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Проблемът?

Възможности за разработване на учебни материали и пособия с 

активното участие на ученици.

„Необходимост от активно въвличане на учениците в 

образователния процес…

Една от най-важните задачи на съвременната образователна система 

е формирането на универсални учебни действия, които осигуряват на 

обучаващите се не само умение да учат, но и способност за 

саморазвитие и самоусъвършенстване... 

Необходимост от разработване на учебни пособия и материали за 

профилираната подготовка по информатика XI  и XII клас?



Предизвикателства - примери

"Информатика за 12. клас –

профилирана подготовка:

Модул 4

Работа по проекти Фази при 

разработване на проекти

"Информатика за 12. клас –

профилирана подготовка: 

Модул 3: Релационен модел 

на бази от данни"

Релационна база от 

данни (РБД)



Примери за участие на ученици и 

студенти в работата на 

преподаватели

Магдалина Тодорова

„Програмиране на С++“

Ученици - автори на задачи за олимпиадите по 

информатика, лингвистика и др.

Ученически проекти за учебни сайтове и тестови 

системи

Проектът „С#S2S“



Базата от данни



ТАБЛИЦИ Библиотека 

с модели: 

директен 

достъп
Директен 

достъп до 

всеки раздел на 

отчета от 

симулацията



ТАБЛИЦИ

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Библиотека 

с модели: 

директен 

достъп
Директен 

достъп до 

всеки раздел на 

отчета от 

симулацията



ВИДОВЕ ЗАЯВКИ

ПРОЕКЦИЯ



ВИДОВЕ ЗАЯВКИ

СЕЛЕКЦИЯ ПО 

ЕДИН КРИТЕРИЙ



ВИДОВЕ ЗАЯВКИ

СЕЛЕКЦИЯ ПО 

НЯКОЛКО 

КРИТЕРИЯ



ВИДОВЕ ЗАЯВКИ

ИЗЧИСЛЕНИ

ПОЛЕТА

Full SUM: 

[SALARY]+([SALARY]*[Perce

nt for 

LENS_OF_SERVICE])+[Supp

lements for CHILDREN]-

[DEDUCTION]



ВИДОВЕ ЗАЯВКИ

ОБОБЩАВАЩИ

ЗАЯВКИ



ВИДОВЕ ЗАЯВКИ

ПАРАМЕТРИЧНИ

ЗАЯВКИ



ВИДОВЕ ЗАЯВКИ

КРЪСТОСАНИ

ЗАЯВКИ



ВИДОВЕ ЗАЯВКИ

ЗАЯВКИ ЗА

АКТУАЛИЗИРАНЕ



ВИДОВЕ ЗАЯВКИ

ЗАЯВКИ ЗА

ИЗТРИВАНЕ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Правилното разбиране за същността на базите от данни и 

тяхното използване е една от компетенциите, изисквани в 

професиите на бъдещето. 

Системата от примерни задачи - не само за профилираното 

обучение по Информатика в 12 клас за профилите 

“Математически” и “Софтуерни и хардуерни науки”, но и 

профилираното обучение по „Информационни технологии“ в 

11 клас.

Активно участие на учениците в създаването на учебни 

материали… 



БЛАГОДАРЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО!

svetlanaeli@abv.bg

svetlanaeli@hotmail.com


