 
 
Участникът може да приеме 
мнението на други участници 
 

Участникът е компетентен в 
областта на междуличностните 
отношения и комуникацията. 
 
Участникът е компетентен относно 
системно базираното обучение 

Решаване на 
проблеми 

Участникът е способен да предвиди 
проблем и да го дефинира. 
 
Участникът може да търси 
конкретна информация. 
 
Участникът е способен да 
анализира наличната информация 
 
Участникът е в състояние сам да 
разреши липсата на информация. 
 
Участникът е адекватен при 
предоставянето на необходимата 
информация..  

Участникът е компетентен по 
отношение на практическото 
обучение 
 
Участникът е компетентен в 
процедурите. 
 
Участникът е компетентен в 
системно базирано обучение. 
 
Участникът е компетентен в 
проучванията. 
 
Участникът е компетентен в 
областта на системно базираната 
информатика 

Умения за водене на 
преговори  

 
 

Участникът е в състояние да 
сподели тяхното значение. 
 
Участникът е адекватен при 
разработването на практики. 
 
Участникът има опит в 
отбелязването на това, което се 
изисква. 
 
Участникът е способен да убеди 
екипа в изискванията, необходими 
за успех.  

Участникът е компетентен в 
областта на комуникациите. 
 
Участникът е компетентен относно 
системно базирана комуникация. 
 
Участникът е компетентен по 
отношение на организационните 
аспекти. 
 
Участникът е компетентен в 
практическата комуникация.  
 

Събиране и 
обработване на 
информация  

Участникът може да събира 
информация от различни медии. 
 
Участникът е в състояние да 
обработи необходимата 
информация 

Участникът е компетентен в 
колективното обучение 
 
Участникът е компетентен в 
системно базирано съхранение на 
информация 

Критично мислене 

Участникът е гъвкав в начина си на 
работа. 
 
Участникът може да адаптира 
своите 
  стратегии или подходи. 
 

Участникът е компетентен да 
представи алтернативно решение. 
 
Участникът е компетентен в 
работата в екип. 
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Участникът е в състояние да се 
адаптира към това, което се 
изисква. 
 
При необходимост участникът може 
да промени курса си на действие, 
за да постигне желания резултат..  

Участникът притежава умения за 
адаптиране. 
 
Участникът е компетентен за 
постигане на целта. 

 

Философия  

Специфични компетенции (свързани с темата на всеки уеб куест от категория Философия ) 

Уеб куест Специфични компетенции 

Харесва ли ви уличното 
изкуство? 
 

 Изследователска компетентност 
 Дигитална компетентност. 
 Учене, базирано на практика 

 

Кибертормозът: 
вредата за младежите 
 

 Компетенции по презентиране  
 Изследователска компетентност 
 Дигитална компетентност. 
 Учене, базирано на практика 

 

Етиката на етичното 
хакерство и хактивизъм 
 

 Изследователска компетентност 
 Дигитална компетентност. 
 Учене, базирано на практика 
 Обучение, въз основа на системи 

Влиянието на Twitter 
върху съвременното 
общество 
 

 Изследователска компетентност 
 Обучение, въз основа на системи  
 Дигитална компетентност. 
 Учене, базирано на практика 

 

Съвременни последици 
от "Проблемът с 
тролея" на Филипа Фут 
/ Самоуправляващи се 
автомобили - да или 
не? 
 

 Изследователска компетентност 
 Презентационна компетентност 
 Дигитална компетентност  
 Организационна компетентност  
 Учене, базирано на практика  
 Обучение, въз основа на системи 

Какво трябва да 
направя? Нека да 
мислим критично и 
рефлективно за 
правилното и 
неправилното, доброто 
и лошото.. 

 Презентационна компетентност 
 Изследователска компетентност 
 Дигитална компетентност 
 Организационна компетентност 
 Учене, базирано на практика 

Епичният разказ: Какво 
ужасно приключение! 

 Презентационна компетентност 
 Изследователска компетентност 
 Дигитална компетентност 
 Организационна компетентност 
 Учене, базирано на практика 
 Учене, базирано на системи  
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Резултати от обучението, предоставени от всеки един от Уеб куестовете от категория 

Философия  

УЧЕБНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

ЗНАНИЯ 
 

УМЕНИЯ/ПОВЕДЕНИЕ 
 

Работа в екип 
Участникът може да функционира в 
екип. 
 
Участникът може да взаимодейства 
адекватно в екипа. 
 
Участникът разпознава йерархията в 
рамките на екипа. 

Участникът е компетентен в работата 
в екип 
 
Участникът притежава 
комуникативни умения. 
 
Участникът притежава  
организационни умения 

Работа с и разбиране 
на файлове, диаграми 
и форми за запис 

Участникът може да събере цялата 
необходима информация. 
 
Участникът умее да изготви 
диаграма с подходящата 
информация. 

Участникът е компетентен в 
организационните аспекти. 
 
Участникът е компетентен в в 
областта на работата, базирана на 
системата. 

Използване на 
обичайни ИТ 
инструменти 

Участникът може да използва 
правилния подход за постигане на 
необходимите резултати 

Участникът е компетентен в 
дигиталните медии.  

Уважение към  
гледната точка на 
другите хора 

Участникът е способен да обсъжда 
гледна точка. 
 
Участникът може да приеме 
мнението на други участници..  

Участникът е компетентен в 
междуличностните отношения и 
комуникацията. 
 
Участникът е компетентен в областта 
на системно базирано обучение 

Решаване на 
проблеми 

Участникът е способен да предвиди 
проблем и да го дефинира. 
 
Участникът може да търси конкретна 
информация. 
 
Участникът е способен да анализира 
наличната информация 
 
Участникът е в състояние сам да 
разреши липсата на информация. 
 
Участникът е адекватен при 
предоставянето на необходимата 
информация. 

Участникът е компетентен по 
отношение на практическото 
обучение 
 
Участникът е компетентен в областта 
на процедурите. 
 
Участникът е компетентен в областта 
на системно базираното обучение 
Участникът е компетентен в областта 
на изследователската дейност. 
 
Участникът е компетентен в областта 
на системно базираната 
информатика. 

Умения за водене на 
преговори  

 
 

Участникът е в състояние да сподели 
тяхното значение. 
 
Участникът е адекватен при 
практическото разработване. 
 

Участникът е компетентен в 
общуването. 
 
Участникът е компетентен в областта 
на системно базираната 
комуникация. 
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Участникът има опит в 
отбелязването на това, което се 
изисква. 
 
Участникът е способен да убеди 
екипа в изискванията, необходими за 
успех 

Участникът е компетентен по 
отношение на организационните 
аспекти. 
 
Участникът е компетентен в 
практическата комуникация.  
  
 

Събиране и 
обработване на 
информация  

Участникът може да събира 
информация от различни медии. 
 
Участникът е в състояние да 
обработи необходимата 
информация. 

Участникът е компетентен в 
колективното обучение 
 
Участникът е компетентен в областта 
на съхранението на системно 
базирана информация. 

Критично мислене 

Участникът е гъвкав в начина си на 
работа. 
 
Участникът може да адаптира своите 
  стратегии или подходи. 
 
Участникът е в състояние да се 
адаптира към това, което се изисква. 
 
При необходимост участникът може 
да промени курса си на действие, за 
да постигне желания резултат. 

Участникът е компетентен да 
представи алтернативно решение. 
 
Участникът е компетентен в работата 
в екип. 
 
Участникът притежава умения за 
адаптиране. 
 
Участникът е компетентен за 
постигане на целите. 

 

История и културно наследство 

Специфични компетенции (свързани с темата на всеки уеб куест от категория История и 

културно наследство) 

Уеб куест Специфични компетенции 

Наименование на уеб 
куеста: Да видим Рим с 
очите на древните 
римляни: Един ден от 
живота на древния 
римлянин. 

 Разбиране, че езикът, законът и администрацията са обединяващи 
елементи на империята; 

 Признаване на значението на гражданските ценности за 
формирането на гражданско съзнание и отговорна намеса в 
демократичното общество; 

 Насърчаване на подход към историята, основан на етични и 
естетически критерии. 
 

 
Наименование на уеб 
куеста:  
Индустриална 
революция и 
технологична 
безработица. Ще вземат 
ли роботите работните 
ни места един ден? 

 Идентифициране на основните индустриализирани сили през 19-ти 
век, като подчертавате значението на транспортната революция 
за глобализацията на икономиката; 

 Избиране на промените, които са направени на икономическо, 
социално и демографско ниво поради развитието на средствата 
за производство; 

 Свързване на условията на живот и работа на оперативния 
работник с появата на исковите движения и социалистическата 
идеология. 
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Наименование на уеб 
куеста:  
С какви проблеми се 
сблъскват 
демокрациите през 30-
те години на ХХ в? А 
днес? 

 Тълкуване на експанзията на нови идеологии и интервенционизма 
на демократичните държави в светлината на кризите на 
либералния капитализъм, особено кризата от 1929 г.; 

 Характеризиране на фашисткия, нацисткия и сталинисткия режим, 
разграничавайки техните особености и подчертавайки ролята на 
пропагандата във всички тях. 

 
Наименование на уеб 
куеста:  
Националната история 
– просто съвременна 
измислица? 
 

 
 Очертаване на новите социални и политически предложения във 

философията на светлините; 
 

 Идентифициране /прилагане на понятията: Научна революция; 
рационализъм; просвещение; Разделение на силите; Народен 
суверенитет; Човешки права. 
 

Какво е било да се 
живее през каменната 
епоха? 
 

 
 Разпознаване сред производството на инструменти и в областта на 

природата решаващи моменти за развитието на човечеството. 
 

 

Резултати от обучението, предоставени от всеки един от Уеб куестовете в област „История и 

Културно наследство“: 

УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ ЗНАНИЯ УМЕНИЯ/ПОВЕДЕНИЕ 
 Проучване и систематизиране 

на информация, интегриране 
на предишни знания, за 
изграждане на нови знания. 

 
 Изследване на текущи или 

исторически събития, които 

документират естеството на 

научното познание. 

  
 Интерпретиране на  

експериментални 

изследвания с контролни 

устройства и контролирани, 

зависими и независими 

променливи. 

 
 Извършване на дейности на 
открито в класната стая, 
свързани с други практически 
дейности. 
 
 Формулиране и  съобщаване 
на  критични мнения, научно 
обосновани и свързани с 
науката, технологиите, 
обществото и околната среда 
(CTSA). 

 Работа в екип: роли и 

функции. 

 Безопасно използване на 

интернет. 

 Използвайте различни уеб 
инструменти при изграждането 
и представянето на работите. 

 Информация и комуникация 

 Разсъждение и разрешаване 
на проблеми 

   Критично и творческо 
мислене 

 Взаимоотношения 

 Междуличностно и личностно 
развитие и автономия 

 Благосъстояние, здраве и 
околна среда 

 Естетична чувствителност и 
артистичност 

 Научни, технически и 
технологични знания 

 Осъзнаване и владеене на 
тялото 

 

 Строгост, артикулация и 
последователно използване на 
знанията; 

 Подбор, организиране и 
систематизиране на подходяща 
информация, със 
самостоятелно четене и 
изучаване; 

 Анализ на факти, теории, 
ситуации, идентифициращи 
елементи или данни. 

  Запомняне, разбиране, 
консолидиране и мобилизиране 
на вътрешно- и 
интердисциплинарни знания. 

