ИГРАЙ И УЧИ
С ЕМПАТИЯ!
Пукльовците са първите
по рода си кооперативни
образователни игри за таблети,
специално предназначени
за училищна среда.
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Пукльовците представляват съвременно дидактическо средство,
което позволява на учителите да съвместят полезното и
приятното в час. В разработването на Пукльовците участваха
експерти от Департамент „Психология“ към Института за
изследване на населението и човека при БАН (ИИНЧ), както и
експерти от Катедра „Начална училищна педагогика“ към
Факултет по науки за образованието и изкуствата при СУ.
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Усъвършенстват
уменията по математика

Упражняват
социални умения

Запознават с
екологични теми

Чрез решаването на индивидуални задачи
учениците затвърждават и задълбочават
знанията си по математика от 1-ви до
4-ти клас.

Чрез решаването на отборни задачи и
работа в екип учениците практикуват
своята емпатия, активно слушане,
решаване на конфликти и лидерство.

Чрез историята на игрите учениците се
запознават с различни екологични
проблеми, например замърсяването на
океаните с нефт.

ЗАЩО ПУКЛЬОВЦИТЕ?

Съобразени са със
съвременните изисквания и
очаквания към учителите
• Игрите бяха представени пред експерти
от МОН, които одобриха идеята за
продукта и подкрепиха неговото
развитие и разпространение.
• Съобразени са с учебните програми по
математика за началните класове.
• Дават възможност на учениците да се
забавляват като играят и
съпреживяват ученето, използвайки
любимите си (и вече превърнали се в
естествено средство за тях)
технологии.
• Подпомагат развитието на
способностите за общуване на
учениците (кооперирайки се в отбори
от 2 до 6 деца), което е важна част от
уменията на бъдещето.

Повишават качеството на
учебния процес

Лесни и удобни за ползване

• Игрите са достъпни единствено в
училищна среда, което повишава
възможността за ангажиране на
учениците към учебния процес.

• Изискват минимална предварителна
подготовка, между 1 и 2 минути преди
или по време на час, чрез специално
създадено за целта мобилно
приложение, наречено Конфигуратор.

• Дават възможност за интегриране на
по-пасивните и по-различни ученици,
разрешаване на конфликти и
подобряване на личните им
взаимоотношения.

• Учителят разполага с готови примерни
разработки на дейностите с
Пукльовците и текстове с инструкции
за учениците, събрани в кратко
методическо ръководство.

• Позволяват превенция на агресивното
поведение между учениците в резултат
на по-добре изградени междуличностни
отношения.

• Пукльовците изискват не повече от 10
до 20 минути учебно време на седмица,
с което не отнемат много от времето,
предназначено за предметите от
учебната програма.

• Стимулират мотивацията за
постигане на успех на учениците.

• Предлагат офлайн режим, в резултат на
което не е нужен интернет по време на
час
• Необходима е минимална училищна
инфраструктура (по един таблет за
всеки 4-6 ученици).

ЗА НАС
Нашият екип си е поставил висока цел ― да покажем, че съвремените технологии могат да постигнат това,
за което са най-силно критикувани, а имено да стимулират директното общуване и взаимоотношния между
децата и да ги учат на емпатия към себе си, другите и към света. И това не къде да е, а в училищна среда ―
там, където започва тяхното истинско социализиране.
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ЗА КОНТАКТИ:
тел.: 0893691583 • е-mail: contact@thepoppals.com

