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 Клубът за „Дигитални компетентности“ стартира своята дейност  
на 10 февруари 2020 г. В него се включиха единадесет ученици от трети и 
четвърти клас. Часовете бяха посещавани с голямо желание и интерес от 
страна на децата. От 13 март обучението  се проведе в дистанционна 
форма. Учениците работеха и изпращаха своите задачи . 
    Бяха разглеждани различни теми, които дават допълнителна 
подготовка по предмета Компютърно моделиране , изучаван в трети и 
четвърти клас. С гордост можем да заявим, че заедно постигнахме добри 
резултати. 



КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
 Обучението в клуба по «Дигитални компетентности» е насочено към овладяване на начални 
знания, умения и отношения, свързани с изграждане на дигиталната грамотност на учениците чрез 
създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях. 
 Акцентът в обучението  е върху  усвояване на знания и умения за работа с дигитални 
устройства, работа с файлове, създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия 
и повторения чрез визуална среда за блоково програмиране. Реализирането на компютърните модели 
във визуална среда се подготвя с нагледни материали в позната за учениците среда и изпълнение на 
алгоритми със средствата на  тази среда – албуми с блокове и пъзели, лесни за ръчно управление 
роботизирани устройства и др. 
 Чрез темите, заложени в програмата, се цели и запознаване с дигитална идентичност, 
основни правила за работа в дигитална среда, развитие на комуникационни умения, логическо мислене 
и творчество. Учениците използват програмна среда, чрез която създават свои интерактивни 
истории , анимации и презентации. Обучението е с практическа насоченост и включва активна 
работа с преподавател и разнообразни задачи за самостоятелна работа, свързани с изучавани теми 
по другите учебни предмети. 
 Създаването на профили за работа в дигитална среда трябва да бъде под контрола на 
учител или родител. 



Галерия  

Изготвил: Константин Панков

ПРОЕКТ ЗА 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ
„ АПОСТОЛЪТ НА 

СВОБОДАТА“

изготвили: Даниела и Красимира Кл. ръководител: Св. Калъчева

Узунови – 3 клас     

април 2020 ОУ „ Свети Климент Охридски“ с. Кичево                

ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ - БОРИС ХРИСТОВ

Живот и творчество

Изготвил: Маги – 4 клас



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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