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ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ 

 

ПУБЛИЧНА ИЗЯВА 

 

НА 15.06.2020 Г. 

 

Ръководител на групата: Юлияна Миткова Макакова – РН „ИКТ“ 

Име на клуба: В дигиталния свят на технологиите 

В клуба са включени: ученици от V и VI клас 

Дейност 6: 

Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под 

формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови 

дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране). 

През учебната 2019/2020 година стартира проект „Образование за утрешния ден“. 

Ученици, включени в проекта са 15. 

 

№ по 

ред 

Трите имена на ученика Клас 

1 Антоан Евгениев Узунов 5 

2 Атанас Иванов Гайдаров 5 

3 Владимир Методиев Младенов 5 

4 Мартина Светозарова Дрънгова 5 

5 Сами Ахмедов Абдурахманов 5 

6 Виктория Милкова Ефтимова 6 

7 Денис Орханов Чикуртев 6 

8 Денислав Павлов Гугалев 6 

9 Константин Живков Славов 6 

10 Митко Илиянов Дурсев 6 

11 Пламена Пламенова Милева 6 

12 Ралица Захариева Рупцова 6 

13 Цветелина Красимирова Русева 6 

14 Юлиян Красимиров Генишев 6 

15 Яница Билянова Кичукова 6 
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Основната цел на проекта е: 
Повишаване на дигиталната компетентност на учениците и мотивацията за учене, участващи в 

дейностите по проекта. 

 

Очаквани резултати: 
Учениците да изработят авторски материали и да ги представят. Работата в екип да развие чувство 

на отговорност и взаимопомощ. Да комуникират и общуват свободно и безопасно в Интернет 

пространството. 

 

Чрез провеждане на часовете по проекта и дистанционното обучение в сила от 16.03.2020 г. до 

15.06.2020 г. и провеждане на часовете по проекта в дистанционна форма, на учениците се 

предостави възможност за: 

 

➢ Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и 

➢ съвременни подходи на преподаване. 

➢ Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни 

платформи и мобилни приложения; 

➢ Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; 

➢ Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на 

учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда; 

➢ Внедряването на дигиталните технологии позволи на учителите да предприемат мерки с 

по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез 

насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая. 

 

 

Учениците вложиха старание, като всеки от тях е изготвил авторски материали, изпратени в 

класната стая по проект „ОУД“ и на електронната поща на ръководителя. 
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В часовете сме работили с връзка в Meet и чрез споделяне на екран учениците представяха 

своите презентации, брошури и видеоклипове. 

По случай 24 май 2020 година учениците направиха обща презентация с виртуални поздрави от 

ученици и родители към всички учители. 
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