ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
“КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ”
ГР.САНДАНСКИ

Очаквани резултати —
индикатори за успех










Проект:
“Компютърното
ателие —любимо
място на
средношколеца”

Подобряване на материално-техническата
база в компютърните
кабинети;

Създаване на траен интерес към ИТ;

Въвеждане на нетрадиционен начин на обучение ;

“Училището— желана
територия на ученика”

Умения за виртуално
общуване и култура за
това

Създаване на помощни
материали за учебния
процес

Повишаване имиджа на
гимназията
Засилване на интереса
към изучване на чужд
език

Подтикване към изява
на по - трудните ученици


E-mail:

kom.atelie@abv.bg

ЗЕМЕДЕЛСК А ПРОФЕСИОН АЛНА ГИМНАЗИЯ
“КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ”
ГР.САНДАНСКИ

Екип за управление на проекта:
Дина Кирилова
е-mail: dina_kirilova@abv.bg
Елза Булакиева
е-mail: ebulakieva@data.bg
Димитър Ангов
е-mail: dasc2804@abv.bg
Красимира Пановска е-mail: krassy_v@mail.bg
Телефон 0359 (0) 746 3 2448
Fax: 0359 (0) 746 3 2448
E-mail: mail@zpg-sandanski..com

http://pcworkshop.zpg-sandanski.com

Методи

Дейности
Цели на проекта

Школа по Web дизайн



Организиране на извънкласни форми на ра-

бота, в които ИТ се интегрират с други учебни дисциплини ;

Увеличаване на интереса към училището;
Намаляване броя на безпричинните отсъст-

вия ;

Разработване на помощни средства за учеб-

ния процес и живота в училището;

Изграждане на добра Интернет-култура.
Стимилране на креативност, професионално

израстване и самоусъвършенстване



Разработване и поддръжка на сайт
за проектните дейности;

Разработване на проекти за участие в
олимпиади и национални състезания;
Работа по eTwininig проект “Земята
през погледа на ученика”.

Школа по графичен дизайн и реклама



















Иницииране и популяризиране на
различни тематични конкурси;



Разработване на брошури;



Изработване на помощни табла,
визитки и др.



Разработка на електронна кулинарна
книга с националните ястия;



Разработка на електронен албум за
цветята;
Сканиране и представяне в
електронен вариант на закупена
компютърна литература / от
средствата на проекта/.
Обогатяване на българската
“Уикипедия”

Школа „Моята страна на видео”




Издаване на училищен вестник;

Школа „Електронна библиотека”




Провеждане на експедиция до някои
от 100те исторически обекти
Разработка на видеоклипове и
филмчета за града , училището и
страната

Публикуване на по-добрите в
интегрираната система за обучение
http://www.school.bg/






Учене по време на работа

Свобода по време на обучението
Работа в екип

Експеримент “Проба-грешка”
Предизвикване, подтикване

Връстници обучават връстници

Провеждане на консултации on-line

Стимулиране нa самочувствие и
креативност
Конкурсно начало

Изпълнение на краткосрочни програми –
малки проекти
Различен подход към всеки ученик

Отчитане на успеваемост /без оценка/
Следене на общите умения
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