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Информация за дейността на клуб „Дигитален свят” с ръководител 

Диана Банкова 

 Клуб „Дигитален свят” е създаден по проект „Образование за утрешния ден” 

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

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове. В него участват 11 деца от 2 клас на Средно училище „Христо Ботев” гр. 

Козлодуй. 

 В обучението на практическа основа се реализират следните цели: 

1. Умения за работа с компютърни системи и информационни технологии. 

2. Изграждане на начална представа за същността на основните информационни 

дейности и тяхното предназначение на практическа основа. 

3. Овладяване на практически умения за използване на приложни програми. 

4. Познават и спазват основни здравни и етични правила при работа с компютър. 

5. Стимулира се позитивно отношение и желание за работа с компютър 

В края на обучителния курс учениците имат знания и умения в няколко насоки: 

1. Дигитални устройства - познават здравни норми при работа с дигитални устройства; 

задават ясни и точни команди на дигиталното устройство. 

2. Дигитална идентичност - създават личен аватар в среда за управление на учебния 

процес; правят разлика между дигитална и физическа идентичност; познават 

основните заплахи в дигиталната среда и прилагат правила за безопасност. 

3. Информация - знаят, че данните в дигиталните устройства се съхраняват във вид на 

файлове, които могат да се съхраняват в папки; могат да търсят и използват 

самостоятелно и безопасно информация в интернет. 

4. Умения - умеят да използват програми за обработка на графика, звук, текст и 

анимация при изпълнение на достъпни учебни задачи. 

 Всички участници в проекта получиха сертификати за успешното овладяване на 

начални дигитални умения. 

Изготвил: 

Диана Банкова  

ръководител на клуб „Дигитален свят” 
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Дигитален свят – снимки за портфолио на проекта 
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