у
/

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
СЪВЕТ ЗА ОБЩЕСТВЕН МОНИТОРИНГ
„ТВОЯТ ЧАС"
ПРОТОКОЛ
№3/25.11.2017 г.
Днес, 25.11.2016 г. в ОУ „Св. Патриарх Евтимий"", град Варна" се проведе трето
заседание на съвета за обществен мониторинг „Твоят час" по Проект ВО05М2ОРОО1-2.004-0004
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез
дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" - фаза 1
На заседанието присъстваха членовете на съвета:
1. Мариана Маринова
2. Надежда Стоянова
3. Мариана Иванова
4. Силвия Баева
5. Бонка Банкова
На заседанието присъства и Веселина Манолова - директор на ОУ „Св. Патриарх Евтимий"
- гр. Варна.
Дневен ред:
1. Предлагане на мултимедийни продукти за работа на групите по проекта.
По първа точка от дневния ред беше обсъдена необходимостта от предлагане на
мултимедийни продукти за работа на групите по проекта от съвета за обществен мониторинг.
Обсъди се възможността за продължаване на абонамента на софтуера с интерактивно
съдържание - МогаВоок СЕА88К.ООМ Глсепсе.
Г-жа Манолова представи пред съвета „Твоят час" следната информация:
Работата с мултимедийният продукт е заложен в програмите на групите за обучителни
затруднения и по интереси. През миналата учебна година той се ползва от учениците и се оказа
полезен за развиване на дигиталните им умения.
Членове на съвета одобриха предложението, да се продължи ползването на продукта
чрез закупуване на нови акаунти и ще предложи продукта в сайта на проекта.
Решения; Съветът за обществен мониторинг „Твоят час" реши да предложи софтуера с
интерактивно съдържание - МогаВоок СЬА88КООМ Ьюепсе за работа на групите и да бъдат
купени нови акаунти за втората година на проекта.
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1. Мариана Иванова, Д* ^*2. Силвия Баева
3. Бонка Банкова
4. Веселина Манолова,
Проект ВС05 М2 ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и~повишаване на мотивацията им
за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" - фаза 1,
финансиран от Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж ", съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

