Модулна П Р О Г Р А М А
по- проект „Компютърна лагер-школа „Приятели”
За деца лишени от родителска грижа „Асен Златаров” – Враца
Сряда
08.08.12/22.08.12
Кога

Дейности

Отговорник

8:55-10:35

Пътуване от Враца за София с влак

10:30- 11:20

Централна гара- с. Долни Лозен в НУЦ на БЧК с 2
маршарутки
Кратко откриване: посрещане от домакините и
настаняване в хотела.
Обяд
Откриване в голямата зала. Запознаване с програмата
на лагер-школата, правила в лагера; разпределяне на
групи (томбола + бързо преразпределение на
желаещите)

11:20-12:25
12:30-13:15
13:20 14:30

Бележки

Дом „Асен Златаров”,
"Надежда за нас"
"Надежда за нас", Гаврил
НУЦ БЧК
Дом „Асен Златаров”
"Надежда за нас",
WMware
Косьо, Гаврил

По групи: Избор на имената на групите и по-подробно
запознаване с програмата. Уточняване на правилата на
групите
14:30-16:00

Обедна почивка, за желаещите – спортни игри

НУЦ на БЧК

16:00-19:30 ГРУПА 1

Компютри, част 1 - "Моят ден" - група 1

VMware

- Работа в малки групи по трима човека - две деца и
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Две междинни
"кафе"- паузи и
множество

един "треньор" от доброволците

междинни паузи

- Софтуерно обезпечение: Disney Magic Artist и
CoolPaint
- Много почивки и разговори с "треньора" - отговор на
въпросите "как протича моят ден" и " как бих искал да
протича моят ден"
- Отразяване в програмките за монтаж
16:00-17:30
ГРУПА 2

Аrt -workshop, група 2

Надежда за нас
Рени Христова-водещ

"Кафе"-пауза

17:30-19:30
ГРУПА 2
19:30-22:00

Групова работа, ролеви игри, група 1

Надежда за нас

"Кафе"-пауза

Вечеря, парти по случай откриването на лагершколата
Новините! - събрани точки в съревнованието между
отборите

Надежда за нас
Дом „Асен Златаров”
VMware
Други

"Треньорите" от
VMware присъстват с и
вечерят заедно с
"подопечните" си деца
(до 20:30)

22:00

сън

Дом „Асен Златаров”

- изготвяне на групово знаме
- гривнички за ръка
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Четвъртък
09.08.12/ 23.08.12
Кога
7:30-8:15
Събуждане на децата

Дейности

Отговорник
Дом „Асен
Златаров”
Доброволци (НЗН,
VМware, др.)

8:15-8:30

Сутрешна гимнастика

8:35-9:15

Закуска

Дом „Асен
Златаров”

Компютри, част 2 - "Как се прави презентация", група 1
- "Треньорът" разработва ppt презентация заедно с децата,.
- На всяка стъпка дава възможност на децата да "поразцъкат"
малко ppt - да сменят големината на текста, цвета и т.н.
- Първата част от презентацията децата отговарят 1) как протича
моят ден 2) как бих искал да протича моят ден, 3) какво научих от
"треньора" си
- Разчита се, че "треньорът" си е водил внимателно записки от
разговорите с децата предишния ден.
- Може да използват изображения от предишното занятие, може
да се вкарват снимки, може да се вземат изображения от
интернет
- В края на презентацията "треньорът" отговаря на въпроса
"Какво научих от децата"
- В 11:30 всеки отбор (двете деца и "треньорът") показват проекта
си
- Присъстващият директор на VMware е много удовлетворен,
обявява, че всички деца допуснати до финала и им връчва по
една фланелка

VMware

9:30-12:30
ГРУПА 1
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Бележки

"Треньорите" не се
сменят и работят със
същите деца като
предишния ден
В 11:30 трябва да се
осигурят
- Фланелки - 18 броя
- Директор на VMware
- 1 брой
Две междинни
"кафе"- паузи и
множество междинни
паузи

9:30-11:00
ГРУПА 2
11:0012:30
ГРУПА 2
12:3013:30

Първа лекарска помощ, група 2

НУЦ на БЧК

"Кафе"-пауза

Поведения при бедствия и аварии, симулатор на земетресения,
група 2

НУЦ на БЧК

"Кафе"-пауза

Обяд
Новините! - събрани точки в съревнованието между отборите

Дом “Асен
Златаров”

13:3016:00
16:0019:30 ГРУПА 2
16:0017:30
ГРУПА 1
17:3019:30
ГРУПА 1

Обедна почивка, за желаещите – спортни игри

БЧК

Компютри, част 1 - "Моят ден", група 2

VMware

Аrt-workshop, група 1:
Групова работа, ролеви игри, група 1

Надежда за нас
Рени Христоваводещ
Надежда за нас

19:3020:00

Вечеря
Новините! - събрани точки в съревнованието между отборите

Дом „Асен
Златаров”

20:0022:00

Кино-прожекция на открито с проектор

Надежда за нас и
др.
Цветелина
Стоянова -водещ

22:00-

Сън
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Същата програма като
предишния ден с
група 1
Същата програма като
предишния ден с
група 2
Същата програма като
предишния ден с
група 2

Петък
10.08.12/24.08.12
Кога
7:30-8:15

Дейности
Събуждане на децата

Отговорник
Дом „Асен Златаров”

8:15- 8:30

Сутрешна гимнастика

8:30-9:30

Закуска

Доброволции (НЗН, VМware,
др.)
Дом „Асен Златаров”

9:30-12:30
ГРУПА 2

Компютри, част 2 - "Как се прави
презентация", група 2

VMware

Същата програма като предишния
ден с група 1

9:30-11:00
ГРУПА 1
11:00-12:30
ГРУПА 1
12:30-13:30

Първа лекарска помощ, група 1

НУЦ на БЧК

Поведения при бедствия и аварии, симулатор
на земетресения, група 1
Обяд
Новините! - събрани точки в съревнованието
между отборите
Обедна почивка, за желаещите – спортни
игри
Компютри, част 3 - "Бонус! ", група 1

НУЦ на БЧК

Същата програма като предишния
ден с група 2
Същата програма като предишния
ден с група 2

13:30-16:00
16:00-18:00
ГРУПА 1

Дом “Асен Златаров”

БЧК
WMware

- Physics games ("World of Goo")
- През една от почивките - кратък разговор
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Бележки

на тема "какво е Интернет", прожекция на
видео на центъра за виртуална безопасност

16:00-17:30,
ГРУПА 2
18:00-19:30,
ГРУПА 1
17:30-19:30,
ГРУПА 2

20:00-22:00

- Докато другите деца играят, една по една
привикваме всяка от групичките и си
припомняме презентациите, които са
готвили с "треньора" си. Евентуални
промени в текстовете.
Превенция на трафик на хора хора, група 2

БЧК

Превенция на трафик на хора хора, група 1

БЧК

Латино-танци и други физически занимания

- WМware - Мартина
- Доброволци от "Надежда за
нас", които правят "Весели
крачета" (ако могат)
Надежда за нас, VMware, БЧК и
др.

- Лагерен огън –печене хлебчета или картофи
др.
- Демонстрация на истинско въртене на огън
(ако Мартина успее да го организира с
приятелите си)
- Песни и музика край огъня, т.н.
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Събота
11.08.12/25.08.12
Кога
8:00-8:45

Събуждане

8:45-9:00

Сутрешна гимнастика

9:00-9:30

Закуска

9:30:-14:00

Разходка из планината, обяд на открито
ЕВЕНТУАЛНО за част от децата - по-кратка
разходка и обяд в ресторанта.
Обедна почивка, за желащи спортни игри

14:00-16:00
16:00-18:00
ГРУПА 2

Дейности

Отговорник
Дом „Асен Златаров”
Доброволции (НЗН, VМware,
др.)
Дом „Асен Златаров”

Компютри, част 3 - "Бонус! ", група 2

Бележки
Физзарядка

Всички

Дом “Асен Златаров”
БЧК(игрите)
WMware

Същото като предишния ден с група 1
16:00-18:00,
ГРУПА 1

Латино-танци и други физически занимания
Като предишния ден

18:00-20:00

Забавна кулинария

20:00-23:00

Гала-вечеря
* Финал - презентациите на децата
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- WМware - Мартина
- Доброволци от "Надежда за
нас", които правят "Весели
крачета" (ако могат)
Надежда за нас
Евгени и Поли -водещи
Всички желаещи участници

Още 1 бр. директор
на VMware?

* Връчване на грамотите от VMware
* Песни, танци
* Заключителни думи
* Консолидирана презентация на
доброволците ("какво научих")
* връчване символични подаръци на всички
деца
* Обявяване, че и двата отбора са завършили
с равен резултат (изненада!)
Неделя
12.08.12/26.08.12
Кога

Дейности

Отговорник

9:00-9:30

Закуска

Дом „Асен Златаров”

9:30-11:00

Приготвяне на багажа, снимки

Фотограф

11:00-12:00

Маршарутка за гарата
Връчване на Lunch-пакетите
Пътуване с влак от София за Враца

"Надежда за нас", дом "Асен
Златаров"
Дом „Асен Златаров”

12:25-

Съставили програмата:
Гаврил Стефанов за "Надежда за нас"
Константин Спиров за доброволческата инициатива на VMware
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Бележки

