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Специфичните цели на проекта са насочени към:









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;
намаляване на различията в резултатите от ученето в различните
училиЩа и населени места;
модернизиране на методите и средствата за обучение;
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;
осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически
иновации и съвременни подходи на преподаване.

Цели:
- да се стимулира любопитството на децата, поощряване на тяхната
изобретателност;
- да се развие логическо мислене, пространствена, комбинативна,
гъвкава и творческа мисъл
- да се усъвършенстват уменията за работа с компютри, използвайки
различни сайтове от интернет пространството, съобразени с темите,
които ще се разглеждат;
- да се придобие по-голяма увереност при решаване на нестандартни по
форма и съдържание задачи;

I. Очаквани резултати:
- усъвършенствани основни компютърни знания и умения в
нестандартни за учениците ситуации;
- осъзнаване на мястото и значението на компютрите в света около
нас;
- усвояване на нови знания и по достъпен и забавен начин;
- формиране на умения като наблюдателност, съобразителност,
находчивост, концентрация, работа в екип;
- развити творчески възможности ;
- повишен интерес на учениците към компютрите и интернет
пространството.
II . Описание
В клуба са включени 17 деца от 3 б, 3 в и 4 в клас. Децата проявяват
интерес, активно се включват в часовете и с желание изпълняват
поставените им задачи.
III. Основни дейности по проекта
Поради извънредната ситуация свързана с Covid 19, заниманията се
провеждаха онлайн във Viber, Сформирах затворена група / Viber
общност/ от всички ученици, за по- лесна и бърза връзка. Комуникацията
беше двупосочна и видима за всички членове. Там се поставяха материали
и задания за самостоятелна работа, според програмата.
Срещите в реално време се провеждаха и в платформата ZOOM, при
спазване на здравните изисквания за работа пред екран
IV. Използвани програми
Програма за създаване на презентации Microsoft PowerPoint , с която
учениците създадоха презентации.
Microsoft Word, с която учениците създадоха собствено съдържание с
вмъкване на изображения-обяви. Както и електронната поща ABV и Gmail
за регистриране на пощенска кутия с информираното съгласие на
родителите.

V. Материали на участниците в клуба/презентации и обяви/

Обвява за продажба на градински рози

Продавам присадени рози на специална цена. Те са
студоустойчиви, ароматни с кичести цветове. Разполагам с
различни сортове. Цената е атрактивна – 5 лв. за брой.
За повече информация се обадете на телефон:0889999456

Намерено коте

На 18 май, в района на Водната кула е намерено малко бежаво
коте, с каишка, на която е изписано името му.
Който си го познае нека да се свърже с мен на телефон
0899542234,,
всеки ден между 15-18 часа.

Обява за нова къща в град Елин Пелин
Къща която е построена преди 2 седмици .Идеален избор ако
имате голямо семейство .На един етаж е . Има голям двор към нея.
Много е близо до парка в града и има магазин на няколко метра .
Обадете се на телефон: 0895 043 124 след 13 часа.

ТЪРСИ СЕ
В района на Ловния парк е изгубена немска овчарка (посочена на
снимката по-горе). Отговаря на името Сара.
Ако имате информация, моля свържете се с мен на телефон:
0888123456 - Мая Маджарова.

ПРОДАВАМ КЪЩА

Намира се в село Бяла Паланка. Къщата е в близост до центъра на
селото с прекрасна гледка към Балкана. Разполага с три спални, една кухня
и баня. Голям двор и овощна градина. ЦЕНА 1090лв.
Телефон за връзка 0898123123

Продавам лек автомобил Форд Мондео
5000 лв.

Форд Мондео 1.8 D, син цвят. Дизелов двигател. Произведена
2010 г. Пробег 120 000 км. Автоматична скоростна кутия.
Колата е с работещ климатик, платена гражданска отговорност и
винетка до края на годината. Двигателят и купето са в отлично
състояние. В комплект с летни и зимни гуми.
За връзка: телефон 0889 777 534, от 9.00 часа до 17.30 часа всеки
работен ден.

Обява
Продавам колело

Продавам планинско колело оранжев Cube attention SL. Колелото
е много запазено, почти като ново.
За повече информация, моля обадете се на телефон: 0889202020,
Татяна

СВЕЖИ ЦВЕТЯ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ !!!!!!
До утре цената е 100 лв. На кашон правим намаление. За два – още повече.
При покупка на повече подаряваме билети за ЛЕБЕДОВО ЕЗЕРО / за двама/
звънете на тел. О888 1111144 по всяко време

ОБЯВА
Продава се тротинетка за трикове на 7 месеца. Моделът е Street
Surfing, тежи само 5 кг., цена 150 лева.

Ако искате да я купите звъннете на телефон 0884375799
или 0886753444.
За контакти търсете – БОЯН МЛАДЕНОВ

VI. Публични Изяви
 Поради извънредната ситуация свързана с Covid 19 децата изпратиха
проектите си на третокласниците онлайн на ел. пощи на класнште им
ръководители.

