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Процедура на директно

предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ: 

BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА 

СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

И ПОВИШАВАНЕ НА 

МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ 

ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ 

СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНТНОСТИ



Основна цел на проекта е създаване

на условия за повишаване на 

потенциала на учениците и 

възможностите им за успешно 

завършване на средното

образование чрез допълване, 

развиване и надграждане на техните

знания, умения и компетентности, 

придобити в рамките на 

задължителната им подготовка в 

училище.





КЛУБ

“РАБОТА С 

КОМПЮТЪРНА 

ГРАФИКА”



Цели на клуба:

1. Повишаване на образователните 

постижения на учениците в областта 

на компютърната графика. 

2. Оползотворяване на свободното 

време чрез даване на учениците на 

необходимите теоретични знания и 

практически умения в областта на 

компютърната графика в различни 

области на живота.



Цели на клуба – продължение:

3. Превръщане на училището в по-

привлекателно място за учениците.

4. Изграждане на по-голяма 

увереност в собствените им сили, с 

което да се насърчи бъдещата им 

социална, професионална и 

личностна реализация.



Очаквани резултати:

1. Придобиване на изобразителна и 

визуална култура.

2. Усвояване на умения да 

разпределят, селектират и заменят 

области от изображения.



Очаквани резултати -

продължение: 

3. Усъвършенстване на 

техниките за редактиране.

4. Въвеждане на движения и 

надпис.

5. Реализиране на анимации с 

помощта на средствата на 

компютърната графика.



1. Нестандартните рекламни 

формати в Интернет.

2. Как се измерва 

ефективността на интернет-

рекламата?

Началото...



Изработване на лога на клуба 

и лога фирма:



Лого на клуба

Изработил:

Ендер

от XIв клас



Лого на клуба

Изработил:

Осман

от XIв клас



Лого на фирма

Изработила: Сибял от XIв клас



Лого на фирма - продължение

Изработила: Изабела

от XIв клас

Изработила: Айза от XIв клас



Лого на фирма - продължение

Изработила: Габриела 

от XIв клас

Изработила: Мерлин 

от XIв клас



Лого на фирма - продължение

Изработила: Славея от XIв клас



Изработване на дипляни на 

тема: 

«Свищов - градът на Алеко»:



Дипляна – изработена от 

Симона и Мерлин



Дипляна – Симона и Мерлин



Дипляна – изработена от 

Ендер



Дипляна – Ендер



Дипляна – изработена от 

Осман



Дипляна – Осман



Изработване на календари на 

тема: 

«Крепостта Калето и 

превратностите на времето»:



Календар – изработен от 

Симона



Календар - Симона



Календар - Симона



Календар - Симонка



Календар – изработен от 

Ендер и Осман



Календар – Айза, Габриела, 

Изабела, Сибял, Славея



Календар – Айза, Габриела, 

Изабела, Сибял, Славея



Календар – Айза, Габриела, 

Изабела, Сибял, Славея



Календар – Айза, Габриела, 

Изабела, Сибял, Славея



Изработване на визитки на 

фирма:



Визитки

Ендер

Осман



Визитки

Айза, 

Сибял и 

Мерлин
Симона



Изработване на постери на 

тема: „Античният римски град-

крепост "Нове"



Ендер и Осман



Изабела 

и Габриела
Симона 

и Славея



Изработване на рекламни 

банери:



Ендер

Осман

Изработени банери:



Изработени банери:

Симона и Изабела

Айза и Габриела

Мерлин, Сибял и Славея




