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ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА СУ МАКСИМ РАЙКОВИЧ” – ДРЯНОВО УЧАТ В 

НОВА ДИГИТАЛНА СРЕДА 

 

Училищното настоятелство при СУ „Максим Райкович” – гр. Дряново, в 

качеството си на бенефициент по програма „Знания за успех” на ФРГИ и SAP Labs 

България, проведе заключителна пресконференция  по проект „Ръка за ръка” 

на 24.04.2019 г. Участие взеха: Катерина Стефанова – директор на СУ ”Максим 

Райкович”, Диана Цонева – старши учител по математика, информатика и ИТ, 

Руслана Маринова – ръководител направление ИКТ, Георги Цветков – председател 

на Училищното настоятелство и ръководител на проекта. Поканени бяха Кмета на 

Община Дряново, Председателят на Общински съвет – Дряново, членове на 

Училищното настоятелство, на Обществения съвет на училището, медии от 

Габровска област, преподаватели, родители, ученици. 

Началото на проекта бе дадено на 1.11.2018 г. В рамките на проекта бяха 

проведени 20 учебни часа, в които учениците – участници бяха запознати с 

различните начини за дигитализиране на учебната среда, бяха обучени за създаване 

на собствени учебни материали. Учителите подпомогнаха учениците да  изпълнят 

своите проекти – интерактивни помагала, с помощта на които в часовете по 

математика, информационни технологии, биология, физика, химия, география ще 

стане по-лесно и достъпно обучението. Извършено бе апробиране на разработките 

в учебните часове, а на пресконференцията -  демонстрирани. Около 200 ученици  

вече ще разполагат с над 15 помагала, дидактически пособия, справочници и др. в 

електронен вид, достъпни от персонален компютър, таблет, смартфон. Вече е 

налице повишен интерес към часовете, очаква се това да допринесе за намаляване 

отсъствията на учениците и за повишаване на успеха им. 

Двама преподаватели от СУ „Максим Райкович” повишиха също своите 

компетентности чрез участие в квалификационен курс " Значение на STEАМ/наука, 

технологии, инженерства, изкуства и математика/ обучението за развиване на 

научното и изчислителното мислене у учениците". Основната цел, която бе 

поставена по проект «Ръка за ръка» е изпълнена. Създадени са електронни 

помагала - интерактивни продукти от ученици за ученици по различни учебни 

дисциплини в помощ на обучението в клас и у дома. Повишен е интересът на 

учениците към науката и технологиите. При отчитане на проекта пет ученици 

получиха награди – очила за виртуална реалност. 

 

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.                   


