Училищно настоятелство
при СУ „Максим Райкович”
гр. Дряново
Стартира проект „Ръка за ръка” по програма „Знания за успех” в
СУ „Максим Райкович”
Училищното настоятелство при СУ „Максим Райкович” – гр. Дряново, в
качеството си на бенефициент по програма „Знания за успех” на Фондация
„Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и SAP Labs България, проведе
встъпителна пресконференция на 13.12.2018 г. Участие взеха: Катерина Стефанова
– директор на СУ ”Максим Райкович”, Диана Цонева – учител по математика,
информатика и ИТ, Георги Цветков – председател на Училищното настоятелство и
ръководител на проекта, представители на Училищното настоятелство и на
Обществения съвет към училището, учители, ученици.
Общата стойност на проекта е 3575 лв., в т.ч. 1000 лв, осигурени от програмата
и 2575 лв. собствен принос на УН и СУ „Максим Райкович”. Проектът е с
продължителност шест месеца – от 1.11.2018 г. до 30.04.2019 г.
Общата цел, която си поставя проекта е създаване на електронни помагала,
интерактивни продукти от ученици за ученици по различни учебни дисциплини в
помощ на обучението в клас и у дома.
Специфичните цели са: учениците да прилагат на практика част от знанията си
по ИТ в друга учебна област; учениците да се възпитават в съпричастност и
взаимопомощ към други ученици; да се повиши интереса към нови знания в
областта на ИТ; да се мотивира и разгърне творческият им потенциал на практика;
да се повиши интереса към учението на другите ученици, ползващи създадените
разработки; да се създадат авторски, интерактивни, дидактически материали
според нуждите на обучението в часовете по математика и други учебни
дисциплини в училище.
Очакваните резултати от реализацията на проекта са:
 Количествени: Да се опознаят различни начини за дигитализиране на
учебната среда в клас. Да се създадат от ученици за ученици 15
интерактивни, дигитални дидактически пособия по различни учебни
дисциплини. Да се презентират 15 творчески проекта на всеки ученик
пред широката общественост.


Качествени – Да се въведат иновативни практики при преподаване на
учебни дисциплини. Да се повиши мотивацията за учене, творческо
мислене, приложение на знания от една учебна област в друга чрез
ползване на уменията от ИТ. Да се подобри авторитета на училището.
Настоящият проект се реализира благодарение на
помощта на Фондация „Работилница за
граждански инициативи” по програма „Знания
за успех“, с финансовата подкрепа на SAP
Labs България.