 Формулиране на хипотези и 
прогнози в лицето на явление 
или събитие; 

 Проектиране на ситуации, в 
които може да се приложи 
определено знание; 

   Представяне на алтернативи 
на традиционния начин за 
справяне с проблемна 
ситуация; 
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 Формулиране на знания от 
различни дисциплини, за 
задълбочаване на темите от 
областта на биологията и 
геологията. 

 

 Устойчив дизайн на собствени 
гледни точки, с оглед на 
различни перспективи; 

 Творческо изразяване на 
обучението (напр. изображения, 
текст, графичен организатор, 
шаблони) 

 

 

2.2 Препоръки за преподаватели 

Следните предложения при прилагането на Уеб куестове могат да бъдат полезни за преподавателите:  

 Преподавателите трябва разумно да изберат уеб куест и да извършат анализ дали Уеб куестът 

е подходящ за разработване за предвидената възрастова група 

 Преподавателите трябва да се уверят, че всички учащи са прочели въведението и 

инструкциите как да работят с този Уеб куест. 

 Всички Уеб куестове се основават на добре познатия принцип на самонасочващо обучение. Не 

са необходими външни модели или методи, освен да се отговори на всички въпроси и да се 

извършат необходимите проучвания или други задачи. 

 За преподавателите е изключително важно да разберат, че уеб куестовете не са създадени 

само защото са „забавни“. Докато участват в дейност по Уеб куест, учениците не само научават 

фактическа информация, но те класифицират, оценяват, синтезират, формират и тестват 

хипотези, вземат решения, формират мнения и участват в много други мисловни дейности на 

по-високо ниво. 

 Преподавателите трябва да изяснят ролите на ученика и да обяснят процеса, през който 

обучаемите трябва да преминат при изпълнение на задачите 

 Фокусът на обучаемия трябва да бъде върху процеса на изследване (как да намеря това, което 

търся) и резултатите/фактите, които откриват. Преподавателят не трябва да прави нищо 

повече от това да улеснява и подпомага процеса, а не да предоставя лесни решения. 

 Учителят не трябва в нито един момент да се опитва да повлияе на аргументацията и 

развитието на мнението на обучаемите: те отговарят за развитието на тяхното въз основа на 

съдържание мнение. 

 Преподавателите трябва да насърчават обучаемите да участват пълноценно в дискусии, като 

помагат на учениците да развият свои собствени мнения и да обменят своите възгледи и 

знания. Повечето от уеб куестовете помагат на учениците да развият своите мнения и вярвания 

въз основа на фактите, които изследват. 

 Някои уеб куестове са свързани с „горещи теми“ (религиозни вярвания, расизъм, 

кибертормоз...). В тези случаи темите могат да доведат до разгорещени дискусии по въпроси, 

които може да не са пряко свързани, но се смятат за уместни от някои. Преподавателят трябва 

да е наясно, че за някои ученици тези теми могат да бъдат много чувствителни, така че 

конкретната задача на учителя е да поддържа дискусиите „чисти“ и фокусирани върху 

фактически въпроси. 

 

 Преподавателите трябва да използват структурата за оценяване, както е предоставена в края 

на всеки Уеб куест, но е още по-добре, ако процесът е последван от задълбочена дискусия 

между преподавател и обучаеми, за да се обяснят оценките, които са им дадени. Възможни са 

и други методи за оценка, в зависимост от обичайното за училището. Разбира се, 
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преподавателят трябва да избягва да помага твърде много на обучаемите и да дава отговори: 

търсенето на обучаемия е това, което се брои. От това произтичат ефектите и резултатите от 

обучението. 
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3.  Учебна програма за обучение по проекта SCHOL-IT спрямо учебна 

програма за училище  

3.1. Дидактически и педагогически подходи в основата на Уеб куестовете по 

проекта sCOOL-IT  

Уеб куестът създаден в рамките на проекта sCOOL-IT, се основава на информационно-

конструктивисткия подход (McGroarty, 1998 г., Matthews, 1998 г.), който има за цел да създава, 

анализира и търси информация, базирана на проективни, активни и конструктивни методи на обучение. 

Този подход се въвежда като интегрален метаподход, който служи като насоки за прилагане на други 

специфични психолого-педагогически подходи за интензифициране на обучението на учениците и 

осигуряване на необходимото информационно-дидактическо пространство. 

В образователната среда дидактическият потенциал на информационно-конструктивисткия подход е 

представен в прилагането на проективни и конструктивни методи на обучение, които развиват 

уменията на учениците за решаване на реалистични образователни и професионални задачи. 

Учениците участват основно в групова работа за намиране на решения на определен проблем. Според 

информационно-конструктивисткия подход преподавателят вече не е лицето, което дава уроци по 

определен предмет, а консултант, организатор и координатор на проблемно-ориентираната, учебно-

изследователска и друга познавателна дейност на учениците. Той/тя създава условия за тяхната 

самостоятелна мисловна дейност, стимулирайки тяхната инициативност. 

Следователно учениците стават участници в процеса на обучение и споделят отговорността за него и 

за резултатите от него с преподавателят. 

Въз основа на метода на проекта, той интегрира програмни, групови и комуникативни методи, както и 

метода на проблемите, метода на комуникацията и методологията на плана на Далтон (Dodge, 2001 г.). 

При това даден Уеб куест, създаден в рамките на проекта sCOOL-IT, включва различни теми, като 

проблемните задачи могат да се различават по степен на сложност. 

 

 
 
 
 

 

 

С Уеб куестът по проекта sCOOL- IT, 

групи ученици следват ръководен урок, 

търсят информация, използвайки 

интернет сайтове и ресурси, избрани от 

учителя или ученика, отговарят на 

въпроси, които насърчават критичното 

мислене, и представят своите идеи 

чрез „краен продукт“ (мултимедийна 

презентация, уеб страница….). Уеб 

куестовете могат да бъдат 

краткосрочни или по-дългосрочни, 

базирани на една тема или 

междупредметни. 

Най-вълнуващият аспект на Уеб 

куестовете е, че те поддържат 

връзките на учебното проучване с 

конструктивизма, многостранната 

интелигентност,  задаване на 

критични въпроси и научни 

изследвания и, най-доброто от 

всичко, предоставят полезен 

инструмент за интегриране, който 

учителите могат да използват с 

малки корекции отново, всяка 

година. 

 



 

 

Том Марч, колега на Бърни Додж, пише: 

„Изследванията показват, че най-важният 

фактор, свързан с обучението на учениците и 

използването на технологиите, е как учителите 

свързват технологично базираната дейност с 

други учебни дейности.“ За да подобри ученето 

на учениците, е важно преподавателят да 

свърже Уеб куестът с други офлайн учебни 

дейности, както преди, така и след уеб 

задачата. Уеб куестът не трябва да бъде 

„изолирано преживяване, отделено от 

останалата част от учебната програма“. (март 

1998 г.). Поради тази причина всеки от 

създадените уеб куестове е свързан с 

различните национални учебни програми. 

В тази рамка във всички уеб куестове 

въпросите са предназначени да насърчават 

учениците да си задават въпроси един на друг, 

да анализират информацията и да синтезират 

множество източници на информация. „Уеб 

куестът принуждава учениците да 

трансформират информацията в нещо друго: 

клъстер, който очертава основния проблем, 

сравнение, хипотеза, решение и т.н.“ (март 

1998 г.). 

Критичните въпроси, включени в уеб 

куестовете по проекта sCOOL-it, насърчават 

обучаемия да формулира лични гледни точки 

по проблемите и след това да сравнява и 

анализира тези гледни точки спрямо тези на 

останалите. Това помага на обучаемия да 

изгради разбиране, което се основава на 

неговото/нейното индивидуално предишно 

знание. В този смисъл уеб куестовете 

подкрепят много от идеите на конструктивизма. 

Процесът, в който учениците обединяват 

своята информация, насърчава използването 

на кооперативни стратегии за учене. 

За всяка от разработените тематични области е 

много важно да се анализира какво е нивото на 

съответствие на програмата Уеб куест по 

проекта sCOOL-IT спрямо националната 

училищна програма във всяка държава, както и 

за коя конкретна възрастова група ученици. 
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3.2. Как Уеб куестовете по sCOOL-IT се вписват в националните учебни програми  

Следващата матрица показва нивото на приложимост на уеб куестовете към различните национални контексти на страните, участващи в проекта sCOOL-

IT: 

Математика и логика 

Всички уеб куестове, свързани с категорията „Математика и логика“, са подходящи за училищната програма в държавите, участващи в проекта sCOOL-

IT: очаква се учениците на възраст между 12 и 16 години да могат да ги завършат. 

Освен това всички уеб куестове могат да бъдат част от учебните методи и материали на преподавателите. Тяхната приложимост е допълнително 

уточнена в таблицата по-долу: 

Заглавие на 
уеб куеста 

Степен на приложимост в националните училищни програми 

BG (България) IT (Италия) NL (Нидерландия) CY (Кипър) PT (Португалия) 

Уравнения от 
първа степен 

Ученици от 8-ми клас 
(възраст 14 години)  

1-ва година от 
гимназиалния курс на 
училищата (както за 
лицеите, така и за 
техническите училища) 
(ученици на 14 години) 

Подходящо за 4-те години 
обучение в практическо 
училище.  

Ученици от 8-ми клас ( 
14 години )  

7-ми и 8-ми клас (12- 13 
годишни )  

Този уеб куест може да бъде използван и при по-големи ученици, тъй като включва логически задачи с по-широка приложимост. 
Полезно е за всички ученици, за да разберат как математиката и уравненията от 1-ва степен се прилагат към ежедневните задачи и 
процедури. 
Подходът е предимно на индивидуално ниво. 

Математиката 
помага на 
добрите 
съседи 

Ученици от 8-ми клас 
(възраст 14 години)  

Ученици от 2-ра година 
на гимназиалния курс  
(15 години) както за 
лицеите, така и за 
техническите училища 

Подходящо за всичките 
четири години в 
практическо училище, от 
13 години до 16 години 

Ученици от 8-ми и 9-ти 
клас или от възрастова 
група 14-15 години  

8-ми клас. 13 години 
 

Този уеб куест използва квадратни уравнения, така че предпоставка е да знаете как да се справяте с уравнения от 1-ва степен. 
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Полезен е за всички ученици, за да разберат как математиката и уравненията от 2-ра степен се прилагат към ежедневните задачи и 
рутина. Ситуацията в реалния живот го прави интересна тема за използване в математиката. 
Уеб куестът би бил подходящ и като допълнителен учебен материал към уроците в учебника, тъй като демонстрира приложимостта 
на математиката в реални житейски ситуации. Уеб куестът включва групова работа. 

Квадратни 
функции  

Ученици от 8-ми клас (14 
годишни ученици).  
 

2-ра година от 
гимназиалния курс и 
първа година на 
техникумите (14 – 15 
годишни ученици) 

Темата е подходяща за 
14-15 годишни ученици  

9-ти клас; ученици от 
възрастова група 15 
годишни. 

9-ти и 10-ти класове. 
14-15 годишни. 

 
Този Уеб куест би бил подходящ и като допълнителна задача към учебния материал или като извънкласна дейност. Полезно е за 
всички ученици, за да разберат как математиката може да се приложи към ежедневни задачи и рутинни процедури. Подходът е 
предимно на групово ниво. 

