
Специални Цени за Интерактивни 
обучения за ученици

 Основи на Програмирането /I-XIII клас/
 Рисуване с компютър - Основи на графичния дизайн/II-VII клас/
 IT Математика /I-IV клас/



За изучаване на дисциплините по 
програмиране силно препоръчваме всеки 

ученик да работи със собствен акаунт 
/парола/.

Предлагаме разнообразни обучения, 
които са подходящи за ученици от I до
XIII клас. 

Обученията покриват визуално 
програмиране, работа в конзола, уеб 
програмиране, HTML + CSS, 
програмиране за напреднали



Училищен абонамент: 

Включва безплатни акаунти за преподавателите, Наръчник на учителя, годишно разпределение, 
Примерно разработени уроци и Обучение на учителя

* до 60 ученика от едно училище: 34лв. С ДДС /ученик/година. 

* oт 61 до 140 ученика от едно училище: 2040лв. С ДДС/училище/година

от 140 до 200 ученика от едно училище: 2915лв. С ДДС /училище/година

Индивидуален абонамент:

За ученици, които Не са включени към училищния проект или извънкласна дейност, могат да преминават 
обучението от дома си. Системата разполага с пълен набор от обяснения, инструкции и подсказки, и е 
пригодена за самообучение 

* Таксата за 1 ученик е 34лв. С ДДС/година.

Всеки ученик получава собствена парола



 За изучаване на дисциплината 
препоръчваме всеки ученик да работи 
със собствен акаунт /парола/.



УЧИЛИЩЕН АКАУНТ: 

С този план има по един акаунт за всеки ученик. 
Включва безплатни акаунти 2 бр. за преподавателите, Наръчник на учителя, и 
Обучение на учителя.



Ученически абонамент: 

Ако родителите желаят да закупят абонамент за индивидуално обучение -
от вкъщи - за своето дете: 

Изисква се заявка от класния ръководител.



 Препоръчваме всеки ученик да 
работи със собствен акаунт 
/парола/.

 Възможно е да се работи с един 
акаунт на клас - и учителят да 
прожектира на стената 
упражненията, и да се решават 
групово.



УЧИЛИЩЕН АКАУНТ: 

С този план всеки ученик има по един акаунт. Упражненията се прожектират на 
дъската. Интерактивните обучения съответстват на одобрените от МОН учебни 
програми, и се ползват в допълнение и за упражнения. 
Включва безплатни акаунти 2 бр. за преподавателите, Наръчник на учителя, и 
Обучение на учителя. 



Индивидуален абонамент: 

Ако родителите желаят да закупят абонамент за индивидуално обучение -
от вкъщи - за своето дете: 

Изисква се заявка от класния ръководител.

Обучителните игри са изключително подходящи за:
 деца с обучителни затруднения
 деца с усет към математическото и логичното мислене


