
РАЗГЛЕДАЙ УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ
по Компютърно моделиране и информационни  

технологии (КМИТ) за  5. клас 

 ДО КОЛЕГИТЕ – УЧИТЕЛИ
  ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ 
  И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Уважаеми колеги,
Ние сме авторите на новите учебници по компютърно моделиране и информационни 

технологии  за 5. и за 6. клас на „Издателство Атласи“.

Антоанета Иванова, старши учител по математика, информатика и информационни 
технологии в СУ „Васил Левски“, гр. Ямбол.

Милена Георгиева, старши учител по информатика и информационни технологии в  
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово.

Теодора Узунова, учител по информатика и информационни технологии в  
СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София.

Татяна Попова, старши учител по математика, информатика и информационни технологии в 
СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай.

Стефка Петкова, старши учител по информатика и информационни технологии в  
ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен.

Васвие Адем, учител по информационни технологии в ОУ „Ран Босилек“, гр. Габрово.

Предстои Ви да изберете учебници по новите учебни програми, по които да 
преподавате в 5. и в 6. клас през учебната 2022/2023 година!

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС И НАШИТЕ  УЧЕБНИЦИ?
  
1. Защото искаме да споделим работещото в нашата практика с учениците – от учители за 

учители. 
2. Защото в учебниците са включени всички теми, очаквани резултати, нови понятия и 

отговаряме на утвърдените нови учебни програми – за което сме положително оценени от 
МОН. 

3. Защото сме се съобразили с предложенията на колегията – без академизъм, по-малко 
теория и повече практика в учебниците. Нашето мото е „Знание чрез практика“, затова в 
учебника за 5. клас има разработени 191 практически задачи и 149 допълнителни въпроси и 
задачи, а в учебника за 6. клас – 162 практически задачи и 117 допълнителни въпроси и задачи.

4. Защото уроците са разположени на един разтвор, дизайнът на учебниците  осигурява ясно 
видима структура, лесно ориентиране в съдържанието и използване компонентите на урока – 
всичко с един поглед.

5. Защото към учебниците сме включили много електронни ресурси – практически задачи, 
анимирани видеа, аудиофайлове и електронни интерактивни тестове със система за оценяване – 
уроците говорят сами.

6. Защото сме подготвили много допълнителни учебни ресурси – учебни тетрадки, 
справочник, онлайн тестове, дидактични табла в печатен и електронен вариант – индивидуален 
подход към различната подготовка, възможности и интереси на учениците.

7. Защото сме подготвили КНИГИ ЗА УЧИТЕЛЯ с методически насоки, допълнителна 
информация и решени задачи – ние мислим за Вас.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ ЧРЕЗ ВАШИЯ ИЗБОР!

Безплатно осигурявани ресурси от „Издателство Атласи“ – за УЧИТЕЛИ 

УЧЕБНИЦИ –  
печатни издания + 
електронни варианти
 формат 21х29,7 cm
 брой страници 
 – за 5. клас – 100 с.
 – за 6. клас – 88 с.
 уроци на един разтвор
 задачи и въпроси в учебника
 – за 5. клас – 340 бр.
 – за 6. клас – 280 бр.
 електронни ресурси за
 осигуряване на   
 практическата работа   
 на учениците
 анимирани видеа, аудио-  
 файлове, интерактивни  
 онлайн тестове

СПРАВОЧНИК по КМИТ  
за 5. клас
 мисловна карта на компютърната  
 система
 изглед на диалогови прозорци
 правила за безопасна работа в  
 интернет
 често срещани файлови   
 разширения 
 често срещани клавишни   
 комбинации в Paint, Word, Excel
 основни алгоритми на Scratch
 основни понятия по КМИТ 5. клас

УЧЕБНО ДИДАКТИЧНО ТАБЛО
 Основи на Scratch – същност, предназначение, основен 
интерфейс, основни понятия, видове блокове

УЧЕБНИ ДИДАКТИЧНИ ТАБЛА
 Видове алгоритми, част I и II – Scratch, Python, JavaScript
 формат 70х100 cm   двустранно ламинирани, с лайсни

ОНЛАЙН
ТЕСТОВЕ
за 5. и за 6. клас
 различни варианти  
 на тестовете

ЕЛЕКТРОННИ
РЕСУРСИ към
УЧЕБНИЦИТЕ

УЧЕБНИ ТЕТРАДКИ –  
на хартиен носител
 за всеки урок по една страница
 план на урока
 задачи за домашна работа КНИГИ ЗА УЧИТЕЛЯ   

електронен вариант
 разработени уроци
 годишно тематично   
 разпределение
 допълнителна   
 информация
 решения на задачите
 от учебника

ГОДИШНИ ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

УЧЕБЕН КАЛЕНДАР на УЧИТЕЛЯ по КМИТ
за учебната 2022/2023 г. (излиза от печат откомври 2022 г.)
 формат 100х70 cm

 формат 
 100х70 cm
 двустранно   
 ламинирано 
 с лайсни

Милена ГЕОРГИЕВА
Магистър по информатика с професионална 
квалификация „Информатик“ и с втора специалност 
„Учител по математика и информатика“ от  
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Велико Търново.
Към момента заема длъжността „Старши учител 
по информатика и информационни технологии“ 
в Природоматематическа гимназия „Акад. Иван 
Гюзелев“, град Габрово.