Рационални 
неравенства - 
неравенства от 
втора степен  
 

Ученици от 9-ти  клас (15 
years old students) 
 

3-та година на научните 
лицеи и техникуми (16-
годишни ученици) 

Подходящо е за ученици 
от 14 до 16 години 

Този уебкуест е 
подходящ за ученици 
във възрастовата 
група 15 и повече 
години (9 клас и горни 
класове) 

10-ти клас - 15 години 

Темата на този Уеб куест е много важна, защото алгоритмите имат стратегическа роля в дигиталния свят. Следователно, настоящият 
уеб куест би бил подходящ и като допълнителен учебен материал към уроците в учебника: може да се използва като част от учебния 
процес на учениците или като допълнителен материал за обучение/практика. Подходът включва предимно групова работа. 

Тригонометри
чни функции 
на остър ъгъл 

9-ти клас (ученици на 15 
години). 

4-та година както на 
лицеите, така и на 
техническите училища 
(ученици на 16+ години) 

Темата е подходяща за 
ученици на 14-15 години. 
Уеб куестът трябва да 
бъде съобразен с нивото 
на класа. 

Този уебкуест е 
подходящ за ученици 
на възраст над 16 
години (10 клас и горни 
класове) 

11-ти клас - 16 години. 

Този уеб куест би бил подходящ и като допълнителен учебен материал към уроците в учебника. Може да се използва като 
допълнителен материал за обучение/практика. Подходът е предимно на индивидуално ниво. 

Теоремата на 
Питагор и 
нейното 

Ученици от 8-ми клас (14 г.) 1-ва година на 
гимназиалния курс на 
училищата (както за 

Този уеб куест е, с 
допълнително обяснение, 
подходящ за повечето 

Този уебкуест е 
подходящ за ученици 

8-ми клас (Геометрия 
и мерки) - 13г. 
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приложение в 
реалния 
живот:  
 

лицеите, така и за 
техникумите) (14 години) 
 

ученици в практическо 
училище 

на възраст 14 години 
(8-ми клас) 

Този уеб куест може да се използва като допълнителен учебен материал за демонстриране на практическото използване на 
теоремата в ситуации от реалния живот. Може да бъде и допълнителен материал за обучение/практика, който да накара учениците 
да разберат приложението на Питагоровата теорема към ежедневни задачи и рутинни процедури. Ситуацията в реалния живот го 
прави интересна тема за използване в математиката. Подходът е предимно на групово ниво. 

 

Биология 

Почти всички уеб куестове, свързани с категорията Биология, са подходящи за училищната програма в държавите, участващи в проекта sCOOL-IT, и за 

възраст от 14 до 16 години. Тяхната приложимост е допълнително уточнена в коментарите по-долу: 

Заглавие на 
уеб куеста 

Степен на приложимост в националните училищни програми 
 

BG (България) IT (Италия) NL (Нидерландия) CY (Кипър) PT (Португалия) 

Опознайте 
човешкото 
тяло 

8-ми клас (14 г.) за 
общообразователните 
гимназии 

2-ра година за научни и 
класически лицеи и 1-ва 
година на техникумите 
(14-15 години) 

Темата се вписва в 
училищната програма за 
ученици от първи до 
четвърти клас 

Този уебкуест е 
подходящ за ученици 
на възраст над 15 
години (9-ти клас и по-
високи) 

9-ти клас – 14 години 

Този уеб куест може да допълни учебния материал в училище, тъй като се основава на съществуващите знания. 
Може да се използва и като част от учебния процес на учениците или като допълнителен материал за обучение/практика. 
Подходът включва предимно групова работа. 

Екосистема на 
Марс: 

Ученици от 10-ти клас (на 
16 години) или повече, 
според учебната програма 
за тази година 

2-ри или 3-ти клас на 
всички средни училища 
(16+ години) 

Тази тема не е 
подходяща за ученици от 
училищата с практическа 
насоченост.  
Терминологията е твърде 
трудна, нивото на 

Този уеб куест е 
подходящ за ученици 
на 16 и повече години 
(10-ти клас и по-горни 
класове). Не се отнася 
за официалната 

10-ти клас – 15 
годишни ученици  
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английски е твърде 
трудно за разбиране от 
учениците. 

национална учебна 
програма, така че 
може да се използва 
само като извънкласен 
материал за 
обучение/практика и 
показва разликите със 
Земята. 
 

Настоящият уеб куест не може да бъде пряко свързан с официалните училищни програми в Кипър и училищата за практическо 
обучение в Холандия. Във всеки случай би бил подходящ за извънкласни дейности и материали за обучение/практика, за да се 
покажат разликите със Земята, както в общообразователните училища, така и в училища с научна насоченост. 
Подходът включва предимно групова работа. 

Фрактали – 
геометрията в 
нас 
 

Ученици от 8-ми – 10-ти (14-
16 години) 
 

Темата е доста широка и 
може да бъде подходяща 
за втора и трета година 
на гимназиалния курс в  
училищата (14-15 години) 

Темата не е подходяща 
за ученици от училищата 
с практическа насоченост. 
Терминологията е твърде 
трудна, нивото на 
английски е твърде 
трудно за разбиране от 
учениците. 

Този уебкуест е 
подходящ за ученици 
на възраст над 15 
години (9 клас и по-
високи) 

10-ти клас – 15 години 

Този уеб куест не може да бъде пряко свързан с официалните училищни програми в Кипър и училищата за практическо обучение в 
Холандия. Във всеки случай, би бил подходящ за извънкласни дейности и материали за обучение/практика, за да покаже на 
учениците как биологията и математиката са свързани. 
Подходът включва предимно групова работа. Уеб куестът би бил подходящ и като допълнителна задача към материала от учебника.  

Гените и 
цветът на 
очите  

Ученици от 10-ти клас (на 
16 години)  
 

Втора година на 
техникумите и трета 
година на лицеите (15-
16 години) 
 

тази тема е включена в 
учебната програма за 
всичките четири години в 
практическото училище. 
Уеб куестът ще трябва да 
се адаптира, за да 
съответства на нивото на 
образование за година. 

Този уебкуест е 
подходящ за ученици 
на 16 и повече години 
(10 клас и горни 
класове). 

9-ти клас – Възраст: 
14 години  
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Настоящият уеб куест може да се използва за допълване на учебния материал в училище, тъй като се основава на вече 
съществуващи знания и би бил подходящ за извънкласни дейности, а материалът за обучение/практика задълбочава знанията на 
учениците за наследствеността. Подходът включва предимно групова работа. 

„Защо 
мускулите 
болят, когато 
бягате 
прекалено 
бързо? 

Ученици от 8-ми клас (14 
години) 
 

2-ра година за научни и 
класически лицеи и 3-та 
година за технически 
училища (15-16 години) 

Темата се вписва в 
училищната програма. 
Трябва да се адаптира 
към ученици от 
дванадесет до 
шестнадесет годишна 
възраст 

Този уебкуест е 
подходящ за ученици 
на възраст над 15 
години (9-ти клас и 
горни класове) 

9-ти клас – 14 години  

Настоящият уеб куест  може да се използва като допълнителен материал за обучение/практика към уроците, преподавани в клас, за 
да се задълбочат знанията и разбирането на учениците за човешките мускули, тъй като допълва материала на учебника, посветен 
на тази тема. Подходът включва предимно групова работа. 

-Covid 19, 
епидемии и 
пандемии 

10-ти клас (16 години)  
 

Уеб куестът е подходящ 
за втора, трета и 
четвърта година на 
италианските средни 
училища (14 -15-16 
години), защото може да 
бъде свързан с много 
теми от учебната 
програма 

Тази тема е подходяща за 
втора, трета и четвърта 
година от училищната 
програма 

Този уебкуест е 
подходящ за ученици 
на 16 и повече години 
(10-ти клас и по-горен 
клас) 

9-ти и 10-ти клас – 
14/15 години  

Настоящият уеб куест не се отнася за всички официални национални учебни програми, така че може да се използва главно като 
извънкласна учебна/практическа дейност. Следователно би бил подходящ за голяма възрастова група, тъй като дава допълнителен 
поглед върху текущата глобална ситуация, свързана с пандемията от COVID. Ситуацията в реалния живот го прави много интересна 
тема. Използва два подхода – индивидуална и групова работа. 

 

 

История и културно наследство  

Не всички разработени уеб куестове попадат стриктно в темите, обхванати от националните учебни програми по история на страните, участващи в 

проекта sCOOL-IT. Въпреки това, те все още могат да се използват като извънкласни дейности в общообразователните гимназии или като допълнителни 
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учебни материали в хуманитарните гимназии (с акцент върху изчерпателно изучаване на хуманитарни предмети). В някои страни темата на уеб 

куестовете изисква по-високо ниво на образование. 

Конкретната приложимост на всеки уеб куест е посочена в коментарите по-долу: 

Заглавие на 
уеб куеста 

Степен на приложимост в националните училищни програми 

BG (България) IT (Италия) NL (Нидерландия) CY (Кипър) PT (Португалия) 

Какво е било да 
се живее през 
каменната 
епоха? 

Периодът на каменната  
епоха не е тема, която се 
разглежда специално в 
българските гимназии. 
Програмата обаче 
предвижда темата за 
българските земи през 
праисторическата епоха 
да се разглежда като част 
от часовете по история за 
10-класници (16 години) 

1-ва година за лицеите и 
техникумите (14 години), 
тъй като каменната ера е 
период от праисторията 

Ученици от 1-ва година. 
Възрастовата група е 
между дванадесет и 
тринадесет години. 

Този уеб куест е 
подходящ за ученици 
на 14-годишна възраст 
(8 клас), когато 
научават за света и 
времевите периоди от 
началото до днес. 

7-ми клас - 12 годишна 
възраст 

Настоящият уеб куест може да бъде използван като извънкласна дейност за преподаване на каменната епоха като период от 
праисторията, така че може да бъде разглеждан и като вид допълнителен и забавен материал за обучение/практика. 
Подходът е предимно на индивидуално ниво. 

Националната 
история – 
просто 
съвременна 
измислица? 

Този уебкуест изследва 
темата „просветление“, 
която е част от 
националната учебна 
програма за ученици от 8-ми 
клас (ученици на 14 
години). 

1-ва година за лицеи и 
техникуми (14 години) 

Трета година (15 години) 
в училищата с 
практическа насоченост  

Настоящият уеб куест  
е подходящ за ученици 
на 15 и повече години 
(9-ти клас и горни 
класове). Свързан е с 
официалната 
национална учебна 
програма: „Европа в 
съвременните времена 
(15-18 век)“ 

11-ти клас – на 
възраст 16 години 
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Настоящият уеб куест въвежда една добре формулирана тема, „просветление“. Уеб куестът може да бъде използван и като 
допълнителна дейност към уроците по история, преподавани в клас (тъй като навлиза по-дълбоко в детайлите, отколкото обикновено) 
или като извънкласна дейност. 
Подходът включва предимно групова работа. 

Индустриална 
революция и 
технологична 
безработица. 
Ще вземат ли 
роботите 
работните ни 
места един 
ден? 
 

Темата „индустриална 
революция“ е застъпена в 
учебната програма за 8-ми 
клас (ученици на 14 
години) 
 

Трета година в лицеите 
и четвърта година в 
техникумите (16+ 
годишни ученици) 

Темата „индустриална 
революция” е застъпена в 
учебната програма на 
практическото училище. 
Тази възрастова група е 
между 13 и 15 години 
 
 

Настоящият уеб куест е 
подходящ за ученици 
на възраст над 16 
години (10-ти клас и по-
горни класове). 
Свързан е с 
официалната 
национална учебна 
програма: 
„Икономическо, 
социално и 
политическо развитие в 
Европа и света през 19 
век“ 

8-ми и 11-ти клас. 13 и 
15 годишни ученици. 

Този уеб куест изследва темата за индустриалната революция и нейните последствия за човешкия живот. 
Уеб куестът би бил подходящ и като допълнителна задача към материала от учебника или като извънкласна дейност. Подходът 
включва предимно групова работа. 

С какви 
проблеми се 
сблъскват 
демокрациите 
през 30-те 
години на ХХ 
в? А днес? 

Ученици от 9-ти клас (15 
години)  
 

Четвърта година на 
италианските средни 
училища (16+ години) 

Този уебкуест е подходящ 
за ученици на 15 и повече 
години 

Този уебкуест е 
подходящ за ученици 
на възраст над 15 
години (9-ти клас и 
горни класове) 

Приложимо за 
ученици между 14 и 
16 години, в 
областите 
„Тоталитарни опции“ 
и „Фашизмът: теория 
и практика“ 

Темата на настоящия Уеб куест включва тема, която се преподава частично в официалните учебни програми на държавите, 
участващи в проекта sCOOL-IT: „демокрациите“ е тема, която се преподава, но не навлиза толкова дълбоко, колкото в настоящият 
уеб куест. Поради тази причина може да бъде използван като извънкласен материал за обучение/практика, свързан с официалната 
национална учебна програма: „Втората световна война“. 
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Уеб куестът е подходящ като допълнителен учебен материал, допълващ уроците в класната стая, тъй като изисква по-задълбочено 
изследване на събитията около Първата световна война и техните последици. 
Предвидена е съвместна и кооперативна групова работа (4 ученика), като се използва основно интернет за търсене на знания. 

От робството 
до движението 
"Животът на 
чернокожите е 
от значение”  
 

Ученици от 8-ми клас (14 
години).  
Въпреки това, неговата 
приложимост може да се 
разшири и за гимназисти от 
други възрасти, тъй като 
Уеб куестът прави връзка 
между исторически събития 
и някои горещи съвременни 
теми. В този смисъл той 
насърчава критичното 
мислене и може да 
представлява интерес за 
хора над 14-годишна 
възраст. 

Настоящият уеб куест 
може да се разглежда от 
различни гледни точки 
(модерна епоха или 
съвременна епоха), така 
че може да се направи 
във всяка класна стая 
(14-16+ годишни 
ученици). Настоящият 
уебкуест прави връзка 
между исторически 
събития и някои горещи 
съвременни теми, така 
че може да бъде 
включен и в учебната 
програма по гражданско 
образование. 

Този уебкуест е за 
възраст между 
четиринадесет и 
шестнадесет години. 
Темата е много 
чувствителна, така че 
трябва да се внимава 
 

Този уебкуест е 
подходящ за ученици 
на възраст над 15 
години (9 клас и горни 
класове) 

11ти клас - 15 
годишна възраст, на 
тема „Колониални 
империи XVII, XVIII 
XIX век“ 
 
 

Темата е много чувствителна, така че трябва да бъде представена по подходящ начин. В страните, където темата на уеб куестът не 
е предвидена в официалната национална учебна програма, тя може да се използва като извънкласна учебна/практическа дейност. 
Подходът е предназначен както за индивидуална, така и за групова работа. 

Религия, 
разнообразие и 
толерантност 
 

Настоящият уеб куест 
изследва темите за 
църквата и религията през 
цялата история, които 
могат да бъдат свързани с 
националната учебна 
програма за ученици от  
8-ми клас (14 години) 
 

Настоящия уеб куест 
може да бъде свързан с 
учебната програма за 
четвърти клас от 
гимназиалния курс, 
където нашите ученици 
придобиват знания за 
отношенията между 
държавата и църквата 
(ученици над 16 години). 

Четвърта година –
шестнадесетгодишна 
възраст. Религията се 
изучава в по-ниските 
класове, възрастта е от 
дванадесет до 
четиринадесет години 
 

Този уеб куест е 
подходящ за ученици 
на 14 и повече години 
(8 клас и горни 
класове). Той е 
свързан с някои теми 
от официалната 
национална учебна 
програма 

9ти и 10ти клас – 
ученици на 14/15 
години  
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Може да бъде включен и 
в учебната програма по 
гражданско образование/ 
гражданство 

(От смъртта на 
Юстиниан до 
възстановяването на 
иконите и договора от 
Вердюн; От схизмата 
изток-запад - 
разделянето на двете 
църкви - до падането 
на Константинопол) 

Уеб куестът може да бъде използван като допълнителен учебен материал. 
Подходът включва както индивидуална, така и групова работа. 

Живот в 
Древния Рим 
 

Древният Рим не е тема, 
която се разглежда 
специално в българските 
гимназии. Учебната 
програма обаче предвижда 
темата за българските 
земи през основните 
исторически събития да се 
разглежда като част от 
уроците по история за 
ученици от 10-ти клас (16-
годишни). 
Следователно настоящият 
уеб куест може да се 
използва за тази тема 

Древният Рим е тема от 
първата година от 
италианската учебна 
програма (за всички 
видове училища) (14 
години) 

Тази тема е включена в 
училищната програма. 
Уеб куестът е подходящ 
за ученици от първа 
година от гимназиалния 
курс на възраст от 
тринадесет до 
четиринадесет години 

Този уеб куест е 
подходящ за ученици 
на възраст 14 години и 
по-големи. (8-ми глас и 
по-горни класове)  

Настоящият уеб 
куест може да се 
прилага в различни 
години на уроците по 
история в 7-ми клас, 
12 и 13 годишни 
ученици. Това също е 
част от различни 
подходи към 
учебните програми, 
основно с ученици по 
музика и танци. 
Също така отговаря 
на учебните 
програми по културно 
наследство за средно 
ниво, 15 годишна 
възраст, и история на 
същото ниво и 
възраст. 

Уеб куестът може да се използва като допълнителна извънкласна дейност и учебен материал. Подходът е подходящ както за 
групова, така и за индивидуална работа. 
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География 

Почти всички уеб куестове, свързани с категорията География, са подходящи за официалните училищни програми в страните, участващи в проекта 

sCOOL-IT, и за ученици на възраст между 12-16 години. Тяхната приложимост е допълнително уточнена в коментарите по-долу: 

 
Заглавие на 
уеб куеста 

Степен на приложимост в националната учебна програма  

BG (България) IT (Италия) NL (Нидерландия) CY (Кипър) PT (Португалия) 

И победителят 
е …? 

Въпреки че подробностите 
за европейския регион се 
изследват по-подробно в 
9-ти клас, тази тема е 
подходяща за по-широк 
кръг ученици и може лесно 
да се адаптира за ученици 
на възраст между 14-16 
години. Настоящият уеб 
куест се основава на вече 
съществуващи знания, 
което го прави приложим 
за всички класове в 
общообразователните 
училища 

1-ва година на средното 
училище, но темата дори 
е подходяща за по-
широк кръг ученици и 
може лесно да се 
адаптира за ученици от 
14-16 годишна възраст 

Настоящият уеб куест е 
доста труден за ученици 
от училищата с 
практическа насоченост  

Този уеб куест е 
подходящ за ученици 
на 14 и повече години 
(8-ми клас и горен клас). 
Официалната 
национална учебна 
програма включва 
много теми, свързани с 
Европа: настоящият 
уеб куест може да бъде 
използван като 
допълнителен 
материал за 
обучение/практика или 
като упражнение. 

Ученици на възраст 
14 години и по-големи 
(8-ми клас и по-горни 
класове) 

Този уеб куест може да се използва за широк кръг ученици. 
Подходът включва предимно групова работа. 

Часови зони, 
лятно часово 
време и 
плоскоземци 
 

Настоящият уебкуест 
обхваща темата 
„движение на Земята“, 
която е част от учебната 
програма за 8-ми клас (14 
години) 

1-ва година на 
техникумите и втора 
година на лицеите (14 -
15 години) 
 

Този уебкуест е доста 
труден за учениците от 
практическото училище. 
Часовите зони са 
обхванати в основното 
училище, възрастова 

Настоящият уеб куест 
е подходящ за ученици 
на възраст между 14-
16 години и по-големи, 
защото стимулира не 
само развитието на 
теоретични знания, но 

7-ми клас - 12 години 
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група от дванадесет до 
тринадесет години. 
 

и критично мислене на 
учениците. Самата 
тема не е част от 
официалната 
национална учебна 
програма, но е част от 
по-широката тема 
„Земята“ 

Настоящият уеб куест обхваща темата „Движение на Земята“; също така обхваща някои спорни въпроси, които са подходящи за 
развиване на критично мислене. В този смисъл този уеб куест е приложим за по-широка възрастова група и може лесно да се използва 
за ученици от всички класове. 
Настоящият уеб куест може да се използва като допълнителен материал за обучение/практика и като упражнение. 
Подходът включва предимно групова работа. 

Как да 
планираме град 
от бъдещето 

Настоящият уеб куест се основава на няколко теми, които са включени в националната учебна програма за всички класове в 
гимназията в държавите, участващи в проекта sCOOL-IT. Следователно би бил подходящ за по-широка възрастова група, най-вече 
като извънкласна дейност или допълнителна дейност в клас, за да се демонстрира връзката между различните области на знанията. 

Подходът включва предимно групова работа. 

Изменението на 
климата и 
мегаледниците: 
 

Настоящият уеб куест 

изследва изменението на 

климата като свързано с 

климатичните фактори, 

което е обхванато в 

националната учебна 

програма за ученици от 8-

ми клас (14 години). 

 

Този уеб куест може да 
бъде свързан с 
националната учебна 
програма за втора 
година на техникумите и 
трета година на лицеите 
(ученици на възраст 
между 15-16 години). 
Настоящият уеб куест 
обаче би бил подходящ 
за по-широка възрастова 
група, тъй като се 
фокусира върху въпрос, 
който е от универсално 
значение. 

Трета и четвърта година - 
възрастта е петнадесет и 
шестнадесет години 

Този уеб куест 
обхваща теми, които са 
част от темите 
„Земята“ и 
„Атмосферата“ за 
ученици на 14-годишна 
възраст (8-ми клас) 
 

9-ти клас. 14 години 
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Този уеб куест обаче би бил подходящ за по-широка възрастова група, тъй като се фокусира върху въпрос, който е от универсално 
значение. Следователно уеб куестът може лесно да бъде използван и за ученици от всички класове. Настоящият уеб куест може да 
бъде използван и като допълнителен материал за обучение/практика. 
Подходът включва предимно групова работа. 

Обезлесяване  Настоящият уебкуест 
изследва проблемите на 
обезлесяването. 
Принадлежи към темата 
„Глобални проблеми на 
съвременността“ като част 
от националната учебна 
програма по география за 
8-ми клас (14 години). 
 

Този уеб куест изследва 
проблемите на 
обезлесяването,  което 
попада в темата 
„Ботаника“, която е част 
от италианската учебна 
програма, която се 
вписва във втората 
година за всички видове 
училища (15-годишни 
ученици) 

Темата на настоящия уеб 
куест не се преподава 
като част от официалната 
учебна програма. Това е 
доста интересно и ученик 
на възраст от петнадесет 
или шестнадесет години 
би се възползвал от този 
уеб куест 

Настоящият уеб куест 
е подходящ за ученици 
на 14-годишна възраст 
(8-ми клас) и е свързан с 
темата на 
официалната 
национална учебна 
програма „Природни и 
човешки ресурси“. Този 
уеб куестt може да се 
използва като 
допълнителен 
материал за 
обучение/практика 

9-ти клас. 14 години 

Може да се използва като допълнителна дейност за допълване на учебния материал в класната стая или като извънкласна дейност.  
Подходът включва предимно групова работа. 

Мисия за 
Международния 
географски  
съюз  

Този уеб куест изследва 
подробно вулкани, 
водопади и пустини 
Вписва се в учебната 
програма за 8-ми клас (14 
години) 

Този уеб куест се вписва 
в учебната програма за 
първата година на 
средните училища 
(всички видове) за 
ученици на 14 години 

Този уебкуест ще се 
преподава в по-ниските 
класове, възрастовата 
група ще бъде от 
дванадесет до тринадесет 
години 

Този уеб куест е 
подходящ за ученици 
на 14 и повече години 
(8-ми клас и горни 
класове). Не важи за 
официалната 
национална учебна 
програма, тъй като се 
разглежда в 
предишните класове 
 

9-ти клас. Възраст -14 
години, защото 
темата се вписва в 
частта от 
националната учебна 
програма, наречена 
„Околна среда и 
общество – рискове и 
околна среда“ 

Настоящият уеб куест може да се използва като допълнителен материал за обучение/практика, за допълнително разбиране и 
изучаване на вулкани, водопади и пустини. 
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Подходът включва предимно групова работа. 
 

Физика  

Почти всички уеб куестове, свързани с категорията Физика, са подходящи за националните учебни програми на участващите страни и за ученици на 14-

16 години. Тяхната приложимост е допълнително уточнена в коментарите по-долу:  

Заглавие на 
уеб куеста 

Степен на приложимост в националните учебни програми 

BG (България) IT (Италия) NL (Нидерландия) CY (Кипър) PT (Португалия) 

Какви сили 
прилагате? 
 

Настоящият уеб куест 
изследва темата за силите, 
която е включена в 
националната учебна 
програма за ученици от 8-ми 
клас (14 години) 

Втора година на 
техникумите и първа 
година на лицеите (14-
15 години) 

Темата на този уеб куест 
е включена в училищната 
програма. Ученици от 
тринадесет до 
шестнадесет години ще 
бъдат включени в тази 
тема. Това може да се 
разшири и като 
допълнителна дейност. 
 

Този уеб куест е 
подходящ за ученици 
на възраст 16 години 
(10-ти клас). 
Настоящият уеб куест 
може да бъде 
използван като 
допълнителен 
материал за 
обучение/практика. 

11-ти клас. Възраст 16 
години –“Вълни и 
електромагнитно 
излъчване”  

Този уеб куест може да се използва и за по-големи ученици, тъй като включва логически задачи с по-широка приложимост. 
Подходът включва предимно групова работа. 

Как работи 
LED 
фенерчето? 
 

Настоящият уеб куест е 
фокусиран върху темата 
„светлина“, която е 
включена в националната 
учебна програма за 
ученици от 10-ти клас (16 
години) 

Четвърта година в 
лицеите и пета година в 
техникумите (16+ 
години) 

Уеб куестът е подходящ 
за ученици от трети и 
четвърти клас на възраст 
от четиринадесет до 
шестнадесет години. 

Този уеб куест е 
подходящ за ученици 
на 15-годишна възраст 
(9-ти клас) 

10-ти клас - 15 
годишна възраст: 
„Енергия и 
електрически 
феномени“ 

Настоящият уеб куест е подходящ като допълнителен учебен материал, който допълва това, което се преподава в класната стая: 
може да се използва за допълнително и забавно обучение/практика. 
Подходът включва предимно групова работа. 



sCOOL-IT  
Иновативен обучителен ИКТ подход за преобразяване на училищното 
образование и обучение  
Реф. № на проекта 2019-1-BG01-KA201-062543 

 

 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата  публикация не представлява одобрение на 
съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка 
употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея. - 44 - 

 

История на 
атома 

Настоящият уеб куест се 
фокусира върху атома, 
тема, включена в 
националната учебна 
програма за ученици от 
10-ти клас 

Четвърта година в 
лицеите и пета година в 
техникума (16+ години) 

Този уеб куест се 
фокусира върху атома, 
който е разгледан 
накратко в училищната 
програма. С него ще се 
обучават ученици в по-
горни класове на възраст 
от четиринадесет до 
шестнадесет години 

Този уебкуест е 
подходящ за ученици 
на 16-годишна възраст 
(10-ти клас) 

10-ти клас. 14-15 
години. – „История на 
атома – елементи на 
химията и неговата 
организация“. 

Този уеб куест би бил подходящ и като допълнителна задача към учебния материал или като извънкласна дейност. Подходът 
включва предимно групова работа. 

Ядрена 
енергия и 
ядрени 
мощности 

Настоящият уеб куест 
изследва темата за 
ядрената енергия, 
свързана с „ядрени 
реакции“, част от 
националната учебна 
програма за ученици от 
10-ти клас (16 години) 

Втора година в средното 
училище (15 години) 

Темата на настоящия уеб 
куест е включена в 
училищната програма. 
Преподава се на ученици 
от горен клас, от 
четиринадесет до 
шестнадесет години 

Настоящият уеб куест 
е подходящ за ученици 
на 16-годишна възраст 
(10-ти клас). Свързан е 
с темата „Ядрени 
реакции“ от 
официалната 
национална учебна 
програма. Настоящият 
уеб куест може да се 
използва като 
допълнителен 
материал. 

8-ми и 10-ти класове – 
ученици на 13 и 15 
години, „Ядрена 
енергия и ядрени 
мощности“  

Този уеб куест също би бил подходящ за тази възрастова група и като материал за обучение/практика, в допълнение към уроците в 
учебника. 
Настоящият уеб куест би могъл да бъде използван като част от учебния процес на учениците. Подходът включва предимно групова 
работа. 

Дълбините на 
вселената 

Настоящият уебкуест е 
фокусиран върху 
вселената. Свързва се с 
темата „Звезди, галактики, 
вселена” от националната 

Настоящият уебкуест е 
свързан с 
„Астрономическа 
география“ в 
италианската 

Темата на този уеб куест 
за Вселената ще се 
преподава на по-горните 
класове, но е доста 
трудна. Възрастта на 

Този уеб куест е 
подходящ за ученици 
на възраст 16 години 
(10-ти клас). Темата не 
е част от официалната 

9-ти и 10-ти класове - 
14-16 години. 
„Движение на Земята 
– движения и сили“  
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програма за 10-ти клас (16 
години) 

национална учебна 
програма. Може да се 
използва от ученици на 
16 години. 

учениците ще бъде около 
четиринадесет и 
шестнадесет години 
 

национална учебна 
програма 

7-ми клас - 12 годишна 
възраст. „Вселена“  

Настоящият уеб куест би бил подходящ като допълнителен учебен материал, който допълва това, което се преподава в класната 
стая, или като извънкласна дейност. 
Подходът включва предимно групова работа. 

Мерки и 
теглилки 

Настоящият уеб куест 
изследва темата за 
мерките и теглилките, 
която не е специално 
обхваната в националната 
учебна програма по 
физика. Независимо от 
това, уеб куестът все още 
може да бъде използван 
като извънкласна дейност. 
Неговата приложимост ще 
зависи от способността на 
учителя да го свърже с 
други учебни предмети 

Първа година от 
гимназиалния курс 
(средно образование - 
14 години). Може да се 
свърже с „ 
Международна система 
единици “ и „Аналогови 
и цифрови 
измервателни уреди“, 
които са включени в 
националната учебна 
програма 

Темата на настоящия уеб 
куест е включена в 
училищната програма. Ще 
се преподава на ученици 
от трети и четвърти курс 
на възраст от 
четиринадесет до 
шестнадесет години 

Този уеб куест е 
подходящ за ученици 
на 14-годишна възраст 
(8-ми клас). 
Обхванатата тема не е 
част от официалната 
национална учебна 
програма, но може да 
бъде свързана с 
темата „Сили“ 

9-ти клас - 14 годишна 
възраст 

Уеб куестът може да бъде използван като допълнителен учебен материал и за извънкласна дейност за демонстриране на 
практическото използване на мерките и тежестите. 
Подходът включва предимно групова работа. 

 

 

 

 

Философия (вкл. Гражданство) 
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Не всички разработени уеб куестове попадат стриктно в темите, обхванати от националните учебни програми. Въпреки това, въпросите и проблемите, 

които те изследват, са приложими за широк възрастов диапазон и могат лесно да бъдат включени като извънкласна дейност или в учебните програми 

по гражданско образование и гражданство, различни от философията. Вижте подробна информация по-долу: 

 

Заглавие на  
уеб куеста 

Степен на приложимост в националните учебни програми 

BG (България) IT (Италия) NL (Нидерландия) CY (Кипър) PT (Португалия) 

Харесва ли ви 
уличното 
изкуство? 
 

Настоящият уеб куест 
повдига дебата относно 
валидността на уличното 
изкуство за разлика от 
класическото изкуство и 
световноизвестните 
художници. Темата не е 
пряко свързана с никоя от 
темите от националната 
учебна програма 

Темата не е пряко 
свързана с никоя от 
темите, обхванати от 
италианската учебна 
програма 

Темата не е пряко 
свързана с нито една от 
темите, обхванати от 
холандската учебна 
програма 

В Кипър философията 
е част от учебната 
програма за 10-ти клас. 
Следователно, тези 
уеб куестове може да 
са подходящи само за 
ученици на възраст 
над 16 години 

11-ти клас – възраст -
15-16 години; 
„Естетическо 
измерение – анализ и 
разбиране на 
експерименталната 
философия 
(философия на 
изкуството)“. 

Този уеб куест може да бъде добро допълнение към уроците по философия на всички гимназисти, независимо от възрастта им, тъй 
като провокира критично мислене, умения за анализ и дебат. 
Може да бъде разглеждан като трансверсална тема, свързана с „общата култура“ (Какво е изкуство? Каква е стойността на 
изкуството?) и може да се осъществява като извънкласна дейност за всички класове от гимназиалния курс, тъй като обхваща теми и 
поражда дискусии, свързани с нашия съвременен свят и помага на учениците да развият своите аналитични умения, за да имат по-
добро разбиране за света, в който живеят 
Подходът е комбиниран: индивидуална и групова работа. 

Етиката на 
етичното 
хакерство и 
хактивизъм 
 

Този уеб куест изследва 
етиката и морала. В 
българската национална 
учебна програма 
предметът се разглежда в 
часовете по философия в 
9-ти клас (15 години) 

Уеб куестът може да 
бъде отправна точка за 
обсъждане на разликата 
между етика и морал. 
Следователно уеб 
куестът би бил 
подходящ за всички 

Темата на настоящия уеб 
куест не е включена в 
училищната програма. 
Може да се въведе като 
допълнителна дейност, 
поради своята стойност. 
Това може да се използва 

В Кипър философията 
е част от учебната 
програма за 10-ти 
клас. Следователно, 
този уеб куест е 
подходящ само за 
ученици на възраст 16 

10-ти клас - 14-15 
years - „Личното и 
социално измерение 
на етиката.“ „Теми и 
проблеми на 
съвременния свят” 
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ученици от гимназиален 
клас като част от 
часовете по философия 
или като извънкласна 
дейност 

в по-горните класове, 
възрастова група от 
петнадесет до 
шестнадесет години. 
 

години (10-ти клас) и 
по-големи 

Настоящият уеб куест поставя въпроси, които могат да представляват интерес за много по-широка възрастова група. Ето защо уеб 
куестът би бил подходящ за всички ученици от гимназиалния курс на средното образование като част от часовете по философия или 
като извънкласна дейност. 
Може да бъде разглеждан като трансверсална тема, свързана с „общата култура“ (етика и морал) и може да се извършва като 
извънкласна дейност за всички класове  от гимназиалния курс, тъй като обхваща теми и поражда дискусии, свързани с нашия 
съвременен свят и помага на учениците да развият своите аналитични умения, разбирайки по-добре света, в който живеят. 
Подходът е комбиниран: индивидуална и групова работа. 

Съвременни 
последици от 
"Проблемът с 
тролея" на 
Филипа Фут / 
Самоуправлява
щи се 
автомобили - 
да или не? 
 

Настоящият уеб куест 
изследва етичен проблем. 
Може да бъде свързан с 
темата за етиката и 
морала, която се 
разглежда в уроците по 
философия на ученици от 
9-ти клас (15 годишна 
възраст). Въпреки това, 
уеб куестът поставя 
въпроси, които могат да 
представляват интерес за 
много по-широка 
възрастова група 

Уеб куестът може да 
бъде отправна точка за 
обсъждане на разликата 
между етика и морал. 
Следователно уеб 
куестът е подходящ за 
всички ученици от 
гимназиалния курс или 
като част от техните 
часове по философия, 
или като извънкласна 
дейност 

Темата на настоящия уеб 
куест не е включена в 
училищната програма. 
Може да се въведе като 
допълнителна дейност, 
поради темата му. Това 
може да се използва в по-
горните класове, 
възрастова група от 
петнадесет до 
шестнадесет години 

В Кипър философията 
е част от учебната 
програма за 10-ти клас. 
Следователно, тези 
уеб куестове са 
подходящи само за 
ученици на 16-годишна 
възраст (10-ти клас) и 
по-големи 

Десети и 
единадесети клас - 
14-15-16 години 

Настоящият уеб куест поставя въпроси, които могат да представляват интерес за много по-широка възрастова група. Ето защо уеб 
куестът би бил подходящ за всички ученици в гимназията като част от часовете по философия или като извънкласна дейност. 
Подходът е комбиниран: индивидуална и групова работа. 

Какво трябва да 
направя? Нека 
да мислим 
критично и 

Настоящият уеб куест 
изследва етични дилеми и 
поставя въпроси за 
доброто и лошото. Може 

Настоящият уеб куест е 
подходящ за всички 
ученици в гимназията, 
или като част от техните 

Настоящият уеб куест не 
е включен в училищната 
програма. Може да се 
въведе като 

В Кипър философията 
е част от учебната 
програма за 10-ти клас. 
Ето защо, този уеб 

Десети и 
единадесети клас - 
14-15-16 години 
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рефлективно за 
правилното и 
неправилното, 
доброто и 
лошото 

да се свърже с темата за 
етиката и морала, която се 
разглежда в часовете по 
философия на 9-ти клас (15 
години). Темата обаче е 
подходяща за по-широка 
възрастова група ученици 

часове по философия, 
или като извънкласна 
дейност 

допълнителна дейност 
поради неговата тема. 
Това може да се използва 
в горните класове, на 
възраст 15 и 16 години 

куест е подходящ само 
за ученици на 16-
годишна възраст (10-
ти клас) и по-големи 

Настоящият уеб куест поставя въпроси, които биха могли да представляват интерес за ученици от по-голяма възрастова група, тъй 
като изследва универсални проблеми, които надхвърлят уроците в учебниците. Ето защо уеб куестът е подходящ за всички ученици 
от гимназиалния курс или като част от техните часове по философия, или като извънкласна дейност. 
Подходът е комбиниран: индивидуална и групова работа 

Влиянието на 
Twitter върху 
съвременното 
общество 
 

Настоящият уеб куест не е 
част от конкретна тема от 
националната учебна 
програма по философия. 
Въпреки това, учителите 
могат да го свържат с 
уроци, които са 
фокусирани върху 
„Комуникация“ (за 14-
годишни ученици); 
„Ценности и норми“ & 
„Етика и морал“ (за 
ученици на 15 години); 
„Истина и валидност“ и 
„Гражданска общност“ (за 
16-годишни ученици). 
Имайки това предвид, 
настоящият уебкуест 
предлага гъвкави 
възможности за учителите 
да го включат в уроците си 
като извънкласна дейност 

Настоящият уеб куест 
не е част от конкретна 
тема от националната 
учебна програма по 
философия. Учителите 
обаче могат да го 
свържат с уроци, които 
се фокусират върху 
„комуникация“ (за 14-
годишни ученици); 
„гражданско 
образование“; „етика и 
морал“ & „медийно 
образование“ (за 14-15 
годишни ученици). Може 
да се използва като 
извънкласна дейност 
или в рамките на 
учебната програма по 
гражданско образование 

Настоящият уеб куест не 
е част от конкретна тема, 
включена в училищната 
програма. Може да се 
включи в урока по 
гражданско образование. 
Може да се преподава на 
всички възрастови групи 
поради социалната му 
медийна среда 
 

В Кипър философията 
е част от учебната 
програма за 10-ти клас. 
Следователно този уеб  
куест е подходящ само 
за ученици на възраст 
16 години (10-ти клас) и 
на по-голяма възраст 
 

Десети клас - 14-15 
годишни. 
Влиянието на 
TWITTER в 
съвременното 
общество  
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Настоящият уеб куест може да бъде добро допълнение към уроците по гражданско общество на всички ученици от гимназиалния 
курс, независимо от тяхната възраст, тъй като провокира критично мислене, аналитични умения и умения за водене на дебати.  
Може да се разглежда като трансверсална тема, свързана с „обща култура“ (Теми и проблеми на съвременния свят) и може да се 
провежда като извънкласна дейност за всички класове на гимназията, тъй като обхваща теми и поражда дискусии, свързани с нашия 
съвременен свят и помага на учениците да развият своите аналитични умения, опознавайки по-добре света, в който живеят. 
Подходът е комбиниран: индивидуална и групова работа. 

Кибертормозът: 
вредата за 
младежите 
 

Настоящият уеб куест не е 
част от конкретна тема от 
националната учебна 
програма по философия. 
Въпреки това учителите 
могат да го свържат с 
определени теми от 
учебната програма: 
„социални групи и норми”, 
„конфликти”, „психично 
здраве” (за 14-годишни 
ученици); „ценности и 
норми” & „добро, зло, 
добродетел” (за 15-
годишни ученици); 
“гражданска общност” (за 
16-годишни ученици). 
Следователно настоящият 
уеб куест може да се 
приложи като извънкласна 
дейност за всички 
възрастови групи от 
гимназиалния курс. 

Настоящият уеб куест 
не е част от конкретна 
тема от националната 
учебна програма по 
философия. Може да се 
използва като 
извънкласна дейност 
или в рамките на 
учебната програма по 
гражданско образование 
и гражданство. 
 
 

Настоящият уеб куест не 
е част от конкретна тема, 
включена в училищната 
програма. Може да бъде 
използван за очертаване 
на тези проблеми в урок 
по социални науки. 
 
 

В Кипър философията 
е част от учебната 
програма за 10-ти 
клас. Следователно, 
този уеб куест е 
подходящ само за 
ученици на възраст от 
16 години (10-ти клас) 
и по-големи. 

Вредата за 
младежите. Тази 
тема може да се 
разглежда в групова 
работа: „Теми и 
проблеми на 
съвременния свят“. 
Това също е много 
добра тема за 
развитие в 
„Гражданство и права 
на човека“; 14 – 16 
години. 

Този уебкуест може да бъде добро допълнение към уроците по гражданство на всички гимназисти, независимо от тяхната възраст, 
тъй като провокира критично мислене, аналитични умения и умения за дебатиране.  
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Може да бъде разглеждан като трансверсална тема, свързана с „обща култура“ (Теми и проблеми на съвременния свят) и може да 
се провежда като извънкласна дейност за всички класове на гимназиалния курс, тъй като обхваща теми и поражда дискусии, свързани 
с нашия съвременен свят и помага на учениците да развият своите аналитични умения, опознавайки по-добре света, в който живеят. 
Подходът е комбиниран: индивидуална и групова работа. 

Епичният 
разказ: Какво 
ужасно 
приключение! 

Този уеб куест не е част от 
конкретна тема от 
националната учебна 
програма по философия. 
Въпреки това, той все още 
може да се използва като 
допълнителен учебен 
материал или извънкласна 
дейност за учениците, за 
да демонстрират интерес 
към философията 

Този уеб куест не е част 
от конкретна тема от 
националната учебна 
програма по 
философия. Въпреки 
това, той все още може 
да се използва като 
допълнителен учебен 
материал или 
извънкласна дейност за 
учениците, за да 
демонстрират интерес 
към философията 

Този уеб куест не е част 
от конкретна тема, 
включена в училищната 
програма. Съдържанието 
се счита за твърде трудно 
за нашето ниво на 
образование .  

В Кипър философията 
е част от учебната 
програма за 10 клас. 
Следователно, 
настоящият уеб куест 
може да е подходящ 
единствено за ученици 
на възраст от 16 
години (10-ти клас) и 
по-големи. 

Средно ниво – 15 
години 

Настоящият уеб куест може да бъде добро допълнение към уроците по философия/история на всички ученици от гимназиалния курс, 
независимо от тяхната възраст, тъй като провокира критично мислене и умения за дебат. 
Може да бъде разглеждан като трансверсална тема, свързана с „общата култура“ и може да се изпълнява като извънкласна дейност 
за всички класове на гимназията, тъй като обхваща теми и поражда дискусии, свързани с епоса, повествованието и разказването на 
истории, като помага на учениците да повишат знанията си. Подходът е комбиниран: индивидуална и групова работа. 
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4. Използване на ресурси и инструменти базирани на интернет  

 

Основните интернет базирани ресурси и инструменти, които могат да се използват, са следните: 

4.1. Онлайн PowerPoint (или локално приложение на персонален компютър) 

Използване: да представи темата, теоретичните уроци, да даде на учениците визуален формат 

на урока, да покаже презентациите на учениците. 

Характеристики: редактиране, форматиране на текст, прости таблици, прости анимации, 

използване на други графични елементи (форми, диаграми, диаграми), промени в оформлението 

на слайда, редактиране от множество потребители. 

Плюсове: Безплатен, лесен за използване, има много налични шаблони и теми, опция за 

споделяне, предлагане на идеи за дизайн, уеб базиран инструмент (не се изисква изтегляне на 

софтуер). 

Минуси: няма същия капацитет в сравнение с настолната версия. 

4.2. Google Презентации 

Използване:  представяне на темата, теоретичните уроци, предоставяне на визуален формат на 

урока на учениците, показване на презентациите на учениците. 

Характеристики: редактиране, форматиране на текст, прости таблици, прости анимации, 

използване на други графични елементи (форми, диаграми, диаграми), промени в оформлението 

на слайда, редактиране от множество потребители. 

Плюсове: Безплатен, лесен за използване, опция за сътрудничество в реално време, уеб базиран 

инструмент (не е необходимо изтегляне на софтуер), автоматично запазване, наличност на 

различни платформи 

Недостатъци: за използване на Google Презентации, ограничени опции за анимации и преходи, 

наличие на ограничени теми е необходим акаунт в Google,  

4.3. Майкрософт One Drive 

Използване и функции: Microsoft One Drive е платформа за услуга за облачно съхранение, която 

позволява на потребителите да съхраняват съответните си файлове и документи в облака, да ги 

синхронизират и споделят на други устройства и с други потребители. Учителят може да 

използва Microsoft One Drive, за да поддържа онлайн всички документи в класната стая, 

включително учебни документи и документи, предоставени от учениците. Microsoft One Drive 

също интегрира PowerPoint Online (Инструмент 1). 

Плюсове: Безплатно място за съхранение 15 GB, лесна организация, сътрудничество с 

приложения на Microsoft Office. 

Недостатъци: опасения за поверителността, тъй като Microsoft си запазва правото да сканира 

файлове, записани в OneDrive, за да търси това, което нарича „нежелано съдържание“, като 

защитени с авторски права материали или изрични изображения. 
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4.4. Платформа Kahoot! 

Използване: Kahoot! е платформа за обучение, базирана на игри, използвана като образователна 

технология в училища и други образователни институции. Превръща традиционното вдигане на 

ръка в игра! 

Характеристики: Свързва учители от училище с един лиценз, прави уроците интерактивни, 

оценява обучението, улеснява сътрудничеството, повишен контрол и видимост. 

Плюсове: Ангажира учениците в клас и виртуално, учениците могат да преглеждат съдържанието 

и да се подготвят за тестове, лесно боравене със стотици учители, удобен потребителски 

интерфейс, лесен за използване, персонализиран 

Против: Проследяването на нивото на напредъка на ученика е сложен процес. 

4.5. Други Интернет- базирани ресурси 

 ERIC - Информационен център за образователни ресурси eric.ed.gov/?q=WebQuest   

 Порталът за училищно образование (School education gateway), онлайн платформа 

за училищно образование в Европа www.schooleducationgateway.eu  

 Невероятни образователни ресурси https://www.amazingeducationalresources.com/  

 Photodentro-Кипър http://photodentro.pi.ac.cy/?locale=en  

 България https://ucha.se/ - съдържа над 21 000 видео урока, тестове и мисловни карти 

в съответствие с официалната училищна програма (предназначена за ученици от всички 

възрасти) 

 България https://gramoten.li/ - има за цел да интегрира напълно медийната грамотност 

в образователния процес и да повиши медийната грамотност в обществото. Предлага 

редица ресурси: игри, които подпомагат развитието на медийна грамотност, култура на 

участие и цифрови умения във и извън класната стая; дейности за изграждане и защита 

на вашето онлайн присъствие; наръчници, уроци и презентации. 

 България https://teacher.bg/ - насочен към учителите в училищата; предлага редица 

онлайн курсове, вкл. насочени към иновативни училища и разработване на електронно 

учебно съдържание. 

 

 

 

 

 

https://eric.ed.gov/?q=WebQuest
http://www.schooleducationgateway.eu/
https://www.amazingeducationalresources.com/
http://photodentro.pi.ac.cy/?locale=en
https://ucha.se/
https://gramoten.li/
https://teacher.bg/
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5. Рамка за оценка на изпълнението 

Този раздел има за цел да помогне на обучителите и педагозите да оценят представянето на 

обучаемите през целия процес на разработка на уеб куеста. 

5.1. Оценки по рубрики 

Уеб куестовете  са междупредметни дейности, базирани на запитвания, при които на учащите не 

се предоставят „правилните отговори“. Те се насърчават да търсят ресурси в мрежата и да 

отразяват и формират собствено разбиране за въпросите/темите, които са на фокус в съответния 

уеб куест. Рубриките ще ви помогнат да определите ясни критерии и стандарти за оценка на 

различните аспекти на процеса, който уеб куеста насърчава/изисква, в зависимост от дейностите, 

които включва. 

Уеб куестът включва многостранни задачи, които изискват гъвкави видове оценка, поради което 

е препоръчително да се разработят рубрики за оценка за всеки уеб куест, свързани с дейностите, 

предвидени в процеса, и очакваните резултати/цели от обучението. Рубриките представляват 

автентичен инструмент за оценка, използван за оценка на многостранни задачи, които не могат 

да бъдат оценени обективно само по един критерий или със субективна оценка, както при 

традиционните методи за оценка. 

5.2. Оценяване на учебните постижения 

Всички Уеб куестове по проекта sCOOL-it предвиждат критерии за оценка. В това отношение няма 

да навлизаме много дълбоко в основните образователни теории относно оценяването и 

тестването: има твърде много неща, отколкото бихме могли да покрием в този малък доклад за 

проекта. 

Вместо това искаме да се съсредоточим върху процедури, които дават възможност както на 

студентите/учениците, така и на техните учители да установят дали учебните цели на уеб куеста 

са били постигнати и ако да, до каква степен. Препоръчваме на учителите да използват 

комбинирана процедура за оценяване, която се състои от: 

1. Изявления на обучаемите (след като са били помолени да го направят) 

 

 разказват какво са научили по предмета (самооценка, ориентирана към 

знанието): сега (след като преминах през уеб куеста) знам, че... 

 

 разказва какво е научил за себе си (формираща оценка, в този случай 

диагностична самооценка): сега (след като преминах през уеб куеста) знам за 

себе си, че аз... 

 

Тази двойка основни изявления съставляват така наречения доклад на 

обучаемия, в който ученикът/студентът отразява какво му е донесъл Уеб куестът 

по отношение на придобитите знания и нови лични възгледи и нагласи по темата. 
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Например:  

а. „Научих, че в средновековието хигиената на хората едва ли е била грижа, което 

е помогнало епидемичните заболявания като чумата да причинят толкова много 

жертви“ Или: 

„Научих фактите и знам, че земята се затопля, но не мога да разбера защо хората 

са били толкова глупави да замърсят света и да го оставят да се затопли толкова 

много. 

 

б. „От информацията за болестите разбрах, че тази тема е по-привлекателна за 

мен, отколкото бих очаквал предварително: може би трябва да помисля за 

медицинска кариера“. Или: 

в. „Уеб куестовете потвърждават това, което вече си мислех: не ме е грижа за 

климата и глобалното затопляне. Всъщност мислех, че всичко е измама и все 

още го правя!“ 

Този вид оценяване изглежда по-субективно, отколкото всъщност е: в своята стандартна 

работа върху тестване и оценяване (и много повече), просто наречена Методология (1974 

г.), проф. А. Д. Де Гроот описва колко последователни изглеждат самооценките на 

ученика: когато бъдат попитани отново след 5 или 10 години, тяхната оценка ще бъде 

почти същата. Де Гроот съветва учителите да използват доклада на обучаемия като 

начало за съвместни оценки, стремейки се към консенсус между учител и ученик относно 

резултатите от обучението и тяхната стойност за обучаемия, но също така и в сравнение 

с учебните цели, посочени в учебната програма. 

 

2. Учебните постижения са видими в резултатите, произведени от учениците: това са 

физически доказателства: доклади, отговори на въпроси, зададени в уеб куеста, 

презентации, представяне по време на презентации (за предпочитане записани). 

Учителят попълва таблица за оценка, като ясно посочва какви са резултатите от 

обучението за ученика. Категориите в мрежата могат да бъдат модифицирани от 

учителя, за да покрият по-точно съдържанието на Уеб куеста. 

 

Съветваме учителите да използват таблицата, за да започнат дискусия за съвместна 

оценка, целяща постигане на консенсус или поне разбирателство между учителя и 

студента/ученика относно резултатите от обучението: постигнати ли са (както е 

планирано в учебната програма и съобщено преди началото на уеб куеста) и до каква 

степен? Ясното съобщаване на учебните цели, преди да началото на каквато и да е 

учебна дейност, е изискване за прозрачност, което е широко признато в образователната 

общност. Историята на изясняването на целите на обучението се връща към оценката 

„Библия“ от Блум, Хейстингс и Мадаус: „Наръчник за формиращо и обобщаващо 

оценяване на ученето на ученици“ (1971 г.), стандартна работа, която също послужи като 

вдъхновение за споменатия по-рано проф. Де Гроот. 

 

Процедурата се прилага и когато студенти/ученици са работили заедно по уеб куеста. 

Учителят ще задава въпроси относно индивидуалните приноси: „Какво открихте? Каква 

част написахте? Как намерихте илюстрациите? Кой направи последната презентация?“ 
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Всички доказателства (за учебни усилия и резултати плюс съвместни оценки) за 

предпочитане се съхраняват в учебното портфолио на ученика или във всяка друга 

подходяща система за съхранение (папки с писмени или отпечатани документи, онлайн 

колекция от файлове и т.н.). 

Промените в личните гледни точки и чувства са по-трудни за оценяване и тук консенсусът между 

учител и студент/ученик относно преживяванията по време на учебния процес предоставя 

съществени прозрения. 

Таблицата по-долу дава пример за това как може да се оформи оценката на учебния процес и 

постиженията: какви реакции към уеб куеста очаква учителят и колко ценни са те? Способен ли 

е учителят да обясни стойността или оценката, дадена на отговорите или презентациите, дадени 

от учениците? Ученикът/студентът разбира ли резултатите от оценката и съгласен ли е? Ако 

споразумение (консенсус не е възможно, все пак учителят е този, който решава как да оцени 

работата на ученика. 

Моля, обърнете внимание, че текстът в таблицата се отнася директно към ученика/обучаемия: 

това е важно и всъщност е предпоставка за използване на такава таблица за оценяване: тя има 

специално предназначение да даде възможност за обсъждане на резултатите от обучението 

между учител и ученик, а не за съобщаване на постиженията в обучението на обучаемите на 

други, които не са имали пряка роля в уеб куеста. 
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Критерии 
 
 
Категория  

Недобро представяне Приемливо представяне Добро представяне Много добро представяне 

Знания 

Представяте малко знания с 

ниско значение и не по ясен 

начин. Приложихте много малко 

концепции правилно. 

Избрахте информация, която 

едва ли е уместна и от 

източници, които не са ясни. Не 

успяхте да приложите голяма 

част от него към предмета или 

темата. 

Представяте част от 
знанията, които сте 
придобили, но не толкова 
ясно, колкото е възможно, и 
сте приложили поне някои 
концепции правилно. 

Избрахте информация, която 
понякога показа малка 
уместност от източници, 
които не бяха твърде ясни, и 
приложихте част от нея към 
темата/темата. 

Представяте повечето от 
знанията, които сте 
придобили, доста ясно и сте 
приложили много концепции 
правилно. 

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

 

Вие представяте всички 
знания, които сте придобили, 
много ясно и сте приложили 
всички концепции 
систематично и правилно. 

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

Проучване и 
работа по 

задачи 

Използвали сте твърде 
малко ресурси в интернет 
или другаде; информацията, 
която сте дали, едва ли е 
била подходяща за задачите 
или въпросите в този уеб 
куест. 

