ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
УТРЕШНИЯ ДЕН
През учебната 2019/2020г. СУ „Иван Вазов“ стартира проект „Образование за
утрешния ден“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен
бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).
Целите на проекта са насочени към:
– 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)
– усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
– подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на
леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
– 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;
– насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот.
Училището участва в 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).
В периода Януари 2020 – Юни 2020г. училището сформира първия си клуб
„Дигитален творец“ за повишаване на дигиталните умения на учениците, с
ръководител Мирослава Славова. В клуба се включиха ученици от 5-ти, 8-ми, 9-

ти и 11-ти класове. Под формата на 70 допълнителни часа, те придобиха
увереност при работа с компютър, развиха уменията си да дискутират по
зададена тема и да защитават и отстояват позицията си по нея, придобиха
нови знания за разработване на самостоятелни и групови проекти, разшириха и
задълбочиха практическите и приложните си умения при работа с продуктите
на Microsoft Office, дигитални платформи, програми, редактори и приложения.
Всеки ученик, успешно завърши заниманията по интереси, получи
удостоверение за преминато обучение – Самостоятелно ниво, съгласно
Европейска референтна рамка за оценяване на дигитални компетентности.
През 2020г. СУ „Иван Вазов“ получи по проекта 1 интерактивен дисплей, който
бе монтиран и внедрен в учебния процес за подобряване на качеството и
ефективността на обучението, образованието и възпитанието.
През учебната 2020/2021г. СУ „Иван Вазов“ продължава дейността си по
проекта. Сформиран е нов клуб „Млад дигитален творец“ с ученици от 8-ми
клас и ръководител Мирослава Славова.
На 26.05.2021 г. се проведе представителна изява на клуб „Млад дигитален
творец“, с ръководител Мирослава Славова. Представителната изява премина
емоционално. С помоща на своите умения, желание и ентусиазъм, проявените
креативност, творчество, вкус и талант, учениците представиха своите готови
продукти, с които заявиха позицията си относно значимостта, историята, на този
така светъл празник „24 май – ден на светите братя Кирил и Методий, на
българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност“, за своето
виждане и честването му. Предадоха един урок по родолюбие и отправиха призив
към всички: да пишат на кирилица. Демонстрираха знания и умения за създаване
на презентации, видеа, дигитални игри и визитки, и презентирането им пред
публика.
Дейността им по тази изява целеше да запознае и предизвика интерес у
съучениците си от 6 клас за проекта, да представи на гостите какво и как са
усвоили от темите, по които са работили в клуба.
Похвалиха се със знанията си за търсене, селектиране, извличане,
съхраняване и организиране на информация и съдържание. Създаване,
обработване, вмъкване на мултимедийни обекти. Използване на инструментите
на Word, Pawer point, Canva, Desygner и други приложения, с които са работили.
Конвектиране на файлове, сглобяване на видеа с помощта на видеоредактор
Windows Movie Maker. Зачитане на авторското право и спазване на Етичният
кодекс в онлайн пространството. Работа в екип и оказване на помощ на други
съученици.
Показаха, че са талантливи и всеотдайни. За своя труд и фантазия бяха
наградени с аплодисменти от впечатлената публика. А те от своя страна,
наградиха най-активните в дигиталните игри („Стани богат“, кръстословица,
бесеница, мрежа, пъзели) шестокласници с изработени в клубните часове
сертификати „Знанието е богатство. Аз съм богат!“

