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И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 

за работата на 200 ОУ „Отец Паисий” по проекта с европейско 

финансиране „Образование за утрешния ден” 

 

          Училището работи по проект „Образование за утрешния ден” (ОУД) 

от януари 2020 г. Сформирани и одобрени от координиращия орган– РУО 

на МОН и финансиращия орган – МОН са три групи – „Аз и моят 

компютър”, „Дигитален свят” и „Виртуална реалност” с ръководители 

Данута Йорданова, Лилия Попова и Цонка Велева.  

          В групите се обучават ученици от начален и прогимназиален етап. За 

времето на обучението си те усвояват дигитални умения, които са на 

различни нива: основно, самостоятелно и др. Всяка година учениците от 

определена група завършват нивото, което чрез съответна анкета е 

определено. Съдържанието на обучителната програма в групата е 

съобразено с нивото на електронна грамотност на учениците и не се 

припокрива с учебните програми по предмета „Информационни 

технологии” в задължителната и избираемата му част от училищния 

учебен план.  

         Заниманията в групата, след обсъждане с родителите и попълване на 

декларации за участие в групата по проекта се осъществяват както в 

учебно време, така и по време на ваканциите – пролетна и лятна.  

         В пр 

         Всеки учител е съставил график за усвояване на определените теми 

от учениците и го следва като отчита взетите часове в съответната форма 

на платформата по проекта „Образование за утрешния ден”. 

         След приключването на заниманията по проекта се провежда оценка 

на дигиталните компетенции на всеки ученик от всяка група. Ако е 

постигнато нивото на компетенции на ученика се изработва карта с 

удостоверяване на това ниво и той преминава за следващия проектен 

период на следващото ниво, без да може да се връща, за да повтаря ниво.  

        Заниманията на трите групи ученици приключиха успешно през месец 

юни 2020 г. През 2020/2021 учебна година работата по проекта 

„Образование за утрешния ден” ще продължи на следващо ниво за 

успешно завършилите и желаещи да продължан, ученици, като се 

сформира още една група – „Електронен свят” с ръководител Мая 

Кочияшева. 
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         До настоящия момент по проект ОУД 200 ОУ е получило 

финансиране в размер на 9396.00 лв. От тях са изразходвани средства само 

за възнаграждения, чиито размер е 4208,21 лв. Остатъкът от 5187.79 лв. 

може да се използва за бъдещ период от време, в който училището ще 

работи по „Образование за утрешния ден”. 

        По същия проект в 200 ОУ бяха получени 5 броя лаптопи Acer Aspire 

и интерактивна дъска и интерактивен дисплей „Vestel 65IFX” със стойка и 

допълнителен хардуер, заприходени в активите на училището. Те вече се 

използват за ученици. 
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