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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. 

Дигиталните умения на 21 век 

 

Формиране и развиване на дигиталните 

компетентности на учениците е приоритет в 

образователно-възпитателните дейности  на СУ 

“Христо Ботев“ Козлодуй.  

За втора учебна година  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)” на проекта BG05M20P001-2.012-0001 

“Образование за утрешния ден”.  

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. 

Специфичните цели на проекта са: 

1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; 

2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез 

използване на леснодостъпни  

платформи и мобилни приложения; 

3. 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; 

4. Насърчаване модернизирането на образованието и 

ученето през целия живот; 

 

През учебна 2020-2021г в СУ “Христо Ботев“ Козлодуй са сформирани и работят два 

клуба за занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали съответно: 

 Клуб “Интернет и медийна реклама“ с ръководител Валентина Радославова - старши учител 

по информационни технологии. 

 Клуб “Smarty” с ръководител Деница Цветанова - ЗДУД и учител по информационни 

технологии. 

Дейностите са насочени към формиране на компетентности за работа във виртуална 

класна стая, за общуване във виртуална среда, за работа със специализиран софтуер и 

приложения, търсене на надеждна информация и др. 
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директор на СУ“Христо Ботев“ Козлодуй 

 