Теодора УЗУНОВА
Магистър по теория и управление на образованието 
– образователен мениджмънт от Софийски универси-
тет „Св. Климент Охридски“, бакалавърска степен по 
математика и информа тика. Професионална квалифи-
кация „Учител по математика и информатика“ и 
професионална квалификация „Теория и управле ние 
на образованието – образователен мениджмънт“. 
Към момента заема длъжността „Учител по инфор-
ма тика и информа ционни технологии“ в Софийска 
математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и 
„Учител по математика“ в Образователен център 
„Междучасие“.
Присъдени награди: Microsoft Innovative Educator (MIE) 
и MIE Expert.

Татяна ПОПОВА
Магистър по математика и информатика с професио-
нална квалификация „Учител по математика и инфор-
матика“ от ПУ „Пайсий Хилендарски“, град Пловдив.
Към момента заема длъжността „Старши учител 
по математика, информатика и информационни 
технологии“ в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, град 
Първомай. Има много награди като научен ръко води-
тел на ученици, участвали в конкурси, национални 
състезания и национални олимпиади в областта на 
информатиката и информационните технологии. 

Васвие АДЕМ
Магистър по информационни и комуникационни тех-
нологии в образованието с квалификация „Учител“ от 
ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“, град Велико Търново.
Към момента заема длъжността „Учител по информа-
ционни технологии“ в ОУ „Ран Босилек“, град Габрово.

доц. д-р Светлозар ЦАНКОВ
Магистър по радиоелектроника и магистър – учител 
по информатика и информационни технологии от РУ 
„Ангел Кънчев“, град Русе. Има научна степен – доктор 
върху специалността „Методика на обучението по 
информатика и информационни технологии“ от РУ 
„Ангел Кънчев“. Преподавател в катедра „Информатика 
и информационни технологии“ и зам.-декан по научна 
дейност и акредитация на факултета „Природни науки 
и образование“ към РУ „Ангел Кънчев“.
Член е на Съюза на учените в България.

Антоанета ИВАНОВА
Магистър по физика и математика с професионална 
квалификация „Учител по физика и математика“ от  
ШУ „Епископ Константин Преславски“, град 
Шумен и магистър по приложна информатика от 
Икономическия университет, град Варна.
Към момента заема длъжността „Старши учител 
по математика, информационни технологии и 
информатика“ в Профилирана гимназия „Васил  
Левски“, град Ямбол. 
Наградена е с почетното отличие „Неофит Рилски“ за 
учител на годината 2013. През 2016 година получава 
наградата „Стоян Михайловски“ за учител на годината.
Преподавател в Училищна Телерик Академия.

Авторски колектив  
на учебници по КМИТ 

за 5. и за 6. клас
на „Издателство Атласи“ 

Стефка ПЕТКОВА
Магистър по математика и информатика с професио-
нална квалификация „Учител по математика и 
инфор матика“ от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, град 
Велико Търново. Притежава I ПКС по информатика и 
информационни технологии.
Към момента заема длъжността „Старши учител 
по информатика и информационни технологии“ в 
Профилирана природо-математическа гимназия 
„Добри Чинтулов“, град Сливен.

ТЕМА:
Иновации в обучението 

по компютърно моделиране и 
информационни технологии 

в 5. и 6. клас. 
Новите учебни програми, 

новите учебници, 
методи и похвати на преподаване. 

Приемственост с обучението 
по компютърно моделиране 

в начален етап.

О Б У Ч А В А Щ А  О Р Г А Н И З А Ц И Я

1000 София 
ул. „Иван Вазов“ № 12

тел.: 02/987 12 73
e-mail: office@atlasi.bg

Т Ъ Р Г О В С К И  О Т Д Е Л  И  М А Р К Е Т И Н Г

1574 София
бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 18

тел.: 0876 99 25 66
тел.: 0876 99 20 77

e-mail: office@atlasi.bg

W E B S I T E
www.atlasi.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

роден/а на ……………………г., в гр. (с.) ……………………
на длъжност ………………………………………………………………………
месторабота ………………………………………………………………………,

(пълно наименование на институцията)
гр. (с.) …………………………………………, обл. …………………………… . . .
завършил/а …………………………………………………………………………

(висше училище)
гр. …………………………

образователно-квалификационна степен ………………..……………………….………
…………………………………………………………………………………………………,
специалност: ………………………………………………………………………………. . .,

диплома серия ………, № ………………….……
от ……………………………………………………………………………………………. .,
е участвал(а) в ……………………………………………………………………………… .

