
"ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"
ПОВИШАВАНЕ НА ДИГИТАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ И УМЕНИЯ 
НА УЧЕНИЦИТЕ ПОД ФОРМАТА НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 

НА ПРОЕКТА BG05M20P001-2.012-0001 "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
УТРЕШНИЯ ДЕН" ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 Г.



ОСНОВНА ЦЕЛ 

• Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и 

популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма

цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на 

МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за 

тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните

институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро

персонализирано обучение, което да 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.



КЛУБ „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“

• 20.01.2020 г.

• Във 2ОУ „Константин Фотинов“ се сформира 1 клуб с общо 15 ученика/5-7 

клас/ за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови. 

Обучението е част от дейностите по Проект BG05M2OP001-2.012-

0001„Образование за утрешния ден“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-

2020“.



С КАКВО СЕ ЗАНИМАВАХМЕ?

• 1. Използване на търсачки и търсене на информация.

• 2. Работа с текстови документи.

• 3. Съхраняване на информация в облачното пространство.

• 4. Правила и етикет в онлайн комуникацията.

• 5. Безопасност при комуникация, предоставяне на лични данни.

• 6. Работа с програма за презентации.

• 7. Брошури, плакат, любими книги и видео.



Учениците се постараха много и изпълниха 

всички поставени задачи. Работиха усърдно и 

сътвориха невероятни проекти.

А сега нека ги разгледаме!



Презентации







Брошури



Плакати



Снимки





интерактивен дисплей
• На 07.02.2020 година в 2 ОУ „Св. св. Константин Фотинов“ беше монтират нов 

интерактивен дисплей. Устройството е част от оборудването, което училището получи от 

МОН по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. 

Интерактивните дисплеи осигуряват иновативна среда за обучение и създават нови 

възможности за образованието.



Награди



Награди



Участници в проекта:

1. Ани Цветанова                                    9. Йоан Ангелов

2. Александър Илиев                             10. Никол Йорданова

3. Анелия Ангелова                               11. Павлин Петков

4. Божидар Иванов                                12. Петя Руменова

5. Борислав Миров                                13. Савина Ангелова

6. Велислава Якимова                           14. Цветелин Димитров

7. Денислав Огнянов                             15. Юанна Венелинова

8. Изабела Ценовска

Специални благодарности на всички родители, които неуморно бяха до своите деца и ни 

подкрепяха.



Благодаря за вниманието!


