164 ГПИЕ. „М. де Сервантес“
Резултати от националното външно онлайн оценяване на дигиталните компетентности на
учениците от 10. клас
Проведено 12-16 юни 2017 година
Оценявани компетентности:
 Информация
 Комуникация
 Създаване на съдържание
 Безопасност
 Решаване на проблеми
Уменията, които се тестваха са приложими по всички предмети по един или друг начин.
Време за провеждане на оценяването съгласно заповедта на МОН: 90 минути, разпределени
както следва:
 Модул 1 – онлайн тест за 30 мин, с максимален брой точки 30;
 Модул 2 - практическа задача 60 минути, която представлява работа върху задача,
свързана с обработка на данни и представянето им в определен формат, прикачване в
електронната платформа и и изпращането му в рамките на определените 60 минути;
максимален брой точки за модул 2 – 30.
Организация от страна на МОН и РУО София-град: много добра  отлична: бърза
комуникация, информиране за потенциални проблеми, даване на допълнителна сесия за
учениците, които не бяха завършили модул 2 по технически причини (при нас се явиха трима
ученици)
Организация от наша страна – отлична. В двете зали оценяването се провеждаше
едновременно. Часовете по ИТ и по информатика за 10. клас бяха изнесени като четвърти
блокове в рамките на целия период на провеждане на оценяването. Учениците бяха
предварително запознати с формата.
Благодарност на г-жа Арабаджиева, която беше запазила всички миналогодишни материали
от пробното оценяване, в което участваха два наши класа и така предварително имахме идея
и ориентир какво точно се очаква от учениците. Благодарност на г-н Иларионов, който
подготви новите лаптопи и учениците работиха с тях в зала 1. Благодарност на квесторите,
специалисти по ИТ Иларионов, Кацарова, Стоянова, Арабаджиева, останалите квестори
10. клас – по списък 140 ученици
 Не се явили: 5 по уважителни причини
 Успешно приключили модул 1 и модул 2 – 129 ученици
 Не приключлили модул 2 – 6 ученици – вътрешни технически причини (забил
компютър, изключил интернет
Резултати: средно от двата модула: 71 %
клас

М1

М2

СРЕДНО

10 А
10 Б
10 В
10 Г
10 Д

76,30%
71,08%
70,00%
74,87%
70,99%
72,65%

68,00%
70,00%
68,07%
68,80%
72,69%
69,51%

72%
71%
69%
72%
72%
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Изводи:
1. Учениците се справиха много добре със задачите и може да се каже, че имат изградена
дигитална компетентност.
2. По-слбият резултат на втория модул се дължи на недовършване на втората задача и
неумение да се изпълни точно всяка част от условието на задачата.
3. Умението да се обръща внимание на детайлите е необходимо да продължи да се
изгражда.
4. Практическите задачи, които се решават в часовете по ИТ трябва да съдържат всички
етапи на работа, които бяха оценявани, включително записване на един краен
документ в pdf файл.

28.06.2017 г.

Лили Самуркова
Зам. директор,
Координатор на оценяването в 164. ГПИЕ

