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ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ С УЧИТЕЛИ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

1. Операционни системи. Предназначение и обобщена структура на ОС. Файлове. Работа с
файлове. (Описание на избрана ОС – основни функции, възможности, предимства,
техническо осигуряване и др.) Методи и средства за преподаване на материала.
2. Система за текстообработка. Общи принципи на текстообработката. Основни операции за
въвеждане, редактиране и форматиране на документ. Описание на избран текстов
редактор.
3. Електронни таблици. Общи сведения. Описание на възможностите и най-съществените
функции на избрана електронна таблица. Примери за практически занятия.
4. Системи за компютърна графика. Основни принципи. Класификация на графичните
системи. Общо описание на избран графичен редактор – предназначение, възможности,
файлове и др. Методически подходи.
5. Компютърни мрежи и услуги. Информационни технологии за социална общуване. Среди
и средства за споделена съвместна работа. Мястото на темата в ДОС и учебните програми
по информационни технологии 5.-10. клас. Методика на преподаване. Контрол и оценка
на знанията и уменията на учениците. Междупредметни връзки. Дидактически средства.
6. Създаване и публикуване на информация в Интернет. Специализирани софтуерни
средства за създаване на уеб сайтове. Мястото на темата в ДОС и учебните програми по
информационни технологии 5.-10. клас. Методика на преподаване. Контрол и оценка на
знанията и уменията на учениците. Междупредметни връзки. Дидактически средства.
7. Приложни програми. Шаблони и теми в текстов документ. Циркулярни писма и
формуляри в текстообработващата система. Мястото на темата в ДОС и учебните
програми по информационни технологии 5.-10. клас. Методика на преподаване. Контрол
и оценка на знанията и уменията на учениците. Междупредметни връзки. Дидактически
средства.
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ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
За придобиване на четвърта професионално-квалификационна степен учителят следва
да изяви професионалните си умения за интерпретация на научни проблеми от учебното
съдържание по информатика и информационни технологии и за конструиране в съответствие
с тях на подходящи за образователния процес методически решения.
Кандидатът разработва писмено изложение по проблема, свързан с професионалната
му практика. Преди изпита комисията определя няколко теми, една от които се изтегля на
лотариен принцип. Формулировката на темата е в обхвата на съдържанието на програмата,
без да го повтаря. Това означава, че темата може да засяга част от даден в програмата проблем
или да насочва към него от определена гледна точка.
Писмената работа съдържа изложение на частно-научния аспект на проблема и идеи за
преодоляването му в училище.
Изпитът е анонимен. Анонимността се разкрива след като приключи проверката и се
оформи оценката.
Писмената работа се проверява от всички членове на комисията и се оценява с
консенсус. Оценките се оформят с точност до 0,50. Оценката се мотивира в рецензия, която
отразява общата преценка на членовете на комисията. При преценката се обръща внимание и
на проявената от кандидата езикова култура.
Оценката на комисията е окончателна и не подлежи на преразглеждане.

Програмата е приета на Катедрен съвет на катедра „Науки за образованието”(протокол № КД- 01-30/9.03. 2020г.)
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