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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН 
 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

 

Клуб „IT Палитра“ 

Ръководител на клуба: Мария Бахарева 

 

I. Цели: 

Развиване на базовите дигитални умения, необходими за живота и работата в епоха на бързи 

промени, свързани с дигитализацията: 

 търсене информация онлайн, използвайки търсачката   

 запазване, изтегляне или съхраняване файлове или съдържание 

 споделяне на  файлове и съдържание с помощта на прости инструменти, социални 

мрежи и дигитални канали 

 изграждане на култура за зачитане на авторските права и лицензи и спазване 

правилата за комуникация 

 умение да създава цифрово съдържание в областа на компютърната графика  

 прилагане и променяне на  прости функции и настройки на софтуер и приложения, 

които използва (промяна на настройките по подразбиране) 

 умение за защита на данните и КС от неоторизиран достъп 

 умение за стартиране, пускане и рестартиране на КС. 
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II. Oчаквани резултати: 

Повишане на базовите дигитални умения. Децата включени в клуб „IT Палитра“ ще работят 

по-уверено, активно и целенасочено с използваните компютърни програми и софтуер. Ще 

изградят навици и дигитални компетентности, които ще им помагат в учебните часове по 

различните общообразователни предмети. 
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Клуб „Джон Атанасов“ 

Ръководител на клуба: Нели Райкова 

 

I. Цели: 

Ангажиране на свободното време на учениците с извънкласни дейности; Повишаване на 

успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейността; Да се развие 

познавателната активност у учениците. 

 

II. Oчаквани резултати: 

Умее да търси информация, използвайки търсачка; Умее за запазва, изтегля или съхранява 

файлове или съдържание; Умее да споделя файлове или съдържание в социални мрежи или 

дигитални канали.  

 

http://www.eufunds.bg/


        
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

 
 

 

 

 

 
 

http://www.eufunds.bg/

