Ученическа компютърна академия в СУ „Отец Паисий“
разкрива примамливия и полезен свят на компютрите
Живеем в динамично време. Промените изискват от нас да търсим
начини

и

пътища

адекватно

да

използваме

технологиите.

Особено

впечатление прави появата им им още от ранна детска възраст, което налага
необходимостта за фокусиране и насочване на детската енергия към
ползотворното им използване. Именно такава е целта на „Ученическа
компютърна академия“ в СУ „Отец Паисий“ – град Кърджали по Проект
BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и
повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи
специфични знания, умения и компетентности „Твоят час", финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Ученическата академия представлява компютърна академия, която се
стреми да превърне ученето в интересно, забавно и полезно занимание, като
даде възможност за публичност и изява на творческите заложби на децата.
Учениците получават практически умения и теоретични знания, които
ще им позволят не само да оползотворят максимално времето, прекарано
пред компютъра, но и да се забавляват с наученото. Тази малка академия
открива и развива млади и будни умове сред паисиевци, помага им да
покажат нова част от себе си, прави първата стъпка в подготовката им за
бъдещо професионално развитие в един от най-конкурентните и иновативни
браншове: информационните технологии.
На 23.12.2016 г. от 12:30 ч. група ученици от V

а,в,д

клас, участващи в

„Ученическа компютърна академия“, представиха пред родители, учители,
гости усвоени до момента знания и умения, показаха способности и
креативност. Демонстрираха самостоятелност, отговорност и интерес към
наученото, осъзнавайки, че са създали нещо добро и полезно за всички. С
особено

вълнение

и

по

детски

неподправена

емоция

представиха

постигнатото: изработен тематичен електронен училищен вестник „Красотата

на

Коледните

празници“,

който

предизвика

огромен

интерес

сред

училищната общност, и подготвена изложба на тема: „Красотата на зимата“,
разкриваща по нов начин невероятното очарование на този сезон.
Използвайки огромния потенциал на компютрите, човек може да
създава и твори красота и добро. Красота, караща те да се замислиш върху
нея, върху това, как би изглеждало създаденото с различни средства,
програми, възможности... И всеки път съзнанието ти добавя късче, което
заема място в необятната земя, наречена въображение.
Поздравления

за

създаденото

и

постигнатото

от

учениците

в

„Компютърната академия“ към СУ „Отец Паисий“ и техния ръководител:
Мария Вълкова!
Бъдете

все

така

въображение, творете!

креативни,

създавайте

красота

от

знания

и

