IT Знайко ВАКАНЦИЯ- ЛАГЕР ЗИМА 2017

Зимен лагер. 3.- 8. февруари 2017 (6 дни, 5 нощувки) – Хотел „Дива“, с. Чифлик, общ.
Троян.

Група 1: Ученици 1. – 4. клас – Клуб
„Информационни технологии“

Цена 290 лв. (без транспорт).

Подбрани са теми, които са в помощ на учениците, които се явяват на състезанията по
информационни технологии.

Група 2: Ученици 1. – 4. клас – Клуб
„Млад математик“

Цена 290 лв. (без транспорт).

Работа в малки групи. Учениците са разпределени по възраст и умения. Подготовка по
избрани теми за предстоящите математически състезания. Входен и изходен тест.

Група 3: Ученици 1. – 4. клас – Клуб
„Английски и екология“

Цена 320 лв. (без транспорт).

Участниците ще са включени в групи според нивото на владеене на езика. По време на
заниманията се формират умения за водене на диалог и повишаване на езиковата
компетентност; работа с компютър – създаване на комикси, аватари и много други (на
английски език); творческо ателие; формиране на умения за живот в планината.

Група 4: Ученици 5. – 10. клас – Клуб
„Информационни технологии“,
„Роботика“

Цена: 320 лв. (без транспорт).

Групите се оформят на база уменията на лагерниците. Формират се определени дигитални
умения, в резултат на което се реализират конкретни проекти. Работи се за развитие на
презентационните умения. Подбрани са теми, които са в помощ на учениците, които се явяват
на състезанията по информационни технологии.
С лагерниците работи екип доказани педагози в своята област и млад екип аниматори.
В програмата са включени разнообразни скаутски дейности, творчески задачи, игри сред
природата, плуване, танци и много други.

Условия
Зимният лагер IT Знайко Ваканция включва:
–
–
–
–
–
–
–

Настаняване в стаи с 2, 3 и 4 легла (5 нощувки).
Храна (закуска, обяд, вечеря по меню – 6 дни – започва от вечеря на 3 февруари 2017 г.
до обяд на 8 февруари).
Обучение по едно от избраните направления.
Екипни и творчески занимания.
Походи, задачи и игри при зимни условия.
Вечерни занимания – дискотека, анимация, танци, викторини, кино и др.
Застраховка.

Записване
Записване за лагера IT Знайко ЗИМА става като се изпрати писмо в свободен текст на адрес
dgklaz@dgklaz.net. За въпроси: 0887798262 Красимира Димитрова

За групи
Учител, записал 15 ученици, се настанява безплатно при специални условия. Изпраща списък с
три имена на учениците, ЕГН за застраховка, клас, избор на клуб за обучение.
Моля, учителите, които проявяват интерес, да се свържат с организаторите предварително, за
да запазят приблизителен брой места.

Хотел „Дива“
Хотелът се намира в село Чифлик, развиващо се като курорт благодарение на природата в
живописния Троянски балкан и извиращата минерална вода. Намира се на 16 км южно от гр.
Троян и на 180 км от столицата – обграден от тишина и чист въздух, далеч от шума и
динамиката на големия град.
Разположен в сърцето на Стара Планина, хотелът е в близост до много природни и исторически
забележителности. Възможността за екскурзии, планински походи и горски излети обогатява и
разнообразява Вашата почивка.
Гостите на хотел Дива могат да се възползват от различни козметични и медицински
процедури, като ароматерапия или масажи. Температурата на минералния басейн е 34°С през
цялата година.
Хотелът разполага с:
 Wi-Fi
• кабелна телевизия
• подово отопление
• лоби бар с 40 места
• ресторант със 110 места
• външен плувен басейн с минерална вода (33-35 градуса)
• СПА център

http://diva.ehotels.global

Дива хотел Чифлик
Вилна Зона, с. Чифлик, общ. Троян, Ловеч, България, 5661
GPS координати: Lat 42.825951, Lon 24.551849

