"Дигитална работилница"

През настоящата 2021/2022 учебна година в СУ “Никола Вапцаров“ се сформира клуб
по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – самостоятелно ниво
за владеене на дигитални компетенции – „Дигитална работилница“. Клуб „Дигитална
работилница“ е част от проекта „Образование за утрешния ден“.

Дигиталните умения са предпоставка за успешна реализация в училищната дейност,
а на по-късен етап и в живота. В дейността на клуба основно ще се работи върху формиране
на умения за работа със Sway и Canva – приложения, които съдържат нови и
усъвършенствани инструменти, които помагат ефективно да се създават, персонализират и
повторно да се използват различни материали, съобразени с конкретни нужди, усвояване на
знания и умения за работа с дигитални устройства, както и безопасна и ефективна работа в
интернет.
Целта на проекта и да се повишат дигиталната компетентност на учениците, в
съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните
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компетентности. Разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения на
учениците в областта на компетентно използване на информационните и комуникационните
технологии при решаването на проблеми от различен характер в ежедневието. Развиване
на творческите умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, който завършва с
продукт, създаден със средствата на ИТ.
Очакваните резултати са учениците да създават дигитално съдържание
(презентации, грамоти, постери, фотоалбуми), комуникация и сътрудничество, както и
решаване на възникнали технически проблеми.
Планираните дейности на клуб „Дигитална работилница“ стартираха в началото на
месец декември в компютърния кабинет на училището. Учениците изработиха и представиха
презентации на различни теми: „Какво е дигитална идентичност?“, „Рискове за дравето от
технологиите“, „Опазване на околната среда, използвайки съвременните технологии“,
„Нетикет“, „Phishing атаки“.
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