Използвали сте някои 
ресурси в интернет или 
другаде; информацията, 
която дадохте, показа 
известно разнообразие и 
имаше някакво отношение 
към задачите или въпросите 
в този уеб куест.  

Използвахте голям брой интернет 

и други ресурси; информацията, 

която предоставихте беше 

адекватна, показа добро 

разнообразие и отговорите ви 

бяха подходящи за задачите и 

въпросите. 

Използвахте всички интернет-
базирани и други ресурси, от 
които се нуждаете, за да 
предоставите много точна и 
пълна информация, показвайки 
добро разнообразие в 
перспективите, добавяйки най-
подходящите отговори на 
всички задачи и въпроси. 

Ангажимент и 
принос 

Показахте слаб интерес и 
ангажираност да изпълните 
поставените задачи, има 
съмнение, че наистина сте 
разбрали задачите и че сте 
се опитвали усилено да 
намерите повече и 
проницателна информация. 

Проявихте интерес към 
темата и ангажираност за 
изпълнение на поставените 
задачи. Разбрахте задачите 
и се опитахте да намерите 
допълнителна и 
съдържателна информация. 

Показахте добър интерес към 
темата и ясен ангажимент да 
изпълните всички поставени 
задачи. Работихте добре със 
задачите и успяхте да 
намерите важна информация. 
Подобрението е трудно, но 
възможно! 

Проявихте силен интерес към 
темата и бяхте водени от 
мотивация да изпълните 
задачите по възможно най-
добрия начин. Работата ви се 
доближи до съвършенството и 
представихте информацията 
възможно най-ясно. Трудно е да 
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Наистина е добро начало, но 
можете да го подобрите. 

си представим по-нататъшно 
подобрение! 

Работа в екип 

Вие показахте малко 
отговорност и почти никаква 
автономност; имали сте 
проблеми да работите с 
останалите членове на 
групата и да уважавате 
гледните точки на другите. 
Вашето взаимодействие с 
останалите не беше 
ползотворно или 
продуктивно. 

Също така не сте спазили 
сроковете, договорени в 
групата. 

Показахте отговорност и 
известна степен на 
самостоятелност; добре сте 
сътрудничили с членовете на 
групата и сте уважавали 
гледните точки на 
останалите. 
Взаимодействахте доста 
добре с другите, но 
резултатите можеха да 
бъдат по-добри. 

Опитахте се с известен успех 
да спазите сроковете, 
договорени в групата. 

Ясно показахте отговорност 
и самостоятелност; Вие си 
сътрудничихте 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. 

Спазихте сроковете на 
групата. 

Освен че сте независим, вие 
също насърчавате 
сътрудничеството между 
членовете на групата и 
обяснявате вашите гледни 
точки, за да просветите 
другите. Взаимодействахте 
безпроблемно с всички 
останали и резултатите бяха 
над очакванията. 

Вие поехте инициативата да 
определите необходимите 
срокове за цялата групова 
работа. 

Комуникация 

Комуникацията ви не е 

ефективна, изявленията и 

исканията ви към другите не 

се разбират и не сте много 

загрижен. 

Вашият начин на изразяване 

не е подходящ за контекста, 

както в устна, така и в 

писмена форма. 

 

Вашата комуникация е 
ефективна до известна 
степен. Въпреки това, 
исканията ви към другите 
често не се разбират добре и 
бихте могли да опитате, като 
перифразирате твърденията 
си. 

Понякога начинът ви на 
изразяване не е подходящ за 
контекста и затова е някак 
неприятен. 

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

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

Вашата комуникация е много 
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 добър: членовете на 
екипа ви виждат като приятен и 
коректен. Вие сте предимство за 
вашия екип! 
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6. Заключение 

6.1. Заключителни бележки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Това ръководство прилага практическа гледна 

точка: да помогне и подкрепи учители и ученици 

в ежедневното прилагане на методологията 

Уеб куест. От самото си появяване подходът 

Уеб куест е предназначен да даде принос към 

по-мотивираща и (защо не!) забавна 

дидактична дейност по всички теми и области 

на обучение. 

Според идеята на своя създател Бърни Додж, 

Уеб куестът е педагогически структуриран и 

експериментиран инструмент, базиран на 

работа с компютър или други устройства. Може 

да улесни процеса на трансфер на информация 

и обучение чрез нетипична изследователска 

дейност. 

Това е първата точка, която трябва да се вземе 

предвид: Уеб куестът определя дейност, 

базирана на работа в мрежата, но от 

педагогическа гледна точка, работа, която 

изисква и вдъхновява от методологичен 

изследователски подход. 

За онези, които смятат използването на уеб 

базирани ресурси в училище за не повече от 

действие „копиране и поставяне“, този 

наръчник може да представи полезни идеи. 

Първо: Проучване. Това е първата ключова 

дума на подхода Уеб куест. От учениците се 

изисква да търсят информация, да четат 

информацията и да избират това, което може 

да се счита за надеждно и също е свързано с 

областта, която уеб куестът изисква от 

учениците да проучат. На педагогическо ниво 

това е много уместно, защото учениците може 

да не са свикнали да проверяват това, което 

четат. Идеята за анализиране на източника на 

информация може да помогне за развитието на 

тези меки умения за цял живот, заедно с 

техническите и специфични знания. 

Второ: Интеграция на информацията. След 

като учениците са избрали информация, те 

трябва да компилират това, което са събрали. 

Дейността по систематизиране на информация 

е много важна и учи ученика да прилага 

собствените си принципи за подреждане. Тази 

нагласа е полезна за бъдещия им 

професионален и личен живот. 

Трябва да продължим не въз основа на нашите 

собствени идеи или на нашите собствени 

предразсъдъци, не на предварително измислени 

методи, а като наблюдаваме детето 

Мария Монтесори (Лекции от Лондон - 1946 г., стр. 33) 
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Трето: Презентация. Да можеш да създадеш 

ред в информацията за презентация, която 

служи за представяне на концепцията, за която 

учениците са научили, е много уместна, тъй 

като способността и уменията, свързани с 

показването на „какво знаят“, са свързани с 

начина, по който те представят и да обясняват 

знанията си пред останалите, е важно умение. 

 

Всичко това е свързано с конструктивизма, доста сложна дума, която използваме, за да кажем, че във 

всички дидактически дейности трябва да сме сигурни, че учениците са „в центъра на дейността“. Уеб 

куестовете се прилагат, за да използват времето на обучаемия по най-добрия начин, да стимулират 

придобиването на знания, както и интегрирането и разширяването на знанията. Когато работят с уеб 

задачи, обучаемите трябва да се справят със значително количество информация и да я осмислят 

(Dodge, 1998 г.). Уеб куестовете помагат на учениците да развият умения както за критично мислене, 

така и за анализ. Въз основа на идеи за проучване и конструктивизъм, уеб куестовете включват 

кооперативно обучение, когато учениците работят в групи. 

Уеб куестовете могат да вдъхновят учениците чрез стимулиране на креативността и осигуряване на 

подкрепяща учебна среда. 

Когато мислим за уеб куест, искаме да сме сигурни, че: 

 Знанието се конструира от обучаемия. Това означава, че е изградено върху предишни или други 

знания. Уеб куестовете улесняват учениците да вземат части от информацията, идваща от 

различни източници, и да ги поставят в свой собствен ред и концептуално измерение. 

 

 Уеб куестовете насърчават да научите как да учите, докато учите. Ученето включва 

конструиране на значение и системи от значение. 

 

 Уеб куестовете изискват активен процес, който включва съзнателен вход за конструиране на 

смисъл. Учениците са поканени да учат по активен начин. 

 Уеб куестовете въвеждат и предполагат социална дейност, при която ученето е пряко свързано 

с връзки с други хора. 

 

 Уеб куестовете определят учебната дейност като контекстуална: никой и нищо не може да се 

счита за изолирано. 

 

 Уеб куестовете също предполагат, че знанието (в края на процеса) е лично. Базирайки се на 

личния опит и вярвания на обучаемия. 

 Мотивираният ученик учи по-ефективно и уеб куестът подкрепя този процес. 

 

 В този процес сме забравили учителя! Какво можем да попитаме учителя и какво можем да му 

дадем, използвайки методиката за уеб куест? 

 

 Предизвикателството уеб куест изисква задълбочена подготовка. Учениците трябва да се 

наблюдават стъпка по стъпка. Но това и свидетелството, че са мотивирани, може да мотивира 

и учителите. А подготовката и напътствията играят важна роля за постигането на високи 
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постижения в ученето. Мотивираните учители са по-склонни да мотивират учениците да учат в 

и извън класната стая. Уеб куестът е важен стимулиращ инструмент за учителите.  

 Мотивацията може да помогне на ученика да види, че придобиването на знания не е самоцел, 

а осигурява използването на уменията в бъдеще на всички, които участват в това „ужасно 

приключение“, което наричаме образование. 

6.2. Десет причини да се използват уеб куестовете по проекта sCOOL-IT  

Завършваме, като посочваме 10 убедителни причини за използването на Уеб куестовете по проекта 

sCOOL-IT в класната стая: 

1. Учениците се учат да бъдат независими мислители, тъй като повечето от проблемите, 

разглеждани в уеб задачите на sCOOL-IT, са проблеми от реалния свят. 

 

2. Сам по себе си уеб куестът е мотивираща техника за ангажиране на учениците в работата по 

дадена задача; 

 

3. Уеб куестовете са лесен начин за учителите да включат интернет в класната стая, както в 

краткосрочен, така и в дългосрочен план. - Не са необходими специални технически познания 

за създаване или използване на уеб куестове. 

 

4. Много често уеб куестовете включват групови дейности и стимулират комуникацията и 

взаимното споделяне на знания. Освен това те насърчават използването на предишни знания 

в нови учебни дейности. 

5. Уеб куестовете могат да бъдат използвани за специфични теми в националните учебни 

програми, но те могат да бъдат и интердисциплинарни, включващи преминаване към други 

предметни области. 

 

6. Уеб куестовете насърчават уменията за критично мислене, включително сравняване, 

класифициране, индуциране, извеждане, анализиране на грешки, конструиране на подкрепа, 

абстракция, анализиране на перспективи и т.н. изпълни поставена задача. 

 

7. Уеб куестовете съдържат автентични задачи, които са мотивиращи. Те насърчават обучаемите 

да възприемат своите дейности като „истински“ или „полезни“. Това води до повече усилия, по-

голяма концентрация и истински интерес към постигането на задачата. 

 

8. Уеб куестовете от sCOOL-IT са създадени по начин, който позволява на обучаемите да 

изследват проблема от множество гледни точки, стимулирайки способността да предизвикват 

гледната точка на другия. 

9. В уеб куеста sCOOL-IT обучаемите могат да предложат решение въз основа на повече от един 

подход. Те могат да решат проблема, използвайки повече от едно решение, така че знанията, 

получени от едно действие за решаване на проблем, да могат да бъдат прехвърлени в друга 

ситуация. 
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10. Същността на уеб куестовете sCOOL-IT се състои в използването на мотивиращи теми, 

съчетани с актуални уеб ресурси. Уеб куестовете насърчават ученето скеле (преобразуване на 

прочетеното от обучаемите в някаква нова форма) и за постигане на всичките шест ключови 

елементи на Weinstein (2000 г.): (a) умело мислене; (б) отговорно мислене; в) нерутинно 

мислене; г) прилагане на критерии; д) самокорекция; и (е) чувствителност. 


