Проект „Apps и планета Знание“

Участници от НУ „Св. Софроний Врачански“ – Враца
Ученици от 1.а клас с учител Лиляна Лазарова и ГЦОУД-4 с учител Галя Илиева
За проекта
Проектът е национален eTwinning проект и е реализиран с ученици от начален
етап от гр. Враца и гр. Троян, които изучават компютърно моделиране или имат
занимания по интереси с такава насоченост. Малките ученици и роботчето Apps се
отправят на пътешествие във виртуалната галактика Smart. Заедно откриват нови
светове, преодоляват препятствия и се съревновават със злите галактически
разбойници, за да достигнат до вълшебната планета Знание. Всяка победа прави
малкото роботче по-мощно, а малките палавници - умни и уверени в своите знания.
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Осъществени дейности
Запознаване на партньорите чрез TwinSpace и представяне на училищата.
Създаване работен план на проекта.
Конкурс за визия на робота Apps – рисунки, гласуване, избор.
Сформиране на екипажи и оформяне на свой звезден образ-аватар.
Създаване звезден дневник на проекта.
Старт на пътешествието във виртуалната галактика Smart.
Крайни продукти, оценка и обратна връзка.
Краен продукт
Електронна книга „Идеи за игри и забавления от нашите звездни пътешествия“.

Въздействие върху учениците
Учителите създадоха виртуална игрова среда с цел да направи училището
желана територия за малките ученици, повишаваща мотивация им за учене и
превръщаща ги в активни участници в своето обучение. По време на проектните
дейности учениците бяха насърчавани да усвоят начални дигитални умения за
използване на образователни приложения и програми за учене чрез игра. С колеги от
различни училища бяха споделени идеи и добър опит, свързани с превръщането на
новите технологии в помощник на учителя в обучението по различни предмети в
начален етап. Работата по този проект даде възможност на децата да се развиват, да се
чувстват значими и активни. Даде им също право на избор, научи ги на
сътрудничество, работа в екип и споделяне. По време на проектната работа учениците
работеха в малки групи по интереси или в екип.

Екипът от учители създаде екип.