в периода от ...................... г. до ...................... г. с продължителност от ……академични часа
на тема: ……………………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………………………… . .,

за което са присъдени …… квалификационни кредити.

ИЗДАТЕЛСТВО АТЛАСИ

Регистрационен № ......

 на ..................................................

Ръководител 
на обучаващата институция/организация:

Заявки за обучение: 
тел.: 0876 992566; 0876 992077

e-mail: office@atlasi.bg

Одобрена със заповед № РД 09-2552 
от 11.03.2022 г. на МОН

Присъжда се 1 (един) 
квалификационен кредит.

Период на провеждане 
април – декември 2022 г. 

Продължителност: 16 учебни часа.
Форми на обучение  

частично присъствена фор ма на обучение: 
● 8 учебни часа присъствени, включително 

 и при синх ронно от разстояние 
 в електронна среда;

● 8 учебни часа работа върху проект.
Обучаваща организация

Издателство Атласи

Цена: 49 лв.

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА
за повишаване квалификацията 
на педагогическите специалисти

преподаващи
компютърно моделиране 

и информационни 
технологии

Демо версия 
Учебна 

тетрадка
Демо версия 
Справочник

Примерно 
годишно тематично 

разпределение

Безплатни 
ресурси 

за учителя
Авторски 
колектив 

Обучителна 
програма
по КМИТ 

Книга за
учителя

Писмо
до вас

Разгледай Разгледай

Разгледай Разгледай Разгледай

Разгледай

Разгледай

Знание 

чрез

практика! Разработен 

от учители 

за учители!

Учебният комплект в печатен вариант е изпратен 
до директорите на всички училища!

УЧЕБНА ТЕТРАДКА –  
на хартиен носител

+ ОНЛАЙН ТЕСТОВЕ
 формат 16,5х23,5 cm
 брой страници – 64 с.
 за всеки урок по една   
 страница
 план на урока
 задачи за домашна   
 работа

СПРАВОЧНИК по КМИТ  
за 5. клас
 формат 21х29,7 cm
 брой страници – 8 с., ламинирани
 мисловна карта на компютърната  
 система
 изглед на диалогови прозорци
 правила за безопасна работа в  
 интернет
 често срещани файлови   
 разширения 
 често срещани клавишни   
 комбинации в Paint, Word, Excel
 основни алгоритми на Scratch
 основни понятия по КМИТ 5. клас

УЧЕБНИК –  
печатно издание + 
ресурсни файлове
 формат 21х29,7 cm
 брой страници – 100 с.
 уроци на един разтвор
 задачи и въпроси в   
 учебника – 340 бр.
 електронни ресурси за
 осигуряване на   
 практическата работа   
 на учениците

Учебник
печатно
издание

Разгледай

Електронен  
учебник

Разгледай

Ресурсни 
файлове

към учебника

Разгледай

 анимирани видеа  
 аудиофайлове  
 интерактивни  
 онлайн тестове
 вградени
 електронни
 ресурси

www.atlasi.bg
e-mail:   office@atlasi.bg

тел.: 0876 99 25 66, 0876 99 20 77, 0888 64 35 38

Подкрепете ни
чрез вашия избор  

и заявка!
www.atlasi.bg

e-mail:   office@atlasi.bg
тел.: 0876 99 25 66 
 0876 99 20 77 
 0888 64 35 38

https://www.atlasi.bg/ebooks/KMIT-5/readbook5.html
https://www.atlasi.bg/ebooks/KMIT-5.html
https://www.atlasi.bg/ebooks/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%9A%D0%9C%D0%98%D0%A2-5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8.pdf
https://www.atlasi.bg/ebooks/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%9C%D0%98%D0%A2%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf
https://www.atlasi.bg/ebooks/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D0%9C%D0%98%D0%A2%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf
https://www.atlasi.bg/ebooks/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%9C%D0%98%D0%A2%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf
https://www.atlasi.bg/ebooks/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9A%D0%9C%D0%98%D0%A2.pdf
https://www.atlasi.bg/ebooks/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%9A%D0%9C%D0%98%D0%A2.pdf
https://www.atlasi.bg/ebooks/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9A%D0%9C%D0%98%D0%A2.pdf
https://www.atlasi.bg/ebooks/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B2%D0%B0%D1%81.pdf